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INFORETT
FEMÅRSruBILEUM

Fem år ir inte någon llng tid. Vårt idrotb-
historiske rillskep lr innu långt från ett
självt vara historiskt Lrlt oss indå ta vare
på möjligheten ett se tillbeke - och lite
fremåL Den lilh snöboll som settes i rutl-
ning i Gräfsnls den 17 september l98t har
blivit riktigt prtktig Vi ir nu 450 medlem-
mar fördeladc på t lokela töreningar. Det
finns i Vänersbor3, fidaholm, Lidköping,
Fdbygden, Borås, Tibro, Vedsbo och AI-
ingsås. Det Ir inte dlligt på bera fem lr!
Dessutom finns det ytterligare en förening i
vardandg nämligen i Merh dlr 40 persc
ner står i begrepp att bilde Marks ldrotb-
historiska Sillskap. En interimss§rrelse
finns redan.

WIS:s s§relse har sett som sin fråimsta uppgft
att häla samman lokalforeningarnq ge tips och
idder och att med ett par medlemsblad om året
speglq dels vår egen och lokalforeningarnas
verksamhet, dels med artiklar dol«rmentera
den gamla idrotten i landskapa. Under den
gangra femårsperioden har vi också stått i
spetsen för boken Wä§göten i OS, där vår vice
ordforande Harald Jakösson drog det trnga
lasset. I den htir höst- och jubileumsskriften
kompletterar vi boken med att presentera de
våistgötar som var med i spelen i Albertville
och Barcelona lorra året.

Vad vi också kan vara stolta över är det fina
idrottsmuseum som byggts upp i Vänersborg.
Efter invigningen fii,r d.ygt två år sedan har
museöt nu utvecklats och iir en oerhörd tillgång
för Wtistgöta Idrottshistoriska Sälskap och for
våistgötaidrofien i öwigt. Museet består, som
jag hoppas alla veg av två delar. En speglar
den lokala idrotten i Våinersborg en annan id-
rotten i hela landskapet. Båda mus6erna har nu
en betydande bredd i det som o<poneras. Inte
bara pokaler och klippbocker utan också dräk-
ter, fanor, redskap och annat som visar hur det
gick till att idrotta fon i tiden. Vår egen styrel-
seledamot Carl-Martin Biörkkvist har be§rtt

valdigt mycket för att museöt blivit så bra. Han
har lagt ner ett enormt aöete tillsammans med
bl a tlarald fakobsson, som sett till an Väster-
götlands samtliga internationella mästare nu
finns påbild.

Som ordforande kiinns det viktig ftlr mig att i
det hiir sammanhanget harangera lokalföre-
ningarna ftir det fina aöete som läggs ner. På
några platser år det en mycket omfattande
verksamhet och här har man hunnit mycket
lång i aöetet i dokumentera idroten inom sitt
område. I andra föreningar har det varit lite
trögare i starten, men jag både tror och hoppas
att verksamheten skall byggas ut. Det finns
ntimligen mycket at ta vara på. DA lir väl rätt
naturligt att det tar tid for lokalfbreningarna att
finna form och sina aöetsmetoder. Ett bra sätt
att komma igång fir våil att lyssna lite på de
som hunnit längre och som redan skaffat sig
erfarenhet av det idrottshistoriska aöetet

Naturligtvis har också vi i WIS:s haft svårt att
hitta våra aöetsuppgifter och metoder. Vi tre-
var oss fram, men tycker väl nu att det funge-
rar hyggligt. Vi försöker lägga ner stort aöae
på våra båda årliga skrifter. Förhoppningen lir
att de skall kunna byggas ut än mer och också
vara någon sorts kalender över da som hlint
under året. Under en låingre tidsperiod blir
slcrifterna därmed en viirdefull dokumentation.
Vid ånmötet i Lidköping i mars motionerande
Lidköpings Idrottshistoriska Såillskap om en
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fortindring av avgiftssysternet Det hela slutade

med aff en aÖetsgnrpp tillsattes där Lidkc
pings, Våinersborgs och Alingsås lokalföre'
ningar finns med tillsammans med WIS. Vi
hoppas att denna viktiga fråga om hur både

WIS:s och lokalforeningsrna skall klara av sin
ekonomi skall kunna lösas och an eff beslut
skall tas av årsmOtet 1994.

I den här kombinerade host- och jubileums-
sl«riften hoppas jag an ni skatl finna intressant
idrottshistorisk llisning. Här finns presentatio
ner av gamla idrotsmlin och ledarg om sporter
och företeelser som ibland hamnar i slsymun-

dan. Och här finns också i hög gnd levande id-
rott i form av de olympier som var aktuella for
bara ett år sedan.

MATS SEGERBLOM
Ordlörande

IDROTTSMUSEET

Västergötlands ldrot§museum värer och
har under våren genomgått stora lörind-
ringar. Genom Arbetsförmedlingen her vi
fått fine tillskott i en duktig vaktuistare, cn
kille som kan både det ene och det lndrq
samt två datakiller som håller pl med kats-
logisering och upprättandet lv en inventa-
rief6rteckning. Museilokalen har fått en
mellanvägg som gjort det möjligt att få plats
fiir mere utställningsmaterial, som utan tve
kan har giort lokalerne lttraktivare

HAGLUND,
FABGINDU§TRI

Yttedigare planer finns at inreds ett speciellt
fanrum frr gamla fanor och standar som hling-
er och forintas i otidsenliga lokaler runt om i
bygderna.

Givmilda donatorer

Material av olika slag har kommit in och annat
har aviserats. Sven Svensson, Gendalen, var på
3Gtalet en duktig cyklist som tåvlade för Nor-
ra Bjö*e Cykelklubb. 1937 kOpte han en ny
cykel, en dåtidens elithoj med tne vfilar och
tråiftilgar som han nu skänkt till muse€t.

9O-årige Harry 'Lättis' Sandstedt från Alings-
ås har donerat ett originalt orienteringspris som
han vann som oldboys redan 1942.

Åke Pagårds familj har uttryckt sin önskan att
fä överlåimna en medaljsamling från de på sin
tid 'stora' triangelmatcherna i friidrott mellan
Viistergötland, Smäand och Östergötland.

Från orienteringsvärldsmästarinnan Marita
Skogum har vi fätt hennes uivlingsdräkt från
\II\d i Skaraborg. Lidköpingsbrottarna har varit
vävilliga att donera olympiaskostymer varvid
måirks Sven 'Svensken* Blomqvists funktio-
närs kostym fråfI. 1972. På kostymfronten finns
också fan Karlssons kostym som han hade när
han bar den wenska fanan i Monfeal 1976,

Ian lir den brottaren och den andre viistgöten
som burit fanan vid en olympiads öppnande.

Sdetbgpåfawurund
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Till det tilltänkte fanrummet har da anmelts
Falbygdens Idrottsallians standar och Trollhät-
trns Atletklubbs fbrsta fana. Det är museiled-
ningens strävan att få samtliga distiktets
specialfoöund representerade på något vis i
museöt samt at lunna profilera de "Stora
Kåimparna' i respektive idrott.

Detta lir saker som vi hoppas kunna lorverkliga
framövu, men för att lyckas behöver vi natrr-
ligtvis hjälp utifrån och da hoppas vi fä niir vi
kommer med våra fiirfrågningar och ideer.

Museikoruniaön

8rldilÄtttonssarz hJtpp bblLgub banM
vddlurunffiinignhg

kdl,/udonsiva yid Trollhuors Atldhlubhs gorrb lono
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ORIENTERINGENS
FÖDELSE I ALINGSÅS

Orienteringen som Ir en nordisk idrott till
sitt uruprung hede som civil sport sin förste
tävting i §verigc 1901. Efter någre år rom-
nede det hele in tör ett pt nytt tes upp cftcr
lörcte vlrldskrigeL Det ver Ernst Killender
som yar den store ivreren lör rporten Tack
vere Idrottsbhdet och desc ckribcnt Torstcn
Tegn6r fick öwige §vengc rede pl ved som
pågick i rkogarnr runt huvudstaden. Det
vsr desse ertikler som inspirerede ett gäng
unge grebber i Ningsås ett strrt&

Första ttvlingen

l9l8 började man foöereda for den ftirsta Uiv-
lingen runt staden. Ilalvar Olsson, idag 94 år,
var den som drev på och uppval*ade idrottsek-
tionen i Alingsås IF for att fä ordna en tävling.
Han mötte dock inte den forståelsc han väntat.
För att det skulle bli någon tåvling måste han
garantera minst l0 deltagare. Ilalvar behövde
inte lång tid på sig för detta så l9l9 var det
dags för den första orienteringstlivlingen i nak-
ten av Alingsås. Start och måI var forlagda till
Idrottsplatsen och banan innehöll 2 kontoller.

Den första var vid jiirnvågsövergången vid
Skaveryd och den urdra vid Charlottenberg.
De som kiinner Alingsås förstår at det var
mycka lite orientering men desto mer lands-
vägslOpning. De styrande var rädda lor att de
tävlande inte skulle hiua tillbaka om det blev
for mycka löpning i skog. Segrare på denna
ftirsta orientering i Alingsås blev Sven Giran
Matheus med Tosten Blickman och llalvar
Olsson på platserna nårmast.

Intesset ökade

Når väl premiären var avklarad kunde man
kanske tro at isen var bruten, Sporrcn slog
dock inte igenom utan det dröjde hela tre år in-
nan nästa ävling iigde rum. Nästa gång det be-
gav sig var den 12 november 1922 men i
gengeld var det hela 23 som hade anmalt sitt
intresse. Även denna gång hade banan 2 kon-
troller med start vid Nolbyhöga. Kontrollerna
var Blåtjårn och Dammsjön och när man väl
kommit i mä hade man arnrerkat 8 km. Denna
gång segrade Halvar Olsson hela 17 minuter
före GtrnnarWiberg.

14 dagar senare var det dags igen, även denna
gång med llalvar i topp. Han visade sig vara
dåtiden biiste. Vid denna tlivling deltog damer
för ftrsta gången. fua &irpå ordnades inte
någratiivlingar men 1924 var da dags igen.

Ejortgården Alingsås den 1 uara 1991.
Carl-Erik Johnsson
Ilalvar O1sson 94 -

- Ilarry Sanclstetlt 90-RoIf Åxelsson 91.

§ 
\,**.,
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Två uvlingar arrangerades och den forsa
vanns av flalvar ännu €n gÄng denna gång
med hela 18 minutcr fiire andre man. Vid det
andra uivlin§illfället mOttr vi cr annat klint
orienrcringsnamn från Alingsåstrakten på fiin-
ta plats. Dst är Ilarry Sandstedt som i Boll-
torpsskogarna tog henr sin fiirsta seger. Detta
giorde han med 5 minuter tillgodo på wåan
Gustaf Hulten. Vid deua tillfälle fanns det
även med juniorer på *artlinjen.

Vid denna tidpunh hade orienteringen fätt or-
dentligt foffäste i Borås och även andra delar
av Västergötland. Tyviin blw det dock inte
någon fortsättning i Alingsås på ett par år.
1928 var en tävling utlyst men den fick på
gund av snö och §la stellas in. Året efterblev
det dock tävling och frrån detta år har det vuje
år arrangerats tiivling i traherna av Alingsås.
Under 2}-tald. var det eodast Alingsås IF som
hade orienrcrare inom sina led men 1930 tog
Alingsås Cykelklubb upp orienrcring på pro-
grammet och började deltrga påtavlingar. Från
l93l har de arrangerats Alingsåsrnåisterskap
och dess förste mästare blw Stig Hellqvist.

Denna etil@l lw sbivits efter intervju med
tre pionjtirer inom Alingsås orientering:

Halvt Olsson 94 b
Rolf ,4xclsson 9I b
Htry Sondstedt 90 b

Tillsonmor den imponerade åldern a, 275 b

Cail-Erik fohnsson

FOTBOLLSMINNEN
FRIN öunÅcx

Jeg blev glrd nir Mets Scgerblom ringdc
och bed mig skrive cn ertikel till h6stskrif-
ten om fotbollen i örabick med tonvikten
pl demfotbollcn.

"Til$orna iler återyåt
rtn funlrc dn så g0rnon.

När vi 1929 började under primitiva former
spela fo6oll i Börslid på en skogsplät, där vi
rOjt undan buskar och stenar, så betraktades vi
som ogårningsmän av 'de gamla och Hoka'.
Och vi som gick i spetsen var nog den tidens
vlirstingar. Den äldre generationen klandrar jag
inte för deras inställning. Deras livsvillkor
hade varit mycket hårdare iin våra. Kampen för
att överleva var hård och det var små eller inge
marginaler för fritidsintressen.

Som ordftirande ktimpade jag fOr att den unga
klubben skulle fä en egen foöollsplan. Det var
inte lätt. Det fanns ingen positiv inställning till
fotbollen i en konservativ bygd på den tiden.
Som et exempel på att ingen ville ha till sitt
eftermäle en så synlig giirning som att upplåa
mark för en fotbollsplan kan nämnas: Det
fanns en jordlott till salu som goff kunde räcka
till en idrottsplats. Läget var också bra. Iag bad
att få köpa den för föreningens räkning men
fick nej. Efteråt sädes marlcen. I köpebreve
var mar*erat att marken såIdes under fööehäl
att den inte fick upplåtas till idrottsplats eller
bygdegård.

Uttörsbacke

PåNordvallen fick vi äntligen en plan som vis-
serligen inte höll måtten i dla avseendeq men
den var vår egen efter en härd kamp. Det var
som Stefan och Krister sjunger i fotbollsvisan,
atr vi hade fördel av uförslid den ena halvle,
ken.

Vi kom med i Ätradatsserien och tog 75 öre i
inträde till marcherna. Av dessa ville kommu-
nen ha Zff/oi nöjesskatt och fick så också. Nu
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var det så au enligt kommunallagen så fick
kommunen tafi20(opå dans, tivoli och dylika
nöjen men bara lE/o pl kultuella nöjen och
dit ville inte kommunstyrelsen rälara fotbollen.

1935 fanns inte kommunalfullmäktige i små-

socknar som Öxabäck. Det var kommund-
stiimmaq som beslutade och dtir kunde alla
röstberäfiigade fOra sin talan. Min forsa mo
tion gåillde därför en begäran att Öxabacks tr
skulle befrias från nöjesskatt i två år medan vi
skulle finansiera bygget av Nordvallen. Vi
hade några medlemmar i ftireningen som var
röstberäuigade. Alla vi gick till stämmna ftir
att höra vad resultatet skulle bli. l\renda var
emellertid inte med på föredragningslistan. Gi-
vetvis frågade jag ordforanden varflor. - Vi
tycker att forslaget var så dumt så vi ville inte
behandla motionerl blev svaret.

På niista stämma kom emellertid frågan upp.
Debatten tyclctes inte gå fotbollens väg. De
aldre tyckte afi slopandet av nöjesskatten var
liktydligt med ett bidrag och det kunde man
inte tiinka sig att ge till en idrottsörening be-
stående av friska och starka månniskor. Det
begärdes votering. Vi segrade med minsta moj-
liga marginal. För mig personligen blev detta
inkörsporten till kommunalt engagemang med
drygt 30 år inom tullmäktige. Diir fick jag till-
fälle at lägSB många motioner med växlande
framgång under årens lopp.

Daqfotboll redan 19i5

Nu över till damfotbollen. Den började vi med
1935. Då var det mera på det komiska planet.
Motståndare var ofta 'gubbar' som ramlade
eller sparkade på de stäIlet diir bollen just pas-
serat.

ALLEN

Xcr§a Lotwn, K;r§n fohnsn od Ebbo.lndasn
f"or$b öxob a&: : s herunaplan Hagcvallan
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Denna fo6oll ebbade så småningom ut och på
60-talet kom Ebba Andersson in som tillsam-
mans med Kerstin fohnson och Kerstin Lars-
son framstod som pionjlirer för den moderna
damfobollen. I denna artikel kan man inte be.
rätta om alla i denna tio. Kerstin lohnson och
Ebba fuidersson blev mycka uppmlirksamma-
de for sina insatser på plan; Ebba som stöttepe-

lare i försvaret och Kerstin som målspottare,
som ofta vann skytteligan.

Diirfor vill jag ägna någn rader åt Kerstin
Larsson, som också var duktig på plan och
spelade på dla platser från målvakt till vlins-
terytter. Men dA var hon som i det tysta lade
ned stort aÖete på att fr fotbollsftiöundet an
godkiinna damfo6ollen på programmet. hta
blev det avgörande steget för att damfotbollen
skulle bli den stora folloörels€ som den iir i
dag. Den moderna darnfotbollens vagga har
ståt i Öxalach damfotbollen har rullat vidare
ut över hela Sverige, övetr Europa och eröwat
hela vfiden. Vi är stolta över våra damen ini-
tiativ och över resrltatet!

I ntenl u me d fo tb o lMj ej e n
Kerstin Lanson

Om vi ger eft kvarts sekel tiUbaka, så betrakta-
des inte damfotbollen som en värdig sport som
fotbollsfloöundet sl$lle befatta sig med. Kers-
tin ville annorlunda. Med bro, och telefonsam-
tal lyckades hon förmå fo6olldiröundet att ta
upp damfotbollen på programmet. Isen var
bruten.

Portalfigurer i öxabdch

fran Öxabäch där Kerstin lirade boll med de
våilkiinda portalfigrerna Ebba fuidersson och
Kerstin Johnson har sedur intresset frir damfot-
boll spritts ut över landet Europa och väulden.

Vilken snöbollseffekt! Och bakom denna finns
i forsta hand en flicka med stora tankar om
damfotboll, sffi gett eE res,rltat som nog ingen
vågat drömma om.

- Jag är fMd 1940 och snser att jag haft en
lycklig barndom åven om den rymmer åtskil-
ligt med dramatik. Jag var bara 9 månader när

min mor dog. Åskan slog ned och hon dödades
av bli:rten i vårt hem i Höga Hiignen i lilekul-
la. Vi var trre små barn som måste skingras
eftersom pappa försörjde oss genom at vara
urc på viigaöete. Därfilr kunde han inte ge oss
den vård vi behövde. Sjalv fick jag flytta till
mina morföräldrar i Anabiickshult i Ålekulla.
Jag betraktar mina mostrar som syskon och
mormor och morfar som mamma och pappa.

- Hiir levde vi i en fin gemenskap. Under laigs-
tiden var da inget överflöd i snråbrukarhem-
men i Äekull8, så inte heller i vårt. Men det
fanns en värme och förståelse om at gemen-
samt lösa de problern som uppstår på besta satt
och detta ingav en trygghet i tillvaron.

- Iag upplevde det emellertid som mycket wårt
niir jeg kom till skolan att jeg hette Larsson i
efternamn medan min 'öwiga familj' hette
Grstavsson, fortsätter Kerstin. Jag tyckte det
var pinsamt när min fröken läste upp namnen.

- Vi bodde ntira Äekulla nya idroUsplats och
som lO-åring började jag tillsammans med
nästa alla barn här spela fotboll niir tillfälle
gavs, beråttar Kerstin.

- Som lS-åring fick jag anstäIlning i Kinna
Ilandelstrtidgård och stannade diir i åua år.
Sedan arbetade jag hos Ludvig Svensson mel-
lan 1963 och 1979. Det var under denna tid
som samaöetet med ÖxalactrsSejerna tog fart.

Första serien

Kerstin hade uppnått ett viktigt måI. Fotbolls-
fööunda hade sanl:tionerat damfoöollen.
Kerstin hade med stora ansträngningar och
med egna medel samlat ihop sex fiireningar i
Ma* till en serie. Damaltsvenskan var ett fak-
tum och vaggan stod i Mark.

Spelåret var 1968 och ur tiivlingsbestämmel-
sema kan nämnas:
Admini station' Kerstin Larsson
Domare: Domare utses av lvlarks Fotbollsde
mareklubb, Evald Sj öblom, Kinnahult
Swlregler: Svenska FF:s spelregler skall gälla
Matchtid 2x30 minuter med vedeöörligt up
pehåll mellan halvlekarna

10
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Ekonomin: Varje förening bestider kostnader-
na för deltag;andet i serien. Således svaf,ar ar-
rangerade fiirening för koshaderns ftir
planhyrq omklärdningsrum och domare samt
giistande lag för sina resekostnader
Linjedonoe; Respehive lag lir skyldiga att
ställa upp med en linjedomare
Bollar : Arrurgerande förening tillhandatråller
match- och treningsbollar, dvs gåstande lag be
höver icke medföra bollar

Molrseien bestd ot, töljode lag: ÖxabäEk

Veddige, Kungsäter, IFK Ööy, Skeppsjö och
Hyssna. ÖxOacn gick igenom serien utan po
åingförlust och med en målskillnad av 67-2.

Ingo pengar

- Damfotbollen lerrde alltid under knapphaens
kalla stjiirna. Vi fick hålla oss med skor och
klärder för egna pengar. Föreningens kostrrader
för seriedeltagandet var endast 25 ls och dessa
pengar gick uteslutande till medaljer och pri-
seq säger Kerstin.

Hon berättar med glädje då hon var med som
lagledare ftir det försa svenska landslaget som

spelade mot Finland den 25 urgusti 1973. Det
var svensk invasion på Åland. Matchen gick på

Mariehamns idylliska idrotsplats. Det var dll
Ebba Andersson väckte sådant uppseende och
beundran genom att göra landslagsdebut vid 37

års äder.

Kerstin vill glirna potingtera att hon bara var en

av de krafter som var med att starta damfotbol-
len. Det är verkligen kvinnorna som utnärh
sig och sat Öxabäcls namn på kartan. Först
var det den kloka gumman i Prekebo. Sedan

var det de många prisbelönta hemväverskorna
och nu inte minst fotbollsdamerna, diir Kers-
tins pionjiiraöete betytt mycka.

ALDRE IDROTTSLEIUR

Je" säkerligen finns det mlnge sådene som
utövab runt om i bygderne på l92G,talet
och sIkerligen tidigare.

I Långared kastade man 'Trissa" och i Nosso-
bro'Hästsko'.

Det var improviserade lekar som användes och
utövades md så atr sliga hemmagiorda red-
skap då det inte fanns medel till ar inköpa någ-
ra redskap.

Detta med äldre idrouslekar är man intresserad
av på vårt idrotsmuseum. IIar Du varit med
om att utöva någon sådan här åtdre idrottslek
så var vänlig kontalta Carl Martin Biörkkvist
på idrousmuseet i Viinenborg tel052lll97 03

mus6et eller 0521/162 25 (bostad). Adrcssen är
Idrottsmus6et, Box 80, 462 2l VÄNERS-
BORG.

HÅSTSKOKA§TNING

På l92O- och början av 1930-talet var en del av
söndagsaktiviteterna ör de 'storan pojkarna i
Nossebro tävlingen i håisskokastning. Man
samlades på söndagsformiddagen. Slog ner ett
par kraftiga träpåkar i backen med ett visst av-
stånd, plockade fram några hästskor och så var
det klart ftir tiivling. Det gällde alltså att kasta
riitt något som inte var så lätg framför allt då
att fä hastskon at landa runt pinnen vilket gav
e:rfra poiing, annars gåillde det att komma så

nära som mOjligt. Drir kunde dom stå och kasta
hela förmiddagen linda tills det var dags att gå

hem och äta middag.

Ett nog så billigt söndagsnöje, men de hade ju
heller inte så stora fodringar på sysselsiittning
och småpojkarna samlades som åskådare. De
fick inte vara med i leken for de orkade inte
fram med hastskon. Tävlades gjordes det flitigt
men om det korades någon måistare det kom-
merjag inte ihåg.

Horold Jaleobsson

David Beng&son
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BENGT MOSSBERG
- lirarnas hedersboss

En idrottsprofrl långt utöver Västergötlands
gränser skulle man kunne säga om Bengt
Mossberg. Dette utan ett he tagit till över-
ord och iven om men gärne vill lörankre
honom inom fotbollen så ver han en mång-
sysslare i slutet ev 1930-talet. Eftersom han
är född och uppvuxen i Göteborg så ir det
väl inte alls konstigt att det mest kom ett
handla om fotboll. Karriären stertade i
pojkklubben Gloria i Gamlestaden vilket
dock blev kortverigt för i Marieholm lock-
ades med spel i juniorlageL

Klubbytena kom nu slag i slag och som 15-

åring handlade da om en övergång till stor-

klubben IFK och spel i deras juniorlag vilka
tydligen var nyti6 for det fortsatta lirandet.
Hårdare ttining under sakkunnig ledning var
tydligen en fin injektion for ynglingen forkov-
rade sig snabbt.

1937, blot 17 är fick han chansen i IFK:s
A:lag i en seriematch mot Malmö FF, där det
visserligen blev sryk med 2-l men debutanten

skötte sig tydligen bra for da blev så att säga

ett fast abonnemang i da blå-vita repre-
sentationslaget. I fem år varade abonnemanget

med"över l0O matcher vilka gav två stora sil-
vermedaljer i ytbyte.

S tttl tö r anle dde kb b byu

Under vårsäsongen l94l kom det att stnrla till
sig lite vilket ftirde med sig lite kontroverser.
Bengt låg på Karlberg i Stockholm for sin mi-
litiira utbildning och kunde därfor inte medver-
ka i alla seriematcherna. När det så var dags
for den sista seriematchen mot AIK i Stock-
holm var seriesegern redan klar.

Nu var ju Bengt så att säga redan på plats och
var uttagen i lFK-tnrppen och Bengt vaf, om-
klädd och klar for match då han fick besked

om att han inte skulle fä spela utan at han

skulle ersåttas av Åke Hallman. Et besked

som naturligtvis kom lite oliimpligt i all syn-
nerhet med tanke på at båda spelarna hade sex
matcher var tidigare i serien och match sju var
avgörande lor vem som skulle fä en guldme-
dalj och Bengt Mossberg blev alltså utan. IvIan
forvånas inte alls om sådana här intermszizsttt
stäler till lite obehag vilket så småningom
medförde klubbyte for Bengt.

Legendaren inom Göteborgsfotbollen Albert
'Abbeno Olsson i GAIS uppvaktade Bengt om
en övergång till de grön-svarta malaillarna vil-
ket löstes och från det gtistspelet fick han med

sig en guldmedalj för segern i Svenska Cupen
efter finalsegern över Elfsborg med 2-l.
Efter denna framgang började Bengt mera att
ttuka på sin civila gtirning och då han 1943 er-
bjöds en framtidsplats på Nyqvist och Holm i
Trollhättan var inte beslutet svårt at fata. Det
blev flyttning till kraftstaden och Trollhättans
IF blev fotbollshemvisten. Att ta en plats i de-
ras div 3Jag var inte wårt och dlir spelade han

sedan i l0 år innan fotbollskorna lades på hyl-
lan.

Blev en ledarlegend

Det htir med fotboll hade vtil Bengt flltt in som

ett gift i kroppen. Det gick liksom inte aff
koppla av det här med fotbollen utan nu växla-
de han in på ledarspåret. Det började med att
han tog Over jobbet som tråinare och lagledare
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innan det var dags at ta plas i TIF:s huvudsty-
relse 1946 som selcreterare vilka sedan resrl-
terade i an han övertog ordfiirurdeklubban
vilka han sedan svingade till 1976 då han

overlamnade den och utsågs till hedersordfo
rande.

Västergötlands FotbollsföÖund fick ta del av
Bengts ledaregenskaper 1957 och 1984 blw
han ftiöundsordförande. En post som han llim-
nade 1990 då han blev foöundets hedersordfti-
rande. Om än fotbollen var Bengts huwdgren
så var hans idrottskunnande så brem att han

även kom afi tillhöra s§relseo för Viistergöt-
lands Idrottsfoöund under någa åt.

Men da var inte bara på klubb och distihsni-
vå som da handlade om ledanrppdrag uun
även i Svenska Fo6ollsfoöundet. Där jobbade

han ihop med dom 'stora pojkarna' i Svenska
Fotbollsfoöundets utbildningskommitte då
han bl a var lägerchef för wenskas elipojklå-
ger i Halmstad i inte mindre än 13 år. Deta in-
nebar att han under dessa 13 år anslog en
semestervecka om året for detta ibland slitsam-
ma jobb.

På ledarsidan for svensk fotboll står också
uppdraget som övededare för det svenska dam,
junior och U 2l laget under flera år. Ett upp
drag som, forutom ansvar, även bjudit på ett
antal trevliga resor runt om i Europa. På tal om
resor, säger Beng! så åir inrc minst alla repre-
sentationsresor inom Vlistergötland minnen for
livet dåir man kommit ut och fått trafh id-
rottstjejer och idrotskillar och ledare av alla
kategorier ifrån den minsta gråisrotsfbrening till
storklubbar. Det har varit kul !

M ångsy sslare i j u nio råldern

Fotboll kom som sagt aff bli huvudidrotten för
Bengt med även bollsport som handboll, is-
hockey och burdy ägnade han sig åt, och hor
och häpna, som målvakt tlandboll blev det
som junior för IK Wega för afi sedan fortsätta
med att valta mäet for Majorna i allsvenskan
1938.

Göteborgs första match i ishockey spelades
1938 mellan Uddens IK och Fellhofs med
Bengt Mos$erg som målvakt och det året blw
han även distriktsmiistare i burdy med sit Ud-
den. Friidrot utövade Bengt i IK Vikingen och
hade dlir klubbrekordet for juniorer på 1,500 m
och blw även skolmiistare i tenling för Göte,
borg.

Brottning år en sport som man kanske har svårt
att tiinka sig afi Bengt skulle ha lignat sig åt ?
Jq inte blev da kanske så vidlyftig men han
ingick i alla fall i HögrG Reals lag som lättvik-
tare och da blw ett skolmästerskap fOr Göte-
borg.

Man nud åsilcter

En person som ägnat myckur tid åt idrott både
som aktiv och ledare, lor Bengts del i det ntir-
maste sor decennier, borde da vel finnas lirc
åsiher. Det fanns det och efter en kort b*lin-
ketid kom sraret:

- Det iir klart att dA tir svårt att jämnföra exem-
pelvis fotbollen ftirr och nu men det råder ing-
en tvekan om utan vi har haft och har många
duktiga lirare, minns Bengt. Men det tir också
lika klart aff man har wårt att glömma EIfs-
borgsfion Sven 'fonasn fonasson, Karl-Erik
Grahn och Arvid'Emman' Emanuelsson.

Idrotlen i Vilslergötland i dag?

Vlistergötlands Idrottsftiöund tycker jag fun-
gerar väldigl bra med Rolf Gabrielsson i led-
ningen. De sysslar med vad dom bör görq det
administratina.

Vad den aktiva idrotten berfrffar så tycker jag
att bandyn ligger i topp. De har verkligen etab-
lerat sig vilketjag inte tycker att andra grenar
giort. Vi har inte den topp som vi borde ha på

vår västgötaidro$ i dag menar en veteran som
vet vad han talar om. [Ian har själv varit med i
hetluften.
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Guldd glitttnar

- Det är inte guld dlt som glimmar, s{iger ord-
språkeq men det gör det hos Bengt Mossberg.
Han har nåmnligen fät allt som går atr fä i
form av medaljer och utmartelser av grdlasrc

metall och da iir han våird efter att i hela sitt liv
nåistan levt ihop med idrotten.

Tack for det Bengg sluta inte. Du behövs iinnu
i många år.

Haruld J&obsson

IIARALD JAKOBSSON
- veteran och grdsrot

Han kallar sig sjIlv lör grnsrot - en idrot-
tens grisrot En i st flll synnerligen kraftig
sådan med djupe, kreftige r6tter i den sven-
ska idrottsr6relsen. Grlsroten ifråga är Ha-
rald Jakobsson som bland ennat ir vice
ordförande i W§stgöte Idrottshistoriske
Sällskap.

Den sortens idrottsledare som Harald repre-
senterar börjar da bli ont om. De lir efr utdöen-
de slälte, tyviin. Det är synd för det årjust den
typen ideella ledare som satt sin priigel på id-
rotten i Sverige. Idag tir da lirc för mycket av
klubbdirektörer, sportchefer och kanslister med
foga forankring i verHigheten. Harald har satt
till många kvällar med klocka och måttband på
Sollörunns idrottsplats. För afi inte tala om all
den tid som gått åt i en sveuig och unken brot-
tadokal i samma samhälle.

Vi brukar presentera en profil i vår slrrift från
WIS. Harald Sller väl alla krav på en. Han
föddes i Nossebro 1922 ogh Nossebro IF var
den forsta foreningen han fick kontakt med,
friimst tack vare tre moöröder, som var aktiva
i fotboll och styrelse. tlaralds lörsta uppdrag
var at som mycket liten grabb se till aff mor-
bror Bertil fick sin pommac i hahrtid på mat-
cherna i Nossebro...

Uppsa§ om brottning

Idrottsintresset väckte alltså mycket tidigt och
sedan har det mest handlat om idrott för IIa-
rald. Den rihiga kicken fick han vid elr
klubbmatch i brottning mellan Sollebnmn och
Grästorp, som avgjordes i Nossebro. Detta
evenemang imponerade så mycket på den unge
Ilarald, att han dagen efter skrw om det i en

uppsats i skolan.

År tgfZ flynade Ilarald till Sollebrunn dår han
snabbt kom med i brottarklubben och var
sedan aktiv brottare i närmare l0 år. Hur otro
ligt det an låter så var det i bantamvih (56 kg)
I{arald gick sina första matcher. Fast det är för-
stås 50 år och 30 kg sedan!

Harald Jakobsson var fMd till idrottsledare.
Han ville och kunde ordna tiivlingar och i öv-
rigt organisera idrottslig verksamhet. tlans ak-
tiva brottarkadär blev visserligen l0 år, men
splittrades fbrvisso av allför mycket annat jöb
med idrotrcn i Sollebrunn.

Ilarald san i Sollebrunns BK:s styrelse i nästan
25 b mestadels som ordforande och selcraera-
re. I Sollebrunns AIK lika länge och också dtir
som ordförande och sel«reterare.
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Mit forsa möte med Ifuald var i Sollebnrnn
1950 då Atrt som var detsamma som Haml{
arrangerade junior-DM i friidrott Jag fiiste mig
redan då vid tlaralds kunnande och engage
mang och at han intresserade sig for oss unga
grabbar. Kontakterna då ledde till att jag fick
åfta med Sollebrunns AIK till Oslo for tavling-
ar på Bislett s€nare samma år. At det var Ha-
rald som ordnade resan och var ledare, var
sjävklarr

Brottning numrner efi

Sedur dess har våra vägar då och då konats,
oftas i idrottssammanhang men först niir WIS
bildades 1988 kom vi attjobba nära varandra
igen. Efi sammaÖete som jag uppskattar
mycket. Brottningen blev huwdsporten ft)r
Harald lakobsson. IIan sat i Västergötlands
Brottrringsfttöund i 30 år, 12 som ordftirande
och som sådan avgick han i väras. Ilarald har
ordnat rader av brottargalor under åren. OS-ut-
tagning 1956, NM och landskamper och dess-
utom åtta §rstadstrneringar utrn eget lag.
Detta skedde i Tollered dit Harald så småning-
om flyuade. Alla dessa insatser har forstås be-
lönats på sedvanligt idrousvis. Harald har alla
de guldmedaljer vi känner till, från Västergöt-
lands Idrottsfööund och Riksidrottsööundet.

Ilarald lakösson har också en publicistisk
verksamhet bakom sig. Han började så smått
som radslnivare i Alingsås Tidning. På senare
år har han flitigt anlitars som författare till jubi-
lumsslcrifter, friimst av brottarklubbarna. Så-
lunda har Ilarald sl«rivit Viistergötlands
Brottningsftiöunds historia, Bj ärkes idroushis-
toria, om Borås A§ Lidköpings AS, Göte,
borgs AI( och så Wiistgoten i OS, som tir vår
egen skrift och som utan tlarald inte hade bli-
vit till. Hiir lade han ner efr enormt 8öete för
att kunna dokumentera hur det gått fOr (niistan)
alla västgötar som deltagit i olympiska spel
från London l90t och framåt

WS:s idöspruta

Nu har llamld låmnat alla sina idrottsuppdrag.
Han har bara ett kvar, som vice ordförande i
Wiistgöta Idrottshistoriska Sällskap. Det är vi
mycka glada för i WIS'. tlaratd har nlimligen
ideerng han har kunskapen och han har kraften
att genomlöra sina projeh. För en ordförande
är det en oerhörd tillgång att ha en sådan leda-
mot i styrelsen. Hsrald är id6sprutan och blå-
slampan, som ständigt kommer med uppslag
om nyaprojeh.

Själv säger han att det inte finns något som är
så roligt som att forska i den gamla idrotten
och tigga prylar till Idrottsmuseet i Viiners-
borg. För muse6t har Harald också betJrtt
mycket. Tillsammans med en annan portalfigr
bland våra veteraner, Carl-Martin Biörkkvis!
har han hiir gjort ett berömviirt aöete. Heders
Harald, och jobba vidare med den gamla idrot-
ten i Västergötland, den och WIS behöver Dig
liinge iin!

Mo* &gerblom
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Rune Percson, Falköpiog,
fonns rud I 'cirhtsen" kring Gunder

och Arne på a0ada

Rune Persson, Falköpings fremgångsrike
medeldistensrre, fanns med i "cirkusen"
kring Gunder Eigg och Arne Andersson på
40-talet, men hemnedc litc i s§mundan 8v
de två.

- Du kom frem vid fel tid' Rune. Ungefär så

sa Arnc Andersson nnr de tvl möttes igen
vid ett idrotbc.ef6 som Fdbygdens idrotts-
historiske säIlskap rrrangerede i Fdköping
under september måned i lr.

Rune Persson debuterade som löpare i en

klubbmatch Falköpings AIK mot öwiga Fal-
bygden år 1941. Distansen var l50O meter och
Rune vann på tiden 4.30 minuter. Det var en

FAlK-ledare vid namn Olle Olsson som över-
talade Rune att stiilla upp. Första tåvlingen gav

mersmak fortsättning fiiljde i en klubbmatch
mot Tidaholm dtir Rune i hälande regn vann
1500 m påtiden 4.17,00.

Nu insåg FAlK-ledama vilket ämne till löpare
Rune var. Klubben anmälde honom till junior-
DM i Borås och diir segrade Rune på 1500 m
på nya klubbrekordet 4.10.00. Sedan ftljde en

del tiivlingar och på hösten l94l startade Rune
i en B-final på Slottskogsvallen i Göteborg.
Även htir vann Rune på nya personliga
4.03,00.

Följande fu 1942 varRune båtre foöeredd go.
nom at tiina regelbundet hela året. Vid en
större tlivling hemma på Odenplan i Falköping
gick han fOr fOrsa gången under magiska 4
minutersvallen och noterade tiden 3.57,00.
Efter flera framgångsrika tiivlingar under som-
maren fick Rune erjudandet as deltaga i sin
första'Hligggala'. Det var i Borås vid invig-
ningen av Ryavallen diir Rune löpte in på nya
persontiden 3.54,4.

Under hösten 1942 giorde Rune sin rclcryr Det
var ju under kigsåren så han fick stanna diir i
18 månader. Idroten fick inte så mycket tid då
träningen var sporadisk. Men inför säsongen
1944 hade Rune fiiöerett sig bra. Det var
under 194/.45 som Rune pressade sina person-
btista tider och han deltog i då flesta stora tåvli-
nar under epoken Grnder Hiigg - Arne
fuidersson.

Under dessa år pressade Rune sina tider och
var bl a viirldstrea på 1500 meter och på I eng-
elsk mil. Fram till 1950 deltog han också i en
del lurdsskamper.

Under sin löparkaniär noterade Rune följande
personbtistatider på medeldistanserna:

800 meterl52,21945
1000 meter2.23,61944
1500 meter3.46,21945
I eng mi14.03,81945

Rolf Gabrielsson

Fr&'fi;5, R ntc Paaan letttt d i t cirbrat bittg Gunb A Ata2 d,
hil. 6c fi Aa do oL Hlb Rvle (tt) tilbwtt nd Anc h&tol id a
tqf i FCLapill5 unb Ltut (Fa: Do Nilnait)
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Gösta Leandercson -
ensam svensk om
trtumfen i Boston

En av Fdköpings störstr idrottsmln genom
tiderne - kanske den dlre rtönte - G6ste
Leandersson, fylldc 75 lr under lommaren
1993. FT*poilen besökte honom i hans hem
i Lidköping pl h6gtidsdagen och fick en
pratstund med honom.

Gösta Leandersson lr lödd och uppvuxen i
Tiarp utanför Falköping och blev maraton-
löpere rv ebsolut vlrldsklass. lrans kanske
frimstr merit Ir segern i Boston Mereton
1949. G6ste vrr cn ev Felbygdens frlmste
idrottsmIn och fick redan 1943 tr cmot Fal-
köpings Tidnings ldrottssköld. Göste, som
under året fyllt 75 lr, ver den förste motte-
garen ev FT-skölden och det ir nu 50 år
sedan det skedde. Sl det ir med endre ord
dubbelt jubileum för den gode Göste i år.

FT/VB-sporten besökte GOsta Leandersson i
hemmet i Lidköping på 75-årsdagen. Det blev
mycket prat om Göstas fanbstiska idrottskar-
ririr. Skulle man behandla allt han var med om
under årens lopp, skulle det bli en hel bok av
det hela.

Gosta Leandersson föddes der 22 april 1918.
Som vi nåimnde inledningwis är han fMd och
uppwxen i Tiarp utanfor Falköping. Redan nåir

han var i tioårsåldern fick han intesse för det
håir med friidrot.
- Och redan då bestiimde jag mig for att fors«i-
ka bli bäst, minns Gtista med ett skratt.

Hoppade höjd

Det dröjde dock innur han fick upp ögonen for
det som skulle bli hans paradgren, d v s mara-
ton. Till en början handlade det namligen om
höjdhopp. Gösta praktiserade dykstilen och
klarade, någon gång i slutet pä 30-tale( 1.80.
Men när han var i 2O-årsåldern håinde något.
- Jq jag tyckte att jag korde fas i min tråining
och bestiimde mig lör att prcva något annat.
lag gav mig ut och sprurg 20 km en dag och

därmed var min bana som maratonlöpare in-
led( minns Gösta. Rdan 1940, som 22-åring
fick han sitt genombrott. Han vann Lundbylop
pet i Gtlteborg och sedan rullade da bara pl.

EN IIÅRLIG BILDtogavidM lopp sombpilqatbt
Göstn l-@rdrzsvln minst bilst ay alla, nd,mliga futun
Mudhon 1949. Ililda, b taga ca sja btlrh rnål Eh Gösla
U pö vAg t td an lchr sqe. Fo$uonde dr han bt cn&
svan* smhu vunnil däa klaxsbfulqp.
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Sprang nio mil

Och trtinade giorde han, dag efter dag mil
efter mi[...
- Jag triinade va{e dag; två pass om dagen.
Ibland kunde det bli rihigt långa pass, sträckor
som sex-nio mil hörde inte till ovanligheterna.
Som ett exempel kan jeg nämna aft jag någon
gång sprang ner till lönköping. Dtirifrån tog
jaeåge- och sedan sprang jag från Fdköpings
cental till Tiarp närjag kom hem...

Det håir med att täna mycka och långa striick-
or hade han lärt sig av den finske löparlegen-
den Paavo Nunni.
- Jq jag kom underflrnd med att hans enorma
framgångar nog berodde på att han tiinade så

mycket mer än sina konkunenter, så jag tog
efter den modellen, påpekar Gösta.

Var annorlunda

Och visst gav det resultat, även om folka på
gårdarna i Tiarp be§mrat skakade på hurnrda
åt honom.
- lag fick ofta höra kommentarer i stil med

'Jobba dig trött iståIlet för att spring'. Man fick
helt inte vara annorlunda på den tiden, fortslit-
ter Gösta. Men Gösta brydde sig aldrig om
*skitpratet'. Idrotten betydde allt for honom
och han var, som han själv uttrycker det en
rihig fantast.

Flyttade fiA Vilådalen

1943 fick han som sagt FT:s idrottssköld och
två år senare flyttade han upp till Vålådaleq
diir han blev kvar ända fram till 1958.
- Dtir uppe trivdes jag for diir fick jag vara i
fred och träna som jag ville. Vid sidan om id-
rotten jobbade jag som dråing wå-tre år innan
jag blw fiirdledare, minns han.

Det var i slutet på 4Gtalet och början av 50-ta-
let som GOsta Leandersson nådde sina allra
största framgångu. Det verHiga toppåra var
1949, då han vann så gott som alla tävlingar
han stiillde upp i. Bara en gång lörlorade haq
då blev han wåa...

- fqg venn två SM-u:tlar, några lopp i öwiga
Norden, effi lopp i Bryssel och så inte minst
Boston Maraton dA året. Boston Maraton är
den seger som smäller högst av alla för mig
under kaniaren. Jag var den förste svensk att
vinna deta lopp och ärr forfarande den ende
fnån vårt land som har vunnit Boston, sliger
han stolt.

Ndra bragdguldd

Det var nära afi GOsta Leandersson fick Sven-
ska Dagbladets bragdmedalj för sina insatser
1949. Men på 'mållinjen' snuvades han av ka-
notisten Gcrt Fredrikssoq som fick medaljen
ftir'lång och trogen tjänsf .

- För öwigt var jag med i diskussionen även
1950, men inte heller då fick jag medaljeq på-
minner Gösta.

1953 nådde han sin sista stora framgång då
han vann de öppna amerikanska mästerskapen.
Och det loppet glömmer han aldrig...
- Nej, avslutningen var hemsk trots att jag
vann. Iag ledde stort en mil från måI, men var
totalt slut. Jag ville bryts, men kunde inte med
att göra detta eftersom jag ledde tilvlingen. Jag
nästan kröp fram och Uinkte 'nu kommer de
snart ifatr DiB', men de kom aldrig och jag
vann. Det året, 1953, kom Gösta på tredje plats
i Boston ldaraton, då han för öwigt slog nytt
personligt rekord på distanserg 2.19,36.

Slutade 1954

1954 giorde löparlegenden Gösta Leandersson
sin sista tiivling.
- Iag började att ftirlora dlt oftare och dess-
utom var jag rätt så illa skadad, inte minst i en
hälsenao så,jag bestärmde mig för at läggia

skorna på hyllaq berättar han.

Någa år senare, 1958, flytade han från Våtå-
dalen, platsen där han hade tiw så ypperligt i
nästan 14 år. Han hamnade utanfor Fagerst4
men 1960 gick flyrlasset vidare till Lidkoping
där han åin idag lir bosat. Och lin idag 75 h
gammal, iir Gösta en aktiv människa.
- Fast nu handlar det om lite lugnare fart. Iag
promenerar och cyklar rätt så myckeq förklarar
han.
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Bqfifiar allt

Hemma i legenhaen finns hela hans löparliv
dokumänterat. Prissamlingar, Hippböcker, fo'
toalbum och triiningsjotrnaler beriittar allt om
hans fantastiska karriär. Det tir ingen som helst

wekan om as GOsta Leandersson år en av Fal-
köpings största idrottsmiin geoom tiderna.

Kanske den allra största.

OLOF DARIAS
Folköpings Tidning

Välkommen att besöka Idrottsmuseet i Vänersborg
Västgötaidrottens Idrottsmuseum ligger i centrala Vänersborg vid Huvudnässko.
lan, mellan kyrkan och gamla vattentornet.

ÖppnttIDER Tbfugar mellan H 1G20, tills vidarc.

Besök på andra tider för enskilda eller grupper kan ordnas efter hänviindelse till
Carl Martin Biörkkvist, tel 0521-L6225.

Det kan ju vara låimplig att kombinera ett styrelsemöte med att besöka muse6t.
Sammanträdeslokal finns på muse€t och på skolgården finns gott om parkerings-
platser.

Nla lörbund och föreningar hälsas välkomna!
fu nU&gt a typnnU$ ilfa b v@nau * trytat Att z litatsnutuf $ sArgtulfr ffi s c{,u nulelal,tl-
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VASTERGOTI.A}.ID

TIIV

Berördaklubbar

S§U \iälper Din klubb afr dohmentera Er idrottshistoria

Vi norcrar att Din klubb står intör ett JIJBILEIJMSÅn- Uea 3slsdning av detta fär
Du ett erbjudande av oss att få stöd och hjäp med att DOKIJMENTERA ER
IDROTTSIIISTORIA

Tänk er gliidjen trs5 många når de under jubiletosåret katrtå en slsift toE_På e-tt

lätdattligl oih medryckande sätt berättar om Er föreningp historia och höjdpunkter.

"I fädrens spår"

Med materialet T fiidrens spår" jobbar Din klubb fram underlaget för exempelvis
en jubileumsslrift Detta gör Ni i klubbens reg i snrdiecirkelforo. Vinstcn här ar
att Ni får hjälp med an qntematiskt söka efrcr tistoriskt matcrial'och dokumente-
ra detta- 6;1 dgnna information finns i boken T fiidrcns spår'. Bidragct till cirkeln
täcker materialkosoaderaa som då blir gratis.

Bidrag till jubileumsshift en

När cirkeln är klar årcrstår att f;lrdiptälla ett "första exemplar av slrriften'. Original-
Eanus med bilder och rckniskproduktion sla [ämnas för slutlig nyckning AIE *-
terialkostnader (fotografering origimlframkaldng etc) kan vi la-''atidrag till
Förslag på hur Ni kan jobba inför enfubileum finns lifugt som modell

Gör så hår
Ifuntakta SISU:s uöildningskonsulenter, så får Ni hjälp och råd intör jubil6er

$SU Västergötl"nd

20
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WIS S-ärsjubileum
på Gräfsnåis slott 17 september 1993

Wlste0tr ldmttrhirtoriCc Sltld.rp findc rit feo-
Ånjubilcun i Grlfin& dcr l7 rptembcr. Det vrr på

dagen fem lrrcdrn UtUtrepa bildrde! och dct d.ed-
de ocksÅ i Grlfrnlr

EU TGtal pdfummarffig sarnrliga lskah slllskap del-
tog i jubileet, som gåsbdes av några gemla trnde mäst&
re frånvfut landekamp. Härfanns A6 Andersso1,
,t0-alets världss6ärDa d redeHistaos, här fan'x otyr
piske guldnedaljttrcn i flllt&lan 1956, Fctrus Kaster
man Båda berätrade mim från sim alciva år.

IrDjrden var också Elisåeth Pcrsson från Alingsås,
som är ledare för &n sven*a todkningsetiten Elisa'
beth kåserade uwligt om sina Hda olyryiader, @lgary
och Albertville.

WIS ordförande lvlaS Segeölom hälsadc väIkomnm
och gnr entort hisorik ochblblade också lite framåt
Sändcanet hrru drygt 450 medlemmerochdet frnns
åfia lokala sållskry. Yttedigarc et är rmder bildade,
nämlipniIVIatlL

WIS blw ocksårppvalo på sinfemfusdag: Både av
Våstergötlands ldmtsfööun{ gmm fönc odförande
Bo Bostran( som för öwigt oclsåvar WIS förste ordfO-
rande. Desslom av VästergötlanÅs Fo6ollfööud ge-

mm Bengt Mos$erg Bådc Bogrand och Mos$erg
öve.rlåmnade €o pemiqggåva Det var en trwlig fes dår
alla§cttes trivas och dår i&ottsmirrpna flitigtventile
rades kriqg boden låqgt in på kvällen

WIS §ytdlcsornladfrll
unotwhade b{b
54r sj u b ilta, tr v C a*E dk
fohnsun, ttaa Sqablora
HualdJfubssotch
MulinBiörHokL

WIS Sårsjubilamfuadapå
Grdtnb Mpötugq 5 b
sdot illlslcryd bildda. Innu
lndighdsnasonlab
jubila nt*fugunq sm sIfr
upplrån hdae*ila4odt
dislutade iibmsfun an Hdr
med slffiruhan i b&gunbt
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HuilfMsotaÅt*gatdt
Erih G tlrstcvsalt, Mu k pr@
br@nbna ltån dågt I 9 Stltl
td öw$a MatHe@ac t1rhzs
gl@as &.

I & trlö å un dds h fu an $b ande
h hfrot4 $rm$o, nd dt
biWode WIS dat 17 s$anba 19E/E

od desrlbge odlörande' tdrrd. sg
n öj d nut verhwttlt aufi &lin gan

undo deförsta 5 &an Hb
tillsottttutts nudfr v vie ordlörunde
Huald lobbssoaÅltaryen dtt h
ka,ssörq ArnoW Svensson, Tiilalroln

Hdasglna id jubilöÅ vu bl o
ElLi ödh Persson, Alin gils uJt
Ar nc An dason, Vburfi org,
son hb pö bilda intot
jubilamssupät i slll*tp Dd
Mots Segablon+ hr&t
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M åa ga i& mnbuue &t fu taoda
anbladighdaandt Lb e A
gbtgv@wlntsp&. Frv
ktnc Aly'olcw6 Gunq fohnsil,
bMafiån $llåruta Nils F
ililrsor oå Ingvt Gutovrsott"
båd4lrAn Mqre.

&yrdsdcfuamr i IYIS, Xctl-Etb
Ec*ali4 llbilflw*q btaade viil
jubilb ar gamnal tåvlingseyd
ntdtdtdlgor äll l&Nsnnsb i
Ydna§ag.

A lin g Ås I b ffihi(,rr iht S dlls*q r qr mta da
avlr v Horry Sondseå, Lauail Grqna rch
Stoilq Kroaba.

Fto fib FElb Pj-un bh dt R$ cötuta
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NYA OLYMPIERFRÅN
oa

VASTERGOTLAND
I årets h6st- och jubileumsskrift skell vi
komplettere Wästgöten i OS med de nya
olympier med västgötsk enknytning som
fanns med i Nbertville respektive Barcelone
1992. Det Ir, som framgår ev följande för-
teckning, åtstrittiga som betrotts med olym-
piskt uppdrag. Det gäIler, precis som i
boken, både aktive och lederc. En del ev
dem har varit med i tidigare olympiska spel.

Wästgöten i OS blev väl mottagen och boken
kan våil sägas vara en unik produkg som salmar
motsscke i landet. Det finns inget annat land-
skap eller distrikt som på det sättet dokumente-
rat sina olympier.

WNTER-OS, ALBERTWLLE

Ledare

SOMfuIAR-OS,BARCELONA

Aktiva

Ledare

Gerry Ho149ren..................Hanöoll ....................

Wtistgöta Idrottshistoriska Siillskap har fbr vikt
att även i fortsättningen följa upp landskapets
olympiska deltagare och på detta satt presente-
ra dem i våra skrifter. I fortsänningen blir det
tlitt med olympiader eftersom vinter- och som-
marspel går skilda år. Redan i februari 1994

drar viirldseliten till Lillehammer och två år
dåirefter lir det amerikanska Atlanta som kallar
till sommarspel. WIS följer våistgötarna.

Nedan följer olympierna enl innehållsforteck-
ningen.

oa
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ALEXANDRA GOIA, TIBRO

Nog låter det vIl kanske lite konstigt att en
stor del ly huvudansveret för svensk
konståkning Ir koncentreret i Västergöt-
land. Men så är det i dle fall.

Elisabeth Percson sitter i §venskr Konståk-
ningslörbundets elitkommitt6 med nog så
ansvarsfulla erbetsuppgifter. I Albertville
liksom i Calgary hede hon huvudansvaret
fiir konståkningstruppen.

Alexandra Gola var på SO-talet ljeckoslovaki-
ens duhigaste konståkerska och representerade

sitt land bl a i Europamästerskapen, och blev
tjeckisk måistare vid ett flertal tillf?illen. Sin ak-
tiva tid avslutade hon som proffesionell i olika
isshower runt om i Europa. 1962 kom hon till
Sverige, gifte sig och bosatte sig i Malmö.
1975 flyttade hon sedan till Vtistergötland och
Tibro och tog hand om triiningen for våra
konståkare vilket givit till resultat att hon fost-
rat såväl nordiska som wenska måistare. Infor
vinter-OS i Albertville hade hon hand om trä-
ningen for den svenska representanten Helen
Persson.

ELISABETH PEA,SSON,
ALINGSÅS -

STIG SEWIK,
OTTERBÅCKEN
- curlingledare at rong

Även om Stig Sewik såg dagens ljus lör föns-
te gången i Mariestad så ver det i Otter-
bicken utanlör stan som hen värte upp. I
idrottslig väg under uppvärtåren handlade
det som Iör de llesta grabbar om bandy som
sedan byttes ut mot handboll, nir femiljen
flyttade in till stan.

Efter en kortare anhalt i Göteborg hamnade
han så småningom som lärare i Karlstad &ir
han genom några kamrater kom att ägna sig åt
den för en västgöte lite udda grenen curling
och nu som ledare.Det började som juniorleda-
re i klubben varifrån han avancerade till coach
for juniorlandslaget vilket renderade ett JEM.

Under 80-talet coachade han sedan våirldmiis-
tarlaget Elisabeth Högström som bl a sopade
hem ett antal EM-guld. När sedan curling togs
upp som demonstrationsgren i Calgary 1988
var Stig sjiilvskriven som coach för de svenska
tjejerna i lag Högsröm, som btirgade silverme-
daljerna. I OS i Albertville coachade han sedan

det wenska herdaget vilket han loresten även
giort vid tre världsmästerskap.

För sina ledarinsattser inom wensk curling har
han erhållit stipendium ur nPrins Bertils och
Prinsessan Lilians idrottsfondn.
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DAN FR,IN ULRICEIIAMN
FrcK DRöatonnnr

29-åringe Dan Andersson från Ulricehamn
hade ett viktigt jobb i det svenska skid-
landsleget vid OS i Albertville. Det var
nämligen han som såg till eff muskler och
leder fungerede. Dan ir nämligen massör
fiir längdskidåkarna.

Dag vet också vad det handlar om. Sjåilv var
han niimligen i den svenska skideliten som

ungdoms- och junioråkare. 1979 vann han

ungdoms-SM på skidor och var under några år
i slutet på 7O-talet bland de allra främsta
skidungdomarna i landet.

Dan Andersson giorde lumpen vid skidpluto
nen i Sollefteå och diirfror giorde han sitt val.
Det blev utbildning till naprapat och skidorna
hamnade på hyllan. Efter hand fick han upp
drag av skidforeningar och enskilda åkare for
att "laga" skador och rätta till fel. Så kom det
verkliga drömjobbet som massör och 'vårdare'
i landslaget. Ett jobb som Dan haft i &ra år
med kulmen i Albertville. Han hoppas natur-
ligtvis på en fortsättning.

PER ÅruINV RESERV I OS
- men vonn i EM

Per Åhlby från Meriestad hör till landets
bästa seglare i soling och laser. Sedan 19t5
har han seglat i EM och \IIII med stor frem-
gång. Ean och hans kamrater vann ocksl
EM i soling olympiaåret1992.

Men någon segling i Barcelona blev da inte
för Per ÅtrtUy. Det var i stätlet konkurrenten
Magnus Holmberg som knep OS-biljetten och
det var naturligtvis en besvikelse för Per, som
dock liksom kamraten Stefan Nordstöm kom
med som resrev.
- Det var en bra erfarenhet, sa Per, att fä frnnas
med på ett OS och vi uppskattade det mycket.
Vi kommer också att ha nytta av det till spelen
i Atlanta 1996 - då skall vi vara med och segla!

fer Åhlby började segla redan som sjuåring
och som så många andra började han i en opti-
mistjolle. Redan som l2-åring stötte han på
kompisen Stefan Nordström i olika ävlingar
och 15 år senare blev de båda europamiistare i
samma båt. Under "mellanåret' 1993 tar Per
det lite lugnare, men det hindrar inte att han på

stort allvar rtiknar med at vara med i \n\d i
GreHand och EM i Slovenien.
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FRAMGÅNGSRIK
GYMNASTIKDOfuIARE

Lisbeth Gdthberg från Tidaholm ir kenske
inte så där väldigt vill«änd i idrottskretsar
om man undanter de som igner sig åt Rp-
misk Sportgrmnastik (RSG) och som tidiga-
re kallades Gymnastique Moderne. Inom
RSG är Lisbeth nämligen ett stort namn i
Sverige och utomlands eftersom hon är en
mycket erfaren internationell domare"

Men Lisbeth började ftrstås som aktiv gym-
nast och har tre andraplatser på SM åren l97l-
1974. F.va Hedberg var för svår vid samtliga
tillfiillen. Lisbeths stora år var 1973 då hon vid
"Lilla VM' i Paris blev l6:e bland 50 gymnas-

ter och vid rfivl i Rotterdam 46:e bland 63 del-
tague. Hon avslutade sedan sin aktiva karriär
med ett SM-guld i grenen tunnband 1974.

Så småningom blev Lisbeth Göthberg for-
bundsdomare och 1982 internationell domare.

Från och med 1985 har hon varje år åkt Europa
runt och dömt internationella måisterskap. I fiol
t ex en Europacup i Paris, WI i Bryssel och så

OS i Barcelona. 1990 valdes Lisbettr Göthberg
till ordlorande i Svenska Gymnastildoöundets
RSG-kommitt6.

ruNS sÅrsrnÖa

Karlsborgsgrabben Hans Säfström, boss fdr
det svenska kanotlandslaget avslutede sin
karrilr som lörbundskapten med sin olym-
piad i Barcelona. En evslutning som gav fin
utdelning i form av två silver och en brons-
medalj vilket man väl måste ge be§get god-
känt

SVEN HOLMBERG,
NÖDINGE,

- drusyrryfrarnas äass

Efter udlykten titl Syd Koree med tillfäIligt
uppdrag som ansverig fdr de svcnske dres-
syrryttarna började grovjobbet inom rids-
porten för Sven Holmberg. Hen
enförtroddes jobbet som rrrangemtngrn-
sverig ftir samtligs grener vid ryttar-VM i
Stockholm 1990. Eff uppdrag som he §dli-
gen klarade av med godkänt be§g eftersom
det inte framkom några klagomål varken
från deltagare eller massmedia.

Efter ryttar-\Ilvl utsågs han till foöundskapten
för da svenska dressyrlandslaget och en tur till
OS i Barcelona. Ett OS som ftir Sveriges del
klart övertliffade det i Söul 1988. Inte bara för
att det gick bättre for dressyrrynarna utan där-
för att stämningen var bättre över lag i den

svenska truppen tin för Sra år sedan.

30



os 1992

- Fööundskaptenerna råkar ju då och då ut i
lcylan, men klarar jag mig utan att få sparken
så jobbar jag vidare med sihe på att överleva
ett tredje olympiskt spel i Atalanta USA 1996,

säger dressyrryttamas boss Sven Holmberg.

GERRY HOLMGREN,
AI^4FORS,

- handbollsmossör

Den "lille" alaforckillen som avencerade till
massör för det svenske handbollslandslaget
tyckte ett det var svettigt vid O$invigning-
en i Söul 19E8, vilket senare visade sig vere
intet mot vad det kom att bli vid \[vI 1990.
Handbollskillarne svlrade då för den rrste

ra" bragden då de kämpade sig tiII VM-gul-
deL

Framgång foder frarngång sägs det och for
Gerry resulterade det i iinnu en OS-resa. Till
Barcelona alltså med ännu en fin framgang i
form av en silvermedalj. För Gerry betydde
deua valdigt mycket resor och laddning även
för hans del. Da giller ju for honom att ta
hand om spelarna och se till att de har alla
vältränade muskler, mjuka och fina.

Nu närmast gäller det uppladdningen infor
1993 års världsmiisterskap på hemmaplan.
Mycket uppoffring på eU i det närmaste ideellt
arbete fordras och diir är intresset för idrotten
ett måste. Det åir klart aU man filr ut mycket av
jobbet också säger Gerry. Ett härligt kamrat-
skap, många fina resor och besök i olika lander
och saken är klar, ett OS i Atlana USA 1996
verkar inte allt for avlägset. - Ja, det vore allt
spåinnande medger Crerry Holmgren.

Håken Mild ursprungligen från Trotlhät-
tans FK deltog i Sveriges fotbollslandslag
vid OS i Barcelont 1992. Vid tiden lör O$
turningeringen var Eåkan 2l ir, och Sveri-
ges lag hade spelat en lång och bitvis
besvirlig lrvalturnering för att ta sig till OS.
Detta medförde emellertid att Sveriges lag
var ordentligt samspelt, och att Håken Mild
under kvalets gång definitivt vlrte ut till en
av nyckelspelarna. Håkans självlörtroende
bör också ha varit på topp efter tvl §M-
guld i rad åren innan. I)essutom gjorde Eå-
ken nio A-landskamper under åren 1991
och 1992.

Debuten skedde på bortaplan mot Grekland (2-
2), dfi Mild for övrigt giorde ett av de svenska
måIen. I OS-nrrneringen spelade Håkan inre
mitdiiltare i samtliga frra marcher. Gnrppspe-
let genomfordes på ett briljant sätt med segrar
mot Marocko och Sydkorea" och oavgjort 0-0 i
inledningsmatchen,mot Paraguay. Håkan Mild
giorde 24 målet mot Marocko. OS-äventyret
slutade i kvartsfinalen, där Australien besegra-
de svenskaran med 2-0.

Håkan Mild startade sin fo$ollskarriåir i Troll-
hattans FK som soråring. TFK-ledarna upp-
täclte snöbt a$ den lille lintotten hade talang
utöver det vanliga" och han blw tidigt nyck-
spelare i rollhaueklubbens båisa pojklag nå-
gonsin.
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LIDKÖPINGS FLICKAN
SOM BOR I ENGI.AND

Bland de svenske ryttare i Barcelona åter-
fanns Anna Hermann från Lidköping. Men
hon är inte sänskilt ofte hemme vid Vänern
numen eftersom hon bor större delen av
året i Kintbury i England.

I England handlar det nästan bara om hästar

och ridning for Anna Hermann. Hon har sju
hastar i siu stall och au hålla dem i trim iir na-

turliryis ett heltidsjobb firr Anna och några

medhjtilpare.

Anna Hermann hör till landets (Sveriges) mest
lovade unga ryttare. Efter spelen i Barcelona
har hon - och hiistarna - verkligen visat fram-
fötterna. Vid en ftilttiivlan i engelska Badmin-
ton i våras blev hon femma och det var en

mycket meriterande placering. Badminton-täv-
lingen rtil:nas som en av de allra wåraste i
världen. Prischecken for femteplatsen lif på
70.000 kr. I Ovrigt åir det EM som är det stora
mäet for Anna Hermann under 1993. EM av-
görs i Tyskland i september.
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EVA NYBERG,
I}IARIESTAD

- l sin andra OS-start

Den unga maricstedstjejen kvdilicerade sig
fiir den svenskl O$truppen till Sydkorea
198t och hennes omdöme e Gn olympias-
tart ver positiv värre. Att vere med i ett
olympiskt spel ir cn otrolig kiclq en kick
som men lever linge på menade Eve och
hennes målsättning då ver ltt vem med i
den svenske simfuppen iven i Barcelona
1992.

Trtining och strdier flyttades dock över till
Arizona State Univercity i USA men hon sökfe
snart in på universitetet i Lund eftersom hon
tyckte att skolan var bättre i Sverige. Ansökan
bifölls och Eva flyuade hem igen men efter-
som studierna nu blev förlagda till Lund över-
gav hon moderklubben och förlade sin andra
OS-satsning till MaImö. En satsning som gick
hem.

En plats i truppen till Barcelona biirgades och
när det var tåvlingsdags battrade hon på place-
ringarna från Söul på såvåil 100 m frisim som i
lagkappen.

I}MGNUS FREDRIKSSON,
LIDKÖPING

- snudd på OS-rudalj

"Raller Manne" från Fdköping evslutade
sin internationella brottarkerriär vid OS i
Barcelona vilket var hans tolfte internatio-
nelh mästerskap vilket givit ett silver och
två brons, och nu hade han verkligen snudd
på medalj av alle tre valörerna.

Man brottas i wå pooler där 'Manne' efter fura
stenhårda matcher var klar for poolfinal dåtr se-
ger slulle ge en slutlig finalplats men så blev
det inte. Motståndare var Peter Farkas, Ungern,
vilken hemma i Budapest har rykte om sig att
vara en kopia av Frank Andersson och åir han
det iir han inte någon dålig brottare. Han be-
segrade nManne' med 2-0 efter en Urff march
och tog sedan även hand om guldmedaljen.
Magnus fick nu i stallet ta sig an en lite sned-
ögd ryss från Alma Ata diir det ockd blev ett
mycket knappt nederlag med en dock hedrande

§åirdeplats som ftiljd. Han fööättrade alltså sin
placering från 1988 med två knäpp.

Nåir hedersknyffeln och triiningsnarkomanen
Magnus Fredriksson nu lämnar den internatio
nella brottarmattan har han sedan hårdsatsning-
en inleddes l98l awerkat stäckan jorden runt
tre gånger i bil för att träna i Lidköping. En
kamrat iinda ut i fingertopparna som aldrig vi-
sat en antydan till bordiirklaringar hur motive-
rat det tin kunde vara en och annan gång med
andra ord sagt: En fiig idrotsman.
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När tennisen 19tt återinlördes som olym-
pisk gren vrr dubbelspecialisten Anders
Järryd mer eller mindre sjllvskriven i den
svenske olympiatruppen. Som dubbelpart-
ner hade han Stefan Edberg och dom spela-
de till sig en bronsmedelj. Men iven om nu
dessa båda världsstjärnor hade tinkt sig lite
bättre valör på medatjerne så ver Andens
helt nöjd med utllykten till Sydkorea"

OS var en rolig tlivling tyckte han, öpp-
ningscermonin var en upplevelse då man blan-
dades med idrottsfolk från hela vtirlden. Ett
minne för liveg menar han.

Nåir Anders blev tillfrågad om han ville vara
med i ännu ett OS blo, svaret självklart ett ja.
Då fär jag tinnu ett minne for livet. Det fick
han också i Barcelona 1992, också denna
gången med Stefan Edberg som dubbelparrrer.
Men nu blev de utslagning direh i första om-
gången. Men en stor idrottsman, som Anders
Järryd, lever inte blott på segar utan även på
fina idrottsminnen.

LARS ADOLFSSON, BOR,1S
- hade snudd på medalj

Lars Adolfsson från Borås Xr lgtGtalets
mest framgångsrike judobrottare i lendeL
Ean var med i olympiske spelen i Söul 19Et
dir hen blev nionde man i 7&kilosklassen.
Otur i lottningen giorde att hen fick möta
olympiamisteren från 1984, Frank Wiene
ke, Tyskland, redan i andre omgången.

I Barcelona höll Lars Adolfsson på att sl«rälla
ordentlig. Han gick i en poolfinal mot Morris,
USA, och ledde överlägset efter 3 av de 5 mi-
nuter matchen varar. Adolfsson gick ut mycket
offensivt och öppet och det straffade sig. Mor-
ris fick en öppning och vann. Lars Adolfsson
var eljest nära att fli gå matchen om guld eller
silver. I judo, som i all annan spoq iir margi-
nalerna mellan den yppersta eliten vtildigt liten
- det fick den 2S-fuige boråsaren bitrcrt erfara.

ANDERS WILGOT§SON,
BOR,4S

- i OS tör fiörde gången

För {iärde gången packade Anders Wilgots-
son från Oresjö Segelsällskap i Borås olym-
piatrunken i somras. Nu för ett ytrl
6verledare för de svenska roddarna i Barce
lona. Anders vrr med som ledare iven i
Söul 19tt.
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I de wå närmast föregående spelen var han ak-
tiv, 1980 i Moskva och 1984 i Los Angeles.
Dåir placeringen så fin som Sra i den frra utan
styrman han satt i tillsammans med klubbkam-
raterna Anders Larsson, Lars-Åke Lindqvist
samt Hasse Svensson från Falkenberg.

Efter Los Angeles har Anders Wilgotsson sat-

sat mera som ledare. Han har varit ledamot av

Svenska Roddforbundet. Nu har han avsagt sig
det uppdraget for afi i stälet hjälpa till i Öresjo
SS, som tappat lite av den klass den hade

under många år. fuiders Wilgotsson bör vara
mannen attlztagi problem, med den långa er-
farenhet han har av roddsporten.

HERRLTUNGA-STOGREN
BASAR FÖR TENNISEN

Som Davies Cupkapten yar naturligtvis
John Erik "Jonte" Sjögren den självklare
ledaren lör den svenska tennistruppen till
Barcelona. Återigen var ju nämligen tenni-
sen en riktig olympisk gren.

Jonte är västgöte, fMd och uppväxt i Hen-
ljungg dtir han också började sin framgangsri-
ka kaniiir som tennisspelare. Herrljunga har
alltid stått i frtimsta ledet när det giiller tennis i
landskapet.

Men det åir förstås som ledare och tråinare Jonte

Sjögren nåu sina stora framgangar inom tenni-
sen. Kanske allra frtimnst som Mats Wilanders

träna^re och matchare under många och lycko-
samma fu. Ntir sedan Hasse Olsson lämnade
kaptensysslan for Davis Cuplaget var det rätt
sjiilvklart att budet forst gick till Jonte Sjögren,
som dock inte rihigt haft samma framgångar
som foreträdaren hade. Det har dock knappast
med Sjögrens kapacitet att göra. Tillgången på

toppspelare åirju inte riktigt densamma nu som
för några år sedan.

BJöM,{ JOHANSSON,
VÅNERSBORG

OCH

JAN IURLSSON,
FALKöPINGS CK

- kraschen som kostade en OS-medalj

Vid OS i Söul 198t var Björn Johensson,
cykeluppfostrad i CK Winerchof i V[ners-
borg, och Jan Karlsson som alltid tävlat Iör
Falköpings Ctrt med om att hemföre högst
ovintade bronsmedaljer till Sverige i det
olympiska lagtempoloppet

Nu hade Björn, som under senaf,e delen av sin
karriär bott i Alingsås, men tävlat for klubbar i
Stockholm, och Jan, även 'Vartofta" kallad, en

ny medalj i sihe. Tillsammans med Michael
"Roddarn" Andersson, skåning, bosatt i Karl-
stad, och klubbregisrerad for Spårvagen i
Stockholm, samt Motalas Johan Fagrell, bilda-
de de ett så starkt lag att en medalj ansågs lig-
ga inom räckhåll.

Det såg ljust ut i början. Allt gick som smort.
Efter 25 km och 50 km låg Sverige på flirde
plats i den tuffa konkurrensen.Det var då det
hände, det som inte fick htinda! Efter 5l km
mitt på en bred raksträcka wrpade Michael
Andersson och Johan Fagrell. Johan bröt ett
nyckelben. 'Roddarn" var sönderslagen över
hela vänstra sidan av kroppen. Lagettvingades
bryta.
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Björn Johursson suckade efter vurpan:
- Vilken jäuebesvikelse att det hiir inttiffade.
Visserligen hade Iohan Fagrell, som var. den

minst rutinerade i gtingeq stått över några
gången, men vi kände at vi hade flyt och så

hiinder vurpan...

Jan Karlsson ftirklarade :

- Vi hade hur mycket krafter som helst lsar.
Jag åir övertygad om at vi hade tagit medalj

om wrpan inte hade intriiffat.
Janne konstaterade:
- Niir Fagrell och "Roddarnn låg där på vägeq i
det ögonblicket så insåg jag att loppet var över
för vår del. Det kiindes oerhört bittert.

Nu vann Tyskland med exakt en minut fore
Italien och 3.46 fore Franlrike, som tog brons.

Fööundskaptenen Jupp Ripfel hävdade efter
d* dramatiska loppet:
- Vi hade minst tagt brons, kanske silver!

Han bygger sina hypotetiska medaljfundering-
ar på att Nya Ze,laad nu hamnade på tionde
plats, 2.45 från bronsplats som Franlrike lade

beslag på.

Sverige hade kört upp och ifrån Nya Zeland,
som startade två min före, når wrpan inträffa-
de. Iupp menar att Sveriges lag hade kort linnu
bättre på andra halvan av loppet om inte vur-
pan intråiffat.

- Då skulle vi slagit Nya Zeeland med bortåt 6
min, säger han. Nu var det bara 5.31 efter Iali-
en, som tog silver.Det åir inga önskedrömmar
som Ripfel ger sig hän åt i efterhand. Det finns
fog for hans resenomang.

Det tu dqpigt elta Yurpan ..
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FALKOPINGS CK
ruÅxlr,t ARVIDSSoN,

När Magnus Knutsson fick problem med
knäns tidigt på våren 1992 seglade Håkan
Aruidsson mer och mer upp som den pre
destinerade efterträdaren. 20 ir gammal
spåddes Håken en lysande framtid som cyk-
Iist, men han fick flera säsonger spolierade
av knäskador. l9t9 var han med om att vin-
na SM i lagtempo och 1990 tog hen sensatio-
nellt hem segern i §veriges främsta
endagstävling, Solleröloppet i Dalarna. I
landslaget provades Håkan ev och till men
blev aldrig bofest

Infor lagtempoloppet vid OS i Barcelona ver-
kade det emellertid som om Hå{<an iintligen
skulle fii chansen i ett stort internationellt miis-
terskap som f arde man tillsammans med givna
trion Michael 'Roddarn" Andersson, Björn Jo
hansson och Jan Karlsson. Bara två dagar före
loppet beslöt sig emellertid fööundskaptenen
Jupp Ripfel för att byta ut Håkan fuidersson
mot Motalas Johan Fagrell. Alltid iirlige [Iåkan
deklarerade:
- Det var ett rihigt val. Johan Fagrell har varit
batre på trtiningen här nere än vad jag har va-
rit.

Direkt efter hemkosten från Barcelona beslöt
sig Håkan för att sluta sin cykelkaniåir, en kar-
riåir som hade l«rnnat vara betydligt mer ob-
serverad om inte denne trevlige
Falköpingskille varit så otursförfoljd med ska-

dor.

GLENN MAGNUSSON,
FALKÖPINGS CK

- Glenn satsade allt ruen sprack

"Det Ir bättre ett spänne den båge som
brast, än ett eldrig skjuta en pil!".Den grm-
la devisen hyllade Glenn Magnusson vid det
olympiska landsvägsloppet i Barcelona.

16 år gammal kom denne småltlnning fnån Os-
karshamn till cykelgymnasiet i Skara och har
alltsedan dess haft sina bopålar i den gamla
djtiknestaden. Under senare år har han tävlat
ftr Falköpings CK och kan nu med fullt fog
anses som en naturaliserad vlistgöte.

Fem minuter i tolv fick Glenn Magnusson
glädjebeskedet att han blivit uttagen till OS i
Bacelona. Fööundskaptenen,Jupp Ripfel valde
Glenn fore nykorade svenske l8-milamåistaren
Anders Eklundh, Motala.

Glenn var en av tre svenskar som fick köra 18-
milen vid OS, ett lopp om tolv van, på den
l6,2krr. långa banaru totalt 194 km.
På nionde varvet stack nio åkare loss, bland
dem var Glenn. Man anade en sensation för
visst skulle spurtstarke Glenn kunna ordna en

svensk topplacering i detta utbrytargiing trots
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att 1990 ån världsmästare, italienaren Mrko
Gualdi, fannas med...

Men som ofta sker i hårda cykellopp trärffas

Glenn av den s k hammaren. Ridån for den

tappre Skara-killen gick ner 3 km ftire utgång
till det sista varvet. De sista wå milen blev en
pina utan like lor Glenn, men han vägRde att
ge upp. Totalt Eöttkörd anlåinde han nu i mä
som 76:e man, distanserad med 9.ll av de

olympiske mästareru italienaren Fabio Casar-
telli. Glenn resonerade klokt nlir han efter en

halvtimme fått distans till loppet. Han sa:

- Först tyckte jag atjag hade giort bort mig
kapitalt, men nu tycker jag faktiskt au det var
bätre att jag tog chansen och sprack på larp-
pen, än om jag hade kommit i mä efr par mi-
nuter efter täten och haft krafter i bibehåll.

I det avseendet resonerade Glenn rlitt. Skaras
ende elitcyklist av klass fär göra ett nytr försök
vid OS i Atlana 1996. Då iir han ju inte last-
gammal, bara27 är.

DAG WENNLUND

å 't=h,, .E

I Barcelona-OS gjorde Dag Wennlund sin
andra olympiska starl Vid sitt första OS-
deltagandg Seoul 198t, hede han slutat på
en åttondeplats. Sommeren 1992 var dock
förutsättningarna slmre. Dag hade under
våren ådragit sig en skada i ereln och varit
mycket ojimn under sommarens tävlingar.

Hans enda 80-metenkas dittills under året
hade han giort i den svenska GP-galan i karls-
krona i miuen av juni. A.:relskadan innebar att
stabiliteten i tekniken salcnades vid tiden ftir
OS. Dag valde att åka ner till Barcelona den
femte augsti, endast två dagar fore tiivlings-
start. Det var i pricip den uppladdning han haft
infor \IIvl i To§o året innan och då resulterat i
en sjundeplats.

Dagen innan tiivling körde Dag ett triinings-
pass i barcelona och intygade at han var i fi-
siskt praktslag. Dag lottades in i den andra
kvalgnrppen som började kl 11.30 på fdrmid-
dagen. Termometern passerade 30-grades-
strecka vid den tidpunhen. När vi kom in till
Montjuic-stadion på tiivlingsdagen § hade Pat-
rik Boddn redan kastat.Den våirmliindske spjut-
kastaöjiissen satt bedrövad på läktaren efter att
på sina te kast inte presterat bätre än 77,70.
Han forklarade utan omwep at det var nerver-
na som spelat honom ett spratt. det syntes
under kvaltiivlingen att Dag inte timade sin
kastning. tlan giorde tre kast runt 77 m, det
båsta på 77,88. Han slutade femtode i kvaluiv-
lingen 1,26 m från den finalkvalificerande tolf-
teplatsen.

Med facit i hand var det en ganska normal in-
sats av Dag den hiir siisongen. Han var inte
mycket bättre sommaren 1992. En positiv sak
var att Dag inte krinde av sin orelskada i Bar-
celona. Direkt efter OS reste han till Monte
Carlos GP-tåivling och satte årsbästa med
80,80. I det kastet giorde dock sig oreln åter
påmind. Som alla vet var 1993 et bättre
spjutår fbr dag. Även i år drogs han med små-
skador i ryggen, ljumsken och oreln men han
har låirt sig behtirska dessa. Det visar sjatteplat-
sen i Stutgart-\Ad. Håller bara laoppen så
finns Dag Wennlund med på startlinjen även
vid OS i Atlana.

3t



os 1992

KJELI-ÅKE JOIANSSON
Från logen i Börstig

bar det dnda fiA OS i Barcelona..

Kje[-Åkc Johansson,Iödd 1955, från FalkG,
ping Tyngdlyftningsklubb var teamledare
vid OS i Barcelone för de svenske tyngdlyf-
tarna. Hans uppgift yar, att efter 3 årc för-
beredelser, sc till att ellt fungerade och
ansvare för trlning, lokaler, ekonomi m m.
Sverige hade en stor trupp på fyra lyftare
och tvÅ ledare. Tillsammans med Kjell-Äke
fanns Nissc Solevi med som trlnarc och
coach.

- Upplevelsen afi vara med på ett OS var oerhönl"
berfitar Kjell-Åke. Eu OS åir otoligt stort och VM
eller EM-tåvlingar, som jag tidigare varit ute på

som ledare, är inte jäm6öara- Eu minne frr livet
a,t se alla väddsstjämoma på nåra hilll.

- En fullkomlig folkstorm uöröt dlir Dream Team
Basket drog fram, fortsiitter Kjell-Äke. Påpassade

av alla som ville ta bilder, ha autografer. Förstår att
de var tvungna afi bo isolerat för afi kunna vara
ifr,ed och förbereda sig. Bland wenskama var Ste-
fan Edberg valdigl påpassad, överallt, var han än
gick. Alla ville ha autograq andra idrotsmän, leda-
re, personal och andra.

uno'x-

- Eu speciellt minne har jag från masalen. E)en var
vädigt stor och hade öppet dygnet runt. Det var gå-
ende bord och härkunde man äta l0 gånger om da-
gen om man såville.

- Sveriges Olympiska kommitte skdl ha en stor
eloge 61 6redömligt 6röeredelsarberc, såger
Kjell-Åke. SOK's stottning är ovärdelig, både hä
hemma innan OS och på plm. Allt fungerade 6r
vår tnrpp. Dåremot såg jag nationer som hade stora
problem med olika saker. Varan framste lyftare var
Bijan Rezeai, hårstarnmar från Iran, som blev l0:a i
klassen l00kg.

- Fick oclcså tillfflle alt träffa våra kgngligheter.
Drottrring Silvia giorde en mycket got intryck var
hon an befann sig.

- Jag 'unnar' verkligen andra idrofsledare fil chan-
sen atr uppleva ett OS "innefråtr". Det finns två vå-
gar afi nå ett OS, antingen som aktiv eller som
ledarc. För mig perrcnligen började idrottskaniä-
ren på en lqgen i Börstig, utanfiir Falköping, dår vi
var nagra grabbar som lyfte nskrot". Det är en lång
"idrottsväg" afi hamna på OS i Barcelona 1992. Es
mirure 6r livet som jag aldrig glömmer.

Bertittat en htlen högkvall 1993 per teleJon

lör Rolf Gabrielsson.
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ilONAS MELLBLOM

Jag var 6Il OS uttagen som en av två sveD-
ske kesttrinrrc. Dette gjorde att jag till-
bringede två veckor i den kvalmige OS-byn.

Under de första tio dagarna hedc jag att
§eFvr kulstöter:ne Kent Larsson och S6ren
Tallheim samt sliggkasteren Tore Gustefs-
son. Det innebar två träningar per dag e två
timmer. Alltid i ll6dende sol och med ter-
mometern pekande pl 3G,gradersstreckel
Mina ff5 lrg svettedes ymnigt och med ti-
den blev jag brun som den virste katalan-
ske strandraggare.

Det ska direkt sägas at hela spelen var mycket
roliga och inspirerande. Stlimningen i den
svenska friidrottstruppen var god, d v s rå men
hjiirtlig. Det händer alltid en massa mer eller
mindre roliga incidenter på ett stort mlister-
skap. T ex brister da i organisationen mer än

en gång.

Iag återger hlir några iaktagelser jag giorde
under de olympiska veckorna i Kaaloniens hu-
wdstad, Barcelona.

Giwnild segrare var släggmästaren Abduvaly-
ev som bjtid på medhavd pilsner i bussen hem
från OS-stadion.

Lagmoral visade handbollslandslaget både på

och utanfor planen.

Kontraster var undertecknads portioner i mat-
salen och de salladsblad som de kinesiska
gymnastildlickorna vid bordet bredvid fick
stoppa i sig.

Gillade vinåavor giorde gamle spjutmiistaren
Janis Lusis som den hlir gången var med som
tänare for sitt hemland Lettland.

Omsvtirmad var häcklöperskan Frida Johans-
son.

Överraskad blev tyngdlyftaren Rikard Nilsson
den dagen han kom till OS-byn. Genom en le-

darmiss hade han blivit anmiild i en felaktig
viktklass.

Trevliga var alla de vackra OS-vårdinnorna
som arrangörerna skrapat ihop från alla vfi-
dens hörn.

Orolig var överledaren Sven von Holst sedan
han glömt en biltelefon i en taxibil.

Arbetwn var handbollslandslages allt-i-allo
Crcrry Holmgrerl'som förutom 2O-timmars ar-
betsdagar med handbollslandslagd masserade
en stel slåiggkaståre vid midnat.
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