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Idrottshistoriska Riksförbundet (IHRF) inbjuder till
årskonferens och årsmöte den 28-29 oktober 2006 i Malmö.
Se ytterligare information på sidorna 3, 6-7.

Gymnaster från Herrljunga Sportklubb inför uppvisningen i Sporthallen i Herrljunga år 1941
Se namnen på deltagarna på sidan 10

I DETTA NUMMER
sid
Ordföranden har ordet			
2
Möten och aktiviteter			
3
Sommarmötet i Lidköping		
4
Peter Lindén				
5
Idrottshistoriska Riksförbundets årsmöte 6
Idrottshistoriker på vårträff		
8
Herrljunga SK skid- och OL-klubb
8
Kullingloppet				
9
Brottare och boxare i HSK		
9
HSK-gymnaster			
10
Herrljunga Golfklubb		
12
Bilder från ett annorlunda träningsläger 13
Allround-Allan				14
Tänt och släkt på Mossbrott		
14
Haralds bilder				
16
Om gamla Varabor			
18
Varadomare i 121 år			
18
Studiecirkelträff i Larv			
19
Fotboll i Fyrunga			
20
Fyrklövern från Westgöta idrottshistoriker 21
Rudolf Svensson			
22
Bärebergs skytteförening		
23
Malma skytteförening			
24
Borås Motorklubb - BMK		
25
Adresser och telefonnummer		
30
WIS styrelse				
31

I NÄSTA NUMMER,dec 2006
Idrottshistoria från Karlsborg IHS,
Vänersborg IHS, Tidaholm IHF och Skara IHS

IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP/FÖRENINGAR
I VÄSTERGÖTLAND SOM ÄR
MEDLEMMAR I WIS

Ordföranden har ordet
Sommaren 2006 är nu över och vi kan nog
alla vara överens om att det har varit en fin
sommar om man gillar värme och sol.
Fint väder var också vad vi hade på
sommarträffen i Lidköping den 15 augusti.
Värden,
Lidköpings
Idrottshistoriska
Sällskap, bjöd på ett mycket intressant
program som uppskattades av deltagarna
som räknades till över 80 st. (Se artikel på
sid. 4-5)
Fotbolls-VM är också över och nästan
dagligen under en dryg månad fick vi följa det
bästa fotbollen kan erbjuda via massmedia. Tommy Wahlsten
Nu, när hösten börjar, så är det glädjande att
Västergötlands enda bidrag till Allsvenskan, IF Elfsborg, har lyckats så bra i
årets serie.
Det är ju nu som idrottshistoria skapas för kommande generationer och visst
skulle det vara roligt med ett nytt guld till Borås-klubben efter 45 års väntan
sedan senast det begav sig, 1961.
Hösten inbjuder till aktiviteter och när tidningen når Er i september så har
förhoppningsvis studiecirklarna kommit igång och studieplanen, som tagits
fram med hjälp av SISU, kommer till användning.
Västergötlands Idrottsförbunds 100-årsdag är nu bara drygt ett år framför
oss och det är bra om de lokala sällskapen redan nu sätter igång att planera
på temat ”Idrottens roll i bygden under 100 år” inför jubileumsdagen den 19
januari 2008.
Avslutningsvis hoppas vi i redaktionen att Ni läsare får en trevlig stund
med vår tidning som är den tionde i ordningen. I detta nummer medverkar de
lokala sällskapen i Essunga, Falbygden, Herrljunga och Vara.
Tommy Wahlsten
WIS ordförande

Bild från sommarmötet i Lidköping (Se art. sid. 4-5)
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Foto Tommy Wahlsten

De drygt 80 deltagarna på sommarkomferensen i Lidköping lyssnar engagerat på Peter
Lindén som berättar om sitt liv som pilot inom flygvapnet och från sina motorcykeläventyr
runtom i världen.
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INFORMATION FRÅN IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP OCH
FÖRENINGAR I VÄSTERGÖTLAND
Borås Idrottshistoriska
Museum

Alingsås Idrottshistoriska
Sällskap

har öppnat för säsongen och omdanat montrar i såväl museet
som i fojén. Vi presenterar Borås Marbo basket, Borås Judoklubb och ÖSS Rodd.

har ”Öppet hus” i klubblokalen, Östra Kyrkogatan 3 (in på
gården), måndagarna 2 okt och 6 nov kl 15-18.
Välkomna!

Öppet tisdagar 16 - 19 september - december
Välkomna!

Till
IHRF-s styrelse, Sällskap, föreningar och organisationer
inom Idrottshistoriska Riksförbundet.
Härmed kallas ni till årsmöte och idrottshistorisk rikskonferens den 28 -29 oktober 2006 i Malmö. Värd och arrangör av
denna konferens/ årsmöte är Idrottsmuseets Vänner i Malmö.
( Se sidorna 6-7 i denna tidning. )
Årsmöteshandlingar, anmälningsblankett med information om logi m.m. utsändes av Idrottsmuseets Vänner under vecka 39.
Anmälan med antal deltagare skickas till arrangören: Idrottsmuseets Vänner i Malmö
IHRF årsmöte 2006
Baltiska Hallen,
					
217 62 Malmö
Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast den 12 oktober 2006.
Med vänlig hälsning
Olof Toftby
ordförande inom IHRF
Box 554
503 14 Borås
Tel.: 033-35 39 39, 033-22 63 55, 070-681 21 16
e-post: olof.toftby@bihs.se

Dagordning vid Idrottshistoriska Riksförbundets
årsmöte i Malmö den 28 oktober 2006.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av
röstlängd
Fastställande av föredragningslista
Fråga om stämmans behöriga utlysande
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två protokollsjusterare som jämte stämmans
ordförande justerar årsmötesprotokollet
Val av erforderligt antal rösträknare
Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av balans- och resultaträkning
Beslut i anledning av årets resultat enligt
balansräkningen
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av årsavgift

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Fastställande av ersättningar till styrelseledamöter,
tjänstgörande revisorer samt valberedningsledamöter
Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästa
verksamhetsår
Val av styrelseordförande för en tid av två år
Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
Val av styrelseledamöter för en tid av fyra år. ”Halva
antalet ledamöter skall ställas under val vartannat år”
Val av två revisorer och två ersättare för en tid av två
år
Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, i
valberedningen för en tid av två år
Behandling av motioner som ingetts i den ordning
som §.7.5 anger och ärenden som av styrelsen hä
skjutits till stämman
Avslutning av årsmötet

Lyckad premiär på sommarmötet i Lidköping

I solsken var det 81 personer, från 13
lokala sällskap, som var med om det första
sommarmötet i vår historia. Utställning
om Heimers 100-åriga verksamhet
i Lidköpings lokaler, bra och korta
informationspunkter, idrottskafé med
Peter Lindén och dagen avslutades med
god mat och rundvandring på Spikens
fiskeläge. Tommy Wahlsten, ordf. i WIS,
framförde ett stort tack till Västergötlands
IF och ordföranden Karl-Evert Andersson,
som var värd och bekostade sommarmötet
och till Lidköpings IHS med Folke Brink
i spetsen som organiserade.

kontaktperson, som inbjudes att vara
med i jubileumskommittén. De kommer
att starta sitt arbete nu under hösten
2006. Planeringen och uppbyggnaden
i de olika sällskapen bör bedrivas i
studiecirkelform.
Vi har redan tillskrivit alla sällskap med
uppmaning om att omgående anmäla
kontaktperson till vår sekreterare och vi
uppmanar Er nu även att kontakta SISUkonsulenten och lägga upp studiearbetet.

Studieplan och förnyelse
Studiecirkelhäftet är nu färdigt och tryckt.
Vi har haft en ny
möjlighet att påverka
och resursadresser och
detaljer har tillkommit
i senaste upplagan.
Nu vill vi uppmana
alla Er, som läser
studiecirkeln
och
arbetar Er igenom
planen – Vad är
Dina
synpunkter?
Nya kapitel? Nya
samarbetsförslag? Nya
infallsvinklar?
Nya
verksamhetsförslag?
Nu
säljs
denna
studieplan
över
Sverige
Foto Tommy Wahlsten
– men vi kan alla göra
Drygt 80 deltagare från 13 sällskap/föreningar deltog i sommarmötet
den mer fullständig
och komplettera. Det är därför den är
Västergötlands IF 100 år under 2008
utformad i en mapp med lösblad.
Alla lokala sällskap i Västergötland
På höstmötet räknar vi med att SISU
inbjudes nu att presentera: ”Idrottens roll
i bygden under 100 år”. Presentationen
är fri – vi får själva välja: Utställning
eller föredrag? Multimedia eller drama?
Fotografier eller beskrivningar?
Så beskrev Sture Gustavsson från
Västergötlands IF hur man tänker fira sitt
100-års jubileum under 2008. Allt ska starta
på själva bildandedagen den 19 januari
– den lördagen skall vi ha vernissage
runt om i Västergötland förmodligen på
förmiddagen. Sedan kan utställningen/
aktiviteterna pågå i varierande längd och
vi hoppas även att det blir några som går
på vandring i distriktet. På eftermiddagen/
kvällen är konserthuset i Vara bokat för
centralt firande med program och mat.
Vad gäller ekonomi har VIF avsatt
medel till våra aktiviteter/utställningar
och de är inom rimliga ramar beredda
att stå för kostnaderna. Västergötlands
museum i Skara är beredda att medverka,
som rådgivare om vi behöver hjälp med
montrar eller historisk presentation eller
andra specialfrågor.
Själva planeringsarbetet ute i sällskapen
Dags för lunch i fiskeläget Spiken vid Vänern
inleds nu med att var och en tar fram en
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Foto Olof Toftby

Sture Gustavsson berättar om hur man tänker att
VIF skall fira sitt 100-årsjubileum 2007

kommer att leda oss vidare i vårt
studiecirkel- och förnyelsearbete.
Nya grepp i WIS – hur gör ni i de lokala
sällskapen?
Westgöta
Idrottshistoriska
Sällskap
har gått in i 2006 med avsikt att ta nya
grepp för lokal utveckling. Därför har
vi startat ordförandemötet i Älvängen,
sommarmötet i Lidköping, ny studieplan
och studiecirkelstart samt även ansökt
om projektmedel till ESF-kontoret (EUbidrag via mål tre).
Nu har vi genomfört de tre första

Foto: Olof Toftby

momenten, men fick nej av ESFkontoret. Bra idéer, men det gav inte
tillräckligt många nya arbetstillfällen var
motiveringen.
Nu vill vi att ni i de lokala sällskapen
också försöker hitta nya verksamheter,
värva fler medlemmar och få bättre
ekonomi! Vi hoppas även att kunna starta
några nya sällskap framöver.
Den 28 augusti har studiecirkeln med
Vara, Falköping, Tidaholm, Essunga,
Karlsborg och Mullsjö höststart i Larv på
Hedensborgs klubbhus.
Cirkeln med Lidköping, Skara, Wadsbo
och Tibro har haft två möten redan och
nästa kommer under september -oktober.
Den 28 september inbjuder Herrljunga
till cirkelstart för Alingsås, Wårgårda och
som vi hoppas även Bjärke.
-Är det något sällskap som tänker
starta en egen utvecklingscirkel?
-Är det något sällskap som startar ett
nytt arrangemang?
-Är det något sällskap som gör en
medlemsvärvningsdrive?
-Är det något sällskap som skapar en
vandringsutställning?
Borås IHS ger oss hjälp med
stödprenumeranter
Borås har genom Olof Toftby tagit

fram ett förslag till hur vi kan få bättre
ekonomi både för vår tidning och de
lokala sällskapen. Styrelsen i WIS stöder
förslaget.
Nu gäller det att erbjuda företagare och
föreningar att bli stödprenumeranter för
500:-. Då får Du till Ditt lokala sällskap
100:- och 400:- går till att finansiera
tidningen. Förutom fyra nummer av
tidningen får man även en 1/8 annons. En
blankett har tagits fram som stöd.
Olof Toftby har även förhandlat om
portosatsen för tidningen. Efter diverse
avgifter kan vi nu skicka den som
posttidning och detta blir många tusen
kronor billigare i varje utskick.
Peter Lindén – skojfrisk pilot och
motorcyklist
Lidköping presenterade som höjdpunkt
på sommarmötet Peter Lindén. Han
beskrev sig själv som nästan 50 år, pilot i
flygvapnet. Han är utbildad på Ljungbyhed
och har flugit Viggen under 20 år. Först
var han placerad i Karlsborg och numera
på Såtenäs.
F.n. utbildar Peter ungerska piloter, som
skall flyga de inköpta Gripen-planen.
Peter har kört många olika typer av
motorcykel och 1982 började den
internationella karriären. Han körde t.ex.
Le Mans 24 timmars inför 80-100.000

Peter Lindén som frimärke

begeistrade åskådare. Sidovagnsåkning
prövade han med framgång bl.a. på Isle
of Man. Vad gäller isracing slog han 1991
banrekordet på Grevby.
Vid Europa-mästerskapen på Anderstorp i
Sverige 1989 vann han EM-titeln och han
har även blivit världsmästare. Han har
kört flera olika märken bl.a. Honda och
Ducati.
2002 blev Peter graverad som frimärke.
Det skojfriska sätt som Peter kunde
berätta om alla sina motorcykeläventyr
var inte dåligt. Han höll oss engagerade
hela tiden – det blev en av höjdpunkterna
på sommarmötet.
Sven-Åke Mökander

Peter Lindén

Fältflygare i Flygvapnet. Peter blev antagen och påbörjade sin utbildning till pilot
vid Krigsflygskolan i Ljungbyhed.
Efter 16 års tjänst vid F6 i Karlsborg flyttade Peter och hans familj till Gillstad utanför Lidköping i samband med att Peter
fortsatte sin tjänstgöring vid F7, Såtenäs.
När AJ37 (Viggen, attack) tjänsten var
slut år 1998 hade Peter skrapat ihop imponerande 2200 timmar på denna flygplanstypen. I dag flyger Peter JAS39 Gripen och har som huvuduppgift att utbilda
andra piloter, både svenska och utländska.
Bildarkiv.
			

Peter Lindén i berättartagen

Foto Olof Toftby

Bakgrund
Peter föddes i Göteborg 1957. Första kontakten med tvåhjuliga motordrivna fordon var hans trimmade moped som han
och hans kompisar körde runt med inne
i skogen nära föräldrahemmet. När Peter
var 15 år återställde han mopeden till lagligt bruk så att det gick att köra med den
i stadstrafik. Efter en lång skolgång med
toppbetyg sökte han 1976 anställning som

Tävlingskarriär
Tävlingskarriären inleddes 1978 på en
Moto Guzzi 850 när Peter stod vid startlinjen på Gelleråsen, Karlskoga. Motorcykeln hade Peter köpt krockad av hans
kompis Bengt Ahlqvist.
Inledningsvis blev det en hel del krascher
men kämparglöden hölls på en hög nivå.
Efter en av krascherna när Peter kom in
med ett kluvet motorblock hördes Bengt
Ahlqvists uppmuntrande röst säga ”...vilken jäkla tur att vi har spons av Castrol
efter all oljan du hällt ut”.
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Under början av 80-talet körde Peter
en Honda CBX 1000. Det blev en hel
del toppresultat när hojen ej kraschades
till atomer eller som Peter säger ”..ja, hojen var ju självförstörande pga. sin egen
vikt”.
1982 började Peter vara med och slåss
om topplaceringar. detta år blev han 5á
vid Le Mans 24-timmar tillsammans med
teamkamraten Vesa Kultalathi. Detta var
Vesas och Peters första Endurance lopp
och denna fina placering nåddes efter en
otrolig team-support från ett gäng härliga
kompisar med stallchefen Janne Leek
längst ut på linan.
Samma år kämpade Vesa och Peter mot
varandra på hemmaplan, då i Superbike
Cup. Vesa knep förstaplatsen och Peter
fick nöja sig med placeringen under.
1982 innehöll också ett av motorcykelhistoriens snabbast avhopp. Någon hade
hjälpt Peter att skruva loss bromshandtaget och vid bromspunkten på Anderstorpsrakan var det bara att kliva av... och
det jä...t fort. Värnamo sjukhus visade
prov på sin förmåga att lappa ihop folk
och nästa dag var Peter tillbaka i cirkusen
igen.

Peter Lindén in action

Mellan 1983 till 1987 provade Peter på
en hel del olika klasser bl.a. isracing och
sidovagn. 1984 körde Peter sitt första Isle
of Man. Åren innehöll en hel del fina placeringar, kolla meriterna nedan.
1988 var det fullt drag i alla möjliga

klasser men det stora minnet var tävlingarna i Japan. Oj, oj vad motorcykelsport
är stort i Japan. Peter körde Sidovagns
VM med Japanen Kamagaya.
1989 började Peter köra för Moto Sport
Courneuivien, ett av världens bästa team.
De skulle ha ett nära samarbete under de
kommande 10 åren.
I början på 90-talet inleddes en större
fokusering på VM race. 500cc och 250cc
varvades om vartannat. En nionde plats
på Laguna Seca i USA var den bästa VM
placeringen under 1990. 1991 började kalasbra med varvrekord på Grevbybanan
utanför Mariestad men slutade snabbt i
Australien efter en superkrasch där inte
ens Värnamo sjukhus kunnat laga ihop en
heltrasig Peter Lindén. Hela året förstört.

1992 till 1999 kördes en hel del race i en
stor uppsättning klasser med en hel del
fina skalper.
2000...nytt årtusende och nytt stall i
endurance VM, Phase One. Efter otroligt
stabil körning utan några riktiga totaldyningar stod Peter och Teamet som Världsmästare i Endurance VM (24 timmars).
2001 avslutades motorcykelkarriären med
en pallplats i Oschersleben.... eller var det
det sista racet? Nä, några småstyrningar
har det blivit även i närtid och i dagsläget
kör Peter i Svenska långcupen (SLC), på
fyra hjul alltså.
Hämtat från Peter Lindéns hemsida:
www.lindrace.com

Idrottshistoriska Riksförbundets årsmöte

Idrottsmuseets Vänner ”IMV” i Malmö hälsar representanter för Sveriges idrottshistoriska föreningar &
sällskap välkomna till Malmö.
Idrottshistoriska Riksförbundets ”IHRF” första årsmöte är förlagt till Baltiska Hallen i Malmö den 28 oktober
2006

Vi samlas i ett av landets förnämsta idrottsmuseer. Vi vill gärna säga det
förnämsta... Mer eller mindre mot sin vilja fick Malmö i början av 1960talet ta emot samlingarna från Riksidrottsmuseet i Stockholm, invigt
1947. Hos GCI, numera GIH, fanns inte längre plats. I hela Stockholm
ansågs inte någonstans finnas utrymme att hysa samlingarna. Föreningen Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) förfogade
över och hade svarat för större delen av finansieringen av museet.
En av de stora i svensk idrott på den tiden, Bo Ekelund, var styrelseledamot i SCIF. Under en resa stötte han samman med en av Malmös
mera framträdande politiker, tillika ordförande Malmö stads Idrottssty- Idrottsmuseets nye chef Anne-Lis Nilsson framför brottningsutställningen i september 2006
relse, han hette Harald Lindvall.
Ekelund redovisade under samtalet bekymren med de samlingar som SCIF tvingats magasinera. Lindvall ställde omgående i utsikt
att det i Malmö kunde vara möjligt skaffa lämpliga lokaler. Så skedde, efter många turer i olika riktningar flyttades samlingarna till
Malmö. Den som vill veta mer om turerna vad det gäller Riksidrottsmuseet och flytten till Malmö (där museet aldrig kallats Riksidrottsmuseet), rekommenderas att läsa nyligen avgångne museichefen i Malmö Anders Hammers artikel i Idrottsmuseets Vänners
årsbok 2003, ”Idrottsmuseets dramatiska historia”.
Här ska nämnas att sedan 1 september i år är Anne-Lis Nilsson chef för museet.
Sedan museet väl lokaliserats till sina nuvarande lokaler i Baltiska Hallens norra del, med tillhörande omfattande bibliotek, har
det mestadels varit lugnt. Särskilt sedan Malmö 1985 bestämde sig
för att satsa på museet i form av en föreståndare. När museet i dag
diskuteras handlar det om utbyggnad och ökad verksamhet. Såväl renoverings- som utbyggnadsplaner finns. Idéerna om museets framtid
är många.
Biblioteket innehåller en mängd idrottslitteratur som kommer flitigt
till bruk nu sedan Malmö Högskola fått utbildning riktad mot idrotten.

Idrottsmuseets f.d. chef Anders Hammer framför en ofullständig brottningsutställning i februari 1992

IMV är myndig i år...
1985 bildades på initiativ av dåvarande fritidsdirektören Bertil Jönsson vän- och stödföreningen Idrottsmuseets Vänner (IMV). Landshövding Bertil Göransson, som vid den tidpunkten var ordförande i
Skånes Idrottsförbund, valdes till ordförande i föreningen. Den som
numera håller i klubban är Bertil Jönsson.
När IMV förra året fyllde 20 år firade vi inte detta. Däremot sa vi
att till 25-årsjubileet tänker vi hitta på något – än så länge är frågan
vad.
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Mellan museet och IMV finns ett mycket nära samarbete.
IMV började under 1990-talet att med stöd av Skånes Idrottsförbund fyra-fem gånger årligen ge ut ett häfte med idrottshistoriska
reportage kallat Skånsk Idrotts Historia (SIH). SIH medföljde som bilaga till Skånes Idrottsförbunds Skåneidrott. När utgivningen
av Skåneidrott upphörde tvingas IMV att hitta ett annat sätt att få ut sitt arbete till den intresserade allmänheten.
Då, 2001, föddes tankarna på att årligen ge ut en bok. Idén/modellen togs från Idrottsmuseet i Göteborg som sedan mitten av 1980talet årligen ger ut Idrottsarvet. IMV:s redaktionskommitté förstärktes i samband med detta. I dag har den åtta medlemmar, flertalet
av medlemmarna har journalistisk bakgrund. Redaktionskommittén svarar för planeringen och färdigställandet av årsboken. Den
geografiska spridningen är inte lika stor som vi önskar oss men vi har medarbetare beredda att genomföra de idéer redaktionskommittén vill ska ingå i boken. Ännu har vi inte haft några som helst problem att fylla de 144 eller 160 sidor som boken årligen omfattar.
Ideella insatser möjliggör årlig bok
De flesta idrotter visar stort intresse för boken och hjälper vid behov till med uppslag. Inom redaktionskommittén strävar vi efter att
ha medlemmar med brett idrottsintresse och då i synnerhet för ämnet idrottshistoria. Idrottshistorien är synnerligen rik på intressanta
personer och händelser. Vi försöker så långt det är möjligt att intervjua ännu levande personer. Ett arbete som det alltid är bråttom
med – förlorade källor återuppstår aldrig.
Finansieringen sker externt där sponsorer (hittills...) sett till att den varje år går ihop. Den har till och med årligen gett ett litet
överskott. IMV-styrelsen har sagt att målet är att skaffa en ekonomisk buffert som tryggar utgivningen ett år. Dit har vi ännu inte
kommit.
Alla medlemmar får var sitt exemplar av boken men den finns också till försäljning till andra för 150 kronor. Vi har tidigare tryckt
boken i ett tusen exemplar men från och med 2006 ökar vi upplagan till 1 200. Vilket delvis beror på att det visat sig finnas ett ganska
stort intresse bland i synnerhet nya medlemmar att förvärva tidigare utgåvor.
När vi anstränger oss hittar vi två små, små besvikelser. Den ena är att biblioteken i vår region visar ett mycket svalt intresse för
att köpa boken och det andra är att distriktets specialidrottsförbund i liten grad löser den för organisationer, föreningar och företag
mycket låga årsavgiften på 300 kronor. För enskilda medlemmar är årsavgiften 150 kronor.
Populära frukostmöten med fika
Utöver att medlemmarna får var sin bok inbjuds de också sju-åtta gånger årligen till Frukostmöte.
Klockan åtta på morgonen kommer en prominent gäst och berättar för oss i ungefär en timma. Föredraget avslutas med en kortare
frågestund. Vi vågar skriva prominent med tanke på alla dem som gästat oss, vi närmar oss den runda summan 40. Ännu har vi inte
inbjudit någon en andra gång men hamnar snart i den situationen. Många återfinns så länge på sina poster att de med fog kan sägas
vara ”nya” efter fem-sex år. I vår gästbok finns allt från prominenta ledare på internationell nivå (Lennart Johansson, Gunilla Lindberg), till lokala ledare (Percy Nilsson, Bengt Madsen), förbundskaptener (Bengt Johansson, Tommy Söderberg/Lars Lagerbäck),
förbundsordföranden (Lars-Åke Lagrell, Rickard Fagerlund) till tidigare aktiva (simmaren Gunnar Larsson) och idrottskunniga
journalister/underhållare (Lars-Gunnar Björlund, Leif ”Loket” Olsson). Vi har hela tiden öron och ögon öppna för att få veta om
planerade besök i trakten. Vi har därför inte låst oss till någon fast dag utan skickar ibland med kort varsel kallelser i brev till alla
våra nästan 600 medlemmar – alla får vid varje tillfälle personlig kallelse.
När medlemmarna, vi ligger på ett snitt av cirka 200 besökare per gång, kommer till Baltiska Hallen är lokalen med hjälp av Fritid
Malmö och museets personal klar och på borden finns kaffe, eller te, och frallor med pålägg framdukade – allt utan kostnad för
besökarna.
Vi kräver för den delen inte medlemskap av besökarna men vår erfarenhet är att de allra flesta som besökt oss en eller två gånger
blir medlem.
Mötesplats för idrottspersonligheter
Publikens medelålder vid frukostträffarna tippar jag ligger någonstans kring 50-årsstrecket. Inslaget av veteraner är stort och bland
dessa finns Andreas Nilsson, 97, nästan lika pigg nu som när han i början av 1930-talet var med och första gången spelade upp
Malmö FF i allsvenskan. Tre olympiska guldmedaljörer är också trogna gäster, fotbollsmålvakten Torsten Lindberg och brottaren
Karl-Erik Nilsson som båda erövrade sina guld i London-OS 1948 men också fäktaren Rolf Edling som var med och vann i Montreal
1976 – Rolf har många år suttit i IMV:s styrelse men avgick vid senaste årsmötet.
Det första som möter dem som går in i Idrottsmuseet är de stora tavlor med namnskyltar där alla skånska OS-medaljörer, världs och
europamästare samt de skåningar som mottagit RF:s högsta utmärkelse, finns exponerade.
Vi ger oss ut i världen
Nya aktiviteter som diskuteras är att göra en årlig resa för att bekanta oss med omvärldens idrottshistoria. Vi planerar att i slutet av
september åka till Sveriges Tennismuseum i Båstad, Idrottsmuseet i Helsingborg (med vilket vi har ett tätt och utmärkt samarbete)
samt Sveriges Golfmuseum i Landskrona.
Vi planerar också att inrätta en skånsk idrotts Hall of Fame (den som kan hitta på ett bra svenskt uttryck för företeelsen lovas belöning!). Det kan vi göra när ytterligare utrymmen ställs till vårt förfogande, vi diskuterar hur de som hedras ska göras synliga.
Med detta hälsar vi er välkomna till Malmö, till IR:s årsmöte men inte minst vårt idrottsmuseum som vi hoppas ni ger er tid att ägna
en timma eller två.
Till sist IMV:s styrelse för 2006: Ordförande Bertil Jönsson, sekreterare Roger Gottfridsson, kassör Bertil Siberger, vice ordförande
Anita Torstensson, samt övriga ledamöter Paul Alfons, Kerstin Andersson, John Johansson, Lars Jonson, Ove Persson, Åge Ramsby,
Tommy Theorin.
			
Roger Gottfridsson
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Idrottshistoriker på vårträff

Tibro Idrottshistoriska Sällskaps vårträff
hölls den här gången i bågskyttestugan där
Gösta Wahll visade den ombyggda stugan
och berättade om bågskyttesällskapets
historia. Gösta Wahll var med från starten
1950 och sällskapets sekreterare fram till
2003. Vid starten var det elva medlemmar.
Sedan har antalet varierat och i dag är man
cirka 80 medlemmar. Ett 15-tal skyttar är
aktiva i tävlingssammanhang. Efter prat
och gemenskap kring kaffeborden kunde
några nya medlemmar hälsas välkomna
till det idrottshistoriska sällskapet.

Träffen avslutades med
att
idrottshistorikerna
fick se ungdomarna träna
vid bågskyttestugan i ett
härligt solsken kring de
vackra omgivningarna i
Fröstorp.
Börje Sahlén

Foto: Börje Sahlén

Tibro Idrottshistoriska Sällskap samlade kring piltavlorna i väntan
ungdomarnas träning

Herrljunga SK skid- och OL-klubb

Den 6 februari 1925 på dåvarande Nya
Caféet samlades ett 20-tal idrottsintresserade ungdomar och beslöt att bilda
Herrljunga sportklubb. Erik Larsson
valdes till att leda styrelsen under första året.
På programmet fanns då följande inriktningar: allmän idrott, gymnastik, fotboll
samt brottning. Handboll , bandy, simning, skidåkning och orientering tillkom
sedan efter hand. Orienteringen startade
under 30-talet då man tävlade om klubbmästerskap och deltog i några mindre tävlingar.
Waite Pettersson var en av de drivande
krafterna bakom bildandet av en orienteringssektion. Under 40-talet gjorde bland
annat Sven Nilsson , Robert Andersson
och Karl-Erik Gustavsson fina resultat.
Dessa tre sökte sig dock till andra klubbar
då intresset var svagt inom föreningen.
Sven Nilsson tävlade med framgång för
OK Kullingshof under många år. KarlErik Gustafsson tävlade för Vara SK tillsammans med Robert Andersson. Robert
och Sven återvände sedan till HSK under
50-talet.
År 1957 sökte sig dåvarande bankkamrer

Arnold Svensson

Arnold Svensson till Sparbanken i Herrljunga. Arnold var en ivrig förespråkare
för orientering. På bara några år lyckades
han få igång en omfattande ungdomsverksamhet inom klubben. Resultaten lät ej
vänta på sig. På damjuniorsidan hade bl a
Kerstin Larsson framgångar. Kerstin blev
sedan flitig kartritare till klubbens kartor
tillsammans med Bo Elvingson, Bert Johansson, Ingemar Ulvebro och Lars-

Bo Elvingson på toppen av Kebnekaise på 70-årsdagen. Medlem i
HSK sedan 1940. Aktiv inom friidrott, bandy, brottning,gymnastik
och orientering

Göran Andersson. Kerstin deltog tillsammans med Anne-Marie Johansson på SM
för damjuniorer och landskapstävlingen
mot Dalarna. Anne-Marie blev bästa dam
från Västergötland. En milstolpe i orienteringssektionens historia var upprustningen av en egen klubbstuga Håkeskog
i Hackebergsskogen. Stugan var klar till
sektionens 25-årsfirande.
I början av 60-talet stod orienteringen
inom HSK som arrangör för flera tävlingar. En populär tävling som, under ett antal
år lockade flera hundra deltagare, var den
så kallade Nattpropagandan.
Klubben fann med tiden att avståndet till
klubbstugan var för långt. Därför upprustades ett torp på det av kommunen inköpta Orraholmen i utkanten av Herrljunga..
Därifrån bedrivs fortfarande verksamheten.
Herrljunga SK är numera (sedan 1991)
uppdelat i tre separata sektioner: HSK fotboll, HSK friidrott och HSK skid- o.
OL-klubb.
Åke Lindberg

Herrljunga SK:s nuvarande klubbstugan vid Orraholm
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Kullingsloppet

Vintern 1965-66 var snörik och kall. Herrljunga SK och OK Kullingshof enades om att arrangera ett skidlopp med namnet
Kullingsloppet.
En pådrivande kraft var Gösta Aronsson som sedermera åkte 51 Vasalopp. Söndagen den 6 februari 1966 gick starten för det första
loppet. Startplats var Tånga hed i Vårgårda och knappt 300 skidåkare kom till start. Året efter gick loppet i motsatt riktning med
start i Herrljunga (se bilden ovan) och mål i Vårgårda. Tyvärr blev sedan många vintrar snöfattiga och loppet ställdes in. Totalt genomfördes 10 st lopp fram till och med 1987.
Tisdagen den 7 februari 1967 skrev Elfsborgs Läns Tidning:

- Länets Vasalopp blev folkfest utan like FINLÄNDARE GJORDE RENT HUS I LOPPET

Länets Vasalopp - Kullingsloppet mellan Herrljunga och Vårgårda - blev en folkfest utan like för bygderna. Mella 500 och 600 löpare fanns i spåret och man noterade en publikinvasion som aldrig förr.
I kön bakom storfräsarna - loppet blev en tredubbel finsk triumf, med IK Sternlöparen Kotilla Kaski som segrare på ny rekordtid - utspelades många dråpliga
situationer. Redan strax efter starten blev det tvärstopp när den stora löparskaran
fastnade i den flaskhals som ett grindhål innebar. Där var det många som gick över
styr och man fick uppleva murklättring med skidor på.
Kullingloppet har kommeit för att stanna, den saken var alla överens om. Både
tävlande och publik.

Kullingsloppen 1966-1987
Ar
1966
1967
1969
1970
1972
1977
1979
1984
1986
1987

Startande
ca 300
500
508
600
500
400
500
185
280
310

Segrare
Bengt-Åke Olsson
Lenni Kattilakoski
Verner Nyman
Erkki Kähärä
Oiva Niva
Lars Gren
Erki Kähärä
Alpo Mujunen
Lars Gren
Erki Kähärä

Brottare och boxare i Herrljunga Sportklubb

Brottare och boxare 1927
Stående fr. v.: Gösta Sydström, Bror Hedlund, Evert Borgvall,stationsskrivare
Sjölander,Axel ”Tippo” Eriksson som var ankaret bland atleterna i HSK, Tage
Berg f. 1910, flyttade 1928 till Alingsås, John Erik Sjögren, Evert Lindberg
och okänd
Knästående: Sven Erik Pettersson, Fred, och bagare Andersson
Sittrande: Erik Carlén ”Perken” flugviktsboxare, Bror Stjärna och Nils Larsson
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HSK Brottarklubb 1937
Stående fr. v.:Lasse Larsson, Anders Kjellgren, Erik Jansson, Erik Ström,
okänd, Olle Moberg, Ragnar Nilsson,och lagledare Folke Bruto.
Knästående: Gustav Johnsson, Hans Thörnvall, okänd, Allan Kåberg, Einar
Zettergren, Egon Hellstadius och Erik Winbo.
Sittande: Fridolf Svensson, Roland Karlsson, Allan Adriansson, Arne Sandström och Winbo.
Roland Karlsson blev mycket framgångsrik brottare och kallades allmänt
”Herrljunga-Karlsson

HSK-gymnaster

Gymnastikuppvisning i Sporthallen 1941
Överst fr. v.: Allan Kåberg Olle Karlsson, Uno Bergling, Hans Törnvall och Erik Winbo
Mittenraden: Okänd, Sven Bengtsson Sven Nilsson, Allan Gustavsson och Evert Borgvall
Nederst: Ingrid Wiren, Margit Gustavsson, Karin Wiren, Inga Larsson, Astrid Svensson, ledare gymnastikdirektör Birgitta Bange,
Ingrid Karlsson, Anna-Britta Branmark, Eva Tegnäs, Sole Borg och Berta Gustavsson

Gymnastikuppvisning i Sporthallen 1952
Ståend översta raden fr. v.: Kurt Ring, Kurt-Evert Brodd, Sven-Erik Andersson. Bengt Klang, okänd
Mittenraden: Inga Larsson, okänd, Anders Staaf, Elvy Gustavsson, ledare Uno Ring, okänd, Sven Bengtsson, Ragnar Nilsson, musik Lennart Hanning
Nedre raden: okänd, okänd, Maj-Lis Weiderborn, Edna Ring, okänd, Dagny Strömdahl, Anna-Greta Karlsson och Margit Aronsson

10

Gymnastikuppvisning i Kommunalhuset 1930
Stående överst fr. v. : Mållberg, okänd, Lars Kjellgren, okänd, Odd Eriksen
Nedre raden: Anders Kjellgren, Ragnar Danielsson, okänd, Erik Linnarsson, Uno Bergling, Olle Karlsson, Ragnar
Nilsson, Leif Gottlin, Sven Nilsson och ledare Erik Larsson

Öresjö SS 120 år

120-åriga Öresjö SS blev ordentligt avfirat vid sitt födelsedagskalas härom veckan.

Många medlemmar med respektive och några inbjudna
gäster samlades för en kväll i festens tecken.
För att alla skulle få plats hade man rymt ut båthuset och
sett till att få det festligt dukat.
Föreningens ordförande Stig Strand hälsade välkommen
och önskade alla en trevlig kväll.
En önskan som väl slog in.
Efter en smaklig måltid var det dags för ”Willes show”.
Det vill säga Anders Wilgotson såg till att det rikliga
prisbordet på de sålda lotterierna länsades och priserna
fann sina nya ägare.
Innan dess hade Stig Strand dragit en kort historik över
klubben och Olof Toftby berättat att Borås Idrottshistoriska Sällskap håller på med en utställning över 120åringen och efterlyste bilder från olika tävlingar.
Bland gästerna kunde man se alla årgångar. Från veteraner till ungdomar. Vilket också visar att det finns en
framtid för föreningen - att man inte lägger sig till ro
med de framgångar man haft.
Leif Danielsson
Ett utförligt reportage om ÖSS och deras 120-årsjubileum kommer i nästa nr av tidningen

Stig Strand drar en kort historik över klubben
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Foto: Olof Toftby

”Från dröm till verklighet ....”
Rubriken är hämtad från klubbens
jubileumsskrift år 2000 som gavs ut i
samband med att Herrljunga GK:s
bana varit i drift i 10 år. Artikeln som
är en sammanställning av viktiga historiska händelser för klubben författades av klubbens förste ordförande P 0
Andersson, som tillsammans med Lennart Kjellson var starkt bidragande till
klubbens och banans tillkomst.
Lennart Kjellson berättar;
”Den 4 juni 1986 hade Lions Club ett
möte i Torsten Ranwegs sommarstuga
vid Sämsjön. När vi vid hemresan passerade Säms gård nämnde P 0 Andersson
att Ingemar Sämgård ville lägga ner sitt
jordbruk och ha en alternativ verksamhet
där, t.ex. en golfbana. Eftersom vi väl inte
var helt nyktra sa jag att då startar vi en
golfklubb och bygger en bana. P 0 var genast med, han hade ju aldrig spelat golf
men ville gärna börja. Ett par dar senare
var jag hos Ingemar och orienterade mig
om terrängen. Sen kom snart Jan Winbo
och sa att vi skulle få en mycket bättre
bana på Sämsholm, där Anders Andersson också gärna ville ha en bana.
Sedan vi kontaktat en del kända golfspelande Herrljungabor höll vi ett konstituerande möte den 1juli -86 och valde
en interimsstyrelse med följande sammansättning: P 0 Andersson, Gotifrid
Bergqvist, Sture Branmark, Jan Falk,
Bengt-Åke Hellstadius, Lars-Erik Karlsson, Lennart Kjellson, Rolf Meiln och
Qrt Winbo, med P 0 Andersson som ordförande.
Den 19 februari 1987 höll konstituerande sammanträde varvid Herrljunga Golfklubb bildades med följande i styrelsen:
P 0 Andersson ordf., Lennart Kjellson
v.ordf., Göran Palm sekr., Qrt Winbo
kassör, samt Claes Ottergren, Bengt-Åke
Hellstadius, Mona Hansson, Sture
Branmark och Jan Falk”
Herrljunga GK bildades alltså mitt i den
svenska ”golfboomen”. 1987 fanns det
omkring 180 banor i landet och ca

Herrljunga Golfklubb

150 000 spelare. I dag finns det
över 400 banor och 600 000 spelare!
Redan den 21 mars 1987, bara
en månad efter det att klubben
bildats, var det dags för ett extra
årsmöte där medlemmarna fick ta
ställning till två förslag för bygge
av en 18-hålsbana, Sämsholm
eller Trollabo i Hudene. Andra
alternativ hade tidigare också diskuterats. Bland annat en placering
på Ollestad vid Sämsjön som förKlubbhuset som efter den senaste tillbyggnaden 2002 inanledde en mindre proteststorm rymmer kansli, shop, restaurant, klubbrum och verkstad
och livlig debatt i lokalpressens
insändarspalter.
En förkrossande majoritet röstade för togs första spadtaget till banan som ritats
”Trollabo-alternativet”. De övervägande av banarkitekt Jan Sederholm. Bygget
faktorerna och det som främst avgjorde fortskred fortare än beräknat, mycket tack
valet av Trollabo var närheten till tätor- vare gynnsamma väderleksförhållanden,
terna Herrljunga och Annelund/Ljung. och i juli 1990 kunde banan öppnas för
Ägare till marken, som klubben arrende- klubbens medlemmar som då var 550 till
antalet.
rar, är Anders Börjesson på
Den officiella invigningen skedde den
Trollabo Gård.
29
september 1990. För invigningsslaget
Redan samma år, den 9 september 1987,
svarade Johan Tumba som också deltog
i den efterföljande invigningstävlingen
över nio hål. Bland deltagarna märktes
också Marie Frohm, Catrin Nilsmark,
Anders Haglund och
Herrljungasonen John-Anders Sjögren.
I dag är Herrljunga GK en väletablerad
klubb med över 1300 medlemmar och en
bana i ett
skick som står sig väl i konkurrensen. Banan som ligger inbäddad i ett naturskönt
område
har med sitt läge i hjärtat av Västergötland blivit mycket populär, vilket inte
minst visas
genom ett ständigt ökande antal greenfeegäster.
Styrelsen 2006: Bernt Hedblom ordf.,
Jan-Eric Johansson v.ordf., Gunvor Bregmo kassör,
Agneta Ottosson sekr., samt Torvald
Brynggård, Sven-Inge Gradeus, Claes
Ottergren och Ingalill Dalenhag.
Fr. v. banarkitekt Jan Cederholm, markägare Anders Börjesson (stående) och en av initiativtagarna
Lennart Kjellsson

Birgitta, som nyligen fått sitt klubbkort, har redan börjat ägna mer tid på golfbanan än åt sin
man. Hon beklagar sig inför sin väninna:
- Lennart säger att han tänker lämna mig om
jag inte slutar med golfen.
- Det låter drastiskt, svarar väninnan.
- Ja, jag kommer verkligen att sakna honom.

Jan-Eric Johansson

Fredrik var ute på Drottningholms Golfklubb
med sin chef Erik. Spelet hade dragit ut på tiden och Erik var medveten om det ovett han
skulle få av hustrun när han kom hem.
- Du har det bra du Fredrik som kan säga att
du varit ute med chefen och spelat golf, men
vad skall jag säga?
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Bilder från ett spännande och annorlunda träningsläger med
Herrljunga SK 1984

Genom personliga kontakter fick Herrljunga SK möjligheter att år 1984 gästa
LSK, Lodsky Klubb Sportowy, i Polens näst största stad 10 mil sydväst om
Warszawa.
En mycket ovanlig händelse för ett lag ur
div. V då man från LKS :s sida, som spelade i div. I, inte visste en aning om det
svenska seriesystemet. Likväl mottogs vi
som vilket div. I-lag som helst.
För HSK var detta en otrolig upplevelse!
Skillnaden mellan de båda klubbarna blev
dock snart uppenbar. Icke destomindre
lärde vi från HSK oss mycket kring träning och verksamhet för övrigt.
LKS hade i stort sett alla sporter på sitt
program och för fotbollen hade man avlönade spelare, d.v.s. proffs.

Samling inför avresan mot Polen och träningslägrer i Lodz. Bussen var fullpackad med presenter och
apelsiner till värdfolket.

På bilden ses de båda klubbarnas resp. lag före en vänskapsmatch (som slutade med polsk vinst, 7-1).
Som nr 5 fr. v. i övre raden står en legendarisk målvakt i Polska landslaget, Tomaszewski. Den minnesgode idrottsfantasten kommer säkert ihåg Staffan
Tapper och hans missade mål i VM-kvalet.

På bilden syns, förutom Tomazewski och HSK:s ordf. Rolf Melin även agenten för SK i
Polen ,”Bill”, som var oss behjälplig med språk, inkvartering och mat under hela tiden
i Polen. Det gavs också möjlighet att besöka Warszawa där man bl.a. kunde införskaffa
kristallvaror för att ta med hem till Sverige. Denne ”Bill”, som narturligtvis har ett polskt
namn, bor numera i Australien dit han utvandrat.
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JAN TOMASZEWSKI (Hämtat ur Wikipedia)
Jan Tomaszewski, född 9 januari 1948 i Wroclaw, Polen, var målvakt i polska landslaget på 1970-talet. Det
var mycket tack vare hans räddningar i en VM-kvalmatch mot England 1973 som Polen lyckades ta sig till
sitt första VM-slutspel någonsin. I VM 1974, där Polen
tog brons, var han en av turneringens bästa målvakter,
och räddade bland annat två straffsparkar. Det var Sveriges Staffan Tapper och Västtysklands Uli Hoeness
som brände varsin straff mot Polen.
Tomaszewski var även med i VM 1978 samt OS 1976,
där Polen tog silver. Större delen av sin klubblagskarriär tillbringade Tomaszewski i LKS Lodz. Polens regering hade förbjudit honom att spela utomlands innan
han fyllt 30 år. Efter VM 1978 flyttade han till belgiska
Beerschot, och senare till spanska Hércules, innan han
avslutade karriären 1982. Tornaszewski spelade totalt
59 landskamper för Polen.
Text och foto Rolf Melin, Herrljunga IHS

Allround-Allan

Den 29 september 2005 gick en av Va- nan var inte det lättaste, då gräsvallen på till ishockeysarg. Allan fick i uppdrag att
ras mest legendariska idrottsutövare marknadsplatsen lutade och det skiljde 30 utreda planförhållandena, så han begav
ur tiden. Ja, man kan med fog påstå cm från ytterkanterna. Varas bandykrigare sig till Göteborg och Ullevi vid en match.
att Allan Eriksson varit Varas mest all- höll mestadels till i toppen av V Skara- I första pausen stegade Allan - iklädd sin
roundkunnige idrottssysslare genom borgsserien, där Allan med sin snabbhet prydliga Postoverall - fram till planen,
tiderna. Han prövade på det mesta och trippande på skridskospetsarna firade vecklade ut en tumstock för att mäta sarghöjden. Vaktmästaren trodde att Allan var
inom idrotten och var aktiv i c:a tio stora triumfer.
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i Skaraborgsserien gick Vara SK
som ordförande – satt Allan med
rakt igenom Västgötaserien och tog
i styrelsen för Vara Tennisförenför första gången steget upp i det
ing. Han avgick ur styrelsen mest
nationella seriesystemet. På grund
för att helhjärtat kunna ägna sig åt
av serieomläggning – Div. III inungdomsträningen. Utan Allans
fördes – hamnade Vara på samma
insatser hade knappast CylindahalDiv. IV-nivå som tidigare, även om
len funnits. Allan Erikssons insatman gick upp i den betydligt svåser för Varaidrotten får anses som
rare Västsvenska serien med idel
ovärdeliga! Som ungdomstränare
Göteborgslag. Hemmapremiären i
i tennis fungerade Allan praktiskt
Västsvenskan sågs av hela 2.000
taget ända till sin bortgång vid 82
personer och till Göteborg åkte
års ålder.
man en gång i kommunens nyinköpta brandbil. Vara SK höll sig
Tja, det fanns ytterligare några
kvar i Västsvenskan i två år.
idrotter som Allan Eriksson emelVintertid ägnade Allan Eriksson
bl.a. åt att spola isbana och spela Allan Eriksson var till kort före sin bortgång en daglig sedd cyklist i lanåt hann med ...
bandy på marknadsplatsen (nuva- Vara. Denna bild är en av de sist tagna av Allan, som alltid föredömCarl-Owe Johansson
rande Stora torget). Att bygga ba- ligt bar cykelhjälm

Tänt och släkt på Mossbrott

År 1910 upplät August Jakobsson på
Mossbrott i Önum en ljungbacke till
några ynglingar som just inköpt en
fotboll. Föga anade August Jakobsson
att det på hans ljungbacke skulle spelas fotboll även närmare 100 år senare.
Knappast kunde han heller tänka sig
att nämnda markbit skulle bli berömd
i hela Sverige. Trots att August stod på
ungdomens sida, fanns nog heller inte
i tankarna att hans släkt – på broder
Karls sida – skulle uppnå ära och berömmelse i fyra generationer framåt i
konsten att bemästra en fotboll på samma jordplätt.
De ynglingar som själva fick repa ljung
och hugga bort buskar för att få en ren
yta att spela boll på, bildade samma år

Önums Idrottsförening. Föreningen existerade i 10 år. Det dröjde inte längre än till
1921 förrän en ny sammanslutning bildades: Idrottsföreningen Önumskamraterna.
Hösten1927 var det dags för Västergötlands Fotbollförbund att bilda ett seriesystem i tre divisioner. IFK Önum hade
då skaffat rutin och fanns med i den lokala
startserien. När seriespelet återupptogs
våren 1928 fanns emellertid inte Önumskamraterna med. Istället fanns ett lag benämnt IFK Emtunga. Det var fråga om
samma förening men med ett nytt namn.
Anledningen till namnbytet var helt enkelt
på grund av ett missförstånd. Enligt IFK
Emtungas egen historik skulle det tillgått
på följande vis: Efter serieseger 1930-31
blev laget uppflyttat till Älvsborgsserien
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och vid anmälan till denna blev namnet
Önum förväxlat med Emtunga. Sekreteraren var bosatt i Emtunga och anmälde
”kamraterna” till den nya serien. Emtunga
var avsändningsort på detta brev och förbundet gav föreningen namnet Emtungakamraterna. Klart står dock att i tidningar
kallades laget för Emtungakamraterna redan vårsäsongen 1928. Först på årsmötet
1939 skedde det officiella namnbytet.
Föreningen, med August Jakobssons
brorson Allan Karlsson som stöttepelare,
höll under 30-40-talen mestadels till i förbundets lägsta serie, Centralserien. Men
det skulle komma bättre tider. I B-laget
härjade en ny generation, som först tog
hem Vara reservserie och fortsatte med
seger även i Varaserien. Därmed torde

B-laget varit kvalificerat för
uppflyttning till Centralserien, men där fanns redan
föreningens A-lag! Eftersom
föreningens motto tydligen
var:”ombyte förnöjer” (se
ovannämnda
namnbyte),
skiftade man helt enkelt lag
så att de unga äregiriga Blagspojkarna fick spela i Alaget, medan de beprövade
kämparna fick stiga ner i Blaget. Ett generationsskifte
var avklarat och en ny, glansfull era skulle komma.

IFK EMTUNGA - släktlaget

blixt från dimman kom den
första nätkontakten. Det blev
hemmalagets Freddy Ekström
förunnat att sätta in den första historiskt belysta stöten. I
kraft av överlägsen vana vid
gatubelysning segrade emellertid stadsborna från Skara.
Nåväl, resultatet 2-6 spelade
en underordnad roll en sån
kväll, där ändå den 16.000
watt starka elljusanläggningen tog hem segern. ”Måsarna”
hade ju i alla fall såväl tänt
som släkt på Mossbrott. Åskådarantalet uppgick till hela
1.500 personer, vilket gjorde
att kostnaderna för ljusuppsättningen betalade sig redan
premiärkvällen!

Stående fr. v.: Stig Svensson, Harald Olsson, Allan Öhman, Bengt Olsson, GunSLÄKTLAGET
nar Ekström,Freddy Ekström och lagledare Allan Karlsson
De unga pojkarna hade så Knästående: Tore Karlsson, Karl-Erik Öhman, Gösta Gruvaeus, Bengt Öhman
gott som vuxit upp på Moss- och Arne Ekström
brott och kände varandra väl.
– göteborgare i förskingringen men boDe var alla på något sätt släkt. Trebacks- satt i Floby – som blev fascinerad av den
linjen bestod av tre bröder Öhman, som björkinramade fotbollsplanen på Moss- Det var inte enbart i elljus som ”måsarna”
bakom sig hade en svåger i målet. Kedjan brott. – ”Här kan ni sätta upp belysning presterade lysande prestationer detta år. I
bestod av tre bröder Ekström, som i sin i träna, så kan ni träna bättre”, lär han ha DM höll man på att göra knallsensation
tur var kusiner med bröderna Öhman. På uttryckt sig. Själv erbjöd han sin firma att genom att på bortaplan leda mot självaste
ytterhalvorna kämpade de energiska tvil- göra jobbet. Föreningen tände på idén. Ett allsvenska knallelaget IF Elfsborg med 1lingarna Olsson, medan de resterande två kostnadsförslag erbjöds. Ett styrelsemöte 0 när det återstod 20 minuter. Elfsborgs
kedjespelarna var svågrar och söner till hölls. Resten är historia!
rutin tog dock ut sin rätt på slutet. Påfölordföranden resp. lagledaren. På posten
Tisdagen den 22 september 1953 kunde jande år, 1954, mötte IFK Emtunga Div.
som lagledare hade ovan nämnde Allan man läsa följande rubrik i Expressen: II-laget Norrby IF på Mossbrott i DM-seKarlsson inträtt, medan hans son Tore ”MOSSBROTT (MITT INNE I SKO- mifinal inför 2.000 åskådare. Trots hemkom att efterträda sin far som dominant GEN) HINNER FÖRE RÅSUNDA!” maledning (och en missad straffspark)
på planen. Snacka om släktlag! Fram- Expressen fortsätter:” Sveriges första fot- blev det en knapp förlust (1-2). Freddy
gångarna lät inte heller vänta på sig. Det bollsplan med permanent strålkastarbelys- Ekström gjorde målen mot båda Boråslahöll på att bli ytterligare en serieseger i ning kommer inte att heta Råsunda. Den gen.
rad, men man stupade på målsnöret i sista heter Mossbrott och den ligger mitt inne
Innan ens någon allsvensk match spematchen. 50-talet inleddes emellertid i skogen ett stycke nordöst om Vara. Den lats i elbelysning kunde IFK Emtunga fira
med en överlägsen serieseger i Centralfemårsjubileum på Mossbrott med elljus.
serien. Därefter gick man rakt igeHösten 1958 spelades tre publikfrinom V. Skaraborgsserien och upp
ande matcher mot (över)kvalificerat
i N. Elitserien. Där blev det en fin
motstånd. Först ut var allsvenska
tredjeplats direkt, följt av en andraGAIS inför 2.000 åskådare, veckan
placering 52-53, vilket gav avancesenare kom Norrby IF och tredje
mang till Västgötaserien. Tack vare
storlag var IK Oddevold. Trots meen serieomläggning nådde man säriterat träningsmotstånd lyckades
songen 55-56 ända upp till Div. IV
inte IFK Emtunga hemföra den hett
Västergötland.
efterlängtade seriesegern i Div. IV
Västergötland Västra maratonseVi stannar upp ett tag och konstaterien 1957-58, men ”måsarna” gjorTidningsannons för elljuspremiären på Mossbrott 1953
rar ytterligare ett byte. Traditionens
de ändå sin överlägset bästa säsong
grön-svartrandiga tröjor ersattes till den invigs på tisdagskvällen med en match någonsin.
nya generationen med vita skjortor. En mellan hemmalaget Emtungakamraterna
begeistrad åskådare fällde ett yttrande: och Skara IF.
På 12 år gick ”släktlaget” från lägsta re–”Di flaxar änna sum en flock måsa i ena Det skall alltså bli svensk lantsortspremiär servserie till andraplats i Div. IV. Flera ur
plöjslefôr”! I sina fina vita söndagsskjor- i konstbelyst fotboll här i kväll. Det som laget slutade på toppen. En epok var slut.
tor spelade ”måsarna” upp en snabb och sker stort, sker tyst. Och det är egentligen Det dröjde inte så länge innan IFK Emenergiskt målinriktad fotboll, som lock- bara i trakten häromkring som man kän- tunga var nere på ”normal” nivå igen. En
ade stora åskådarmassor till Mossbrott ner till den saken. Runt den vackra, gröna unik generation ”måsar” i IFK Emtunga
varje hemmamatch. Men det var inte en- mattan på idrottsplatsen mitt inne i skogen hade skrivit in sig i historien. I det stora
bart IFK Emtungas fina fotboll som kom växer höga, granna björkar. I dessa har en tidsperspektivet rör det sig enbart om en
att göra laget och Mossbrotts idrottsplats Göteborgsfirma monterat 16 strålkastare, parentes – men vilken parentes!
rikskänt. Till det fordrades en genial ljus med en effekt på 1.000 watt vardera.”
idé.
Carl-Owe Johansson
Den med stor spänning emotsedda elHistorien berättar om en elektriker ljuspremiären sattes igång och som en
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HARALDS BILDER

ETT BILDKOLLAGE SAMMANSTÄLLT AV HARALD JAKOBSSON
Västergötlands kvinnliga idrottsutövare har varit duktiga på att
plocka hem internationella mästerskap.
Några av våra kvinnliga världsoch europamästare är avbildade
på följande två sidor

Sofia Grönberg, Falköping
Golf, EM

Jenny Magnusson, Mariestad
Innebandy, VM

Runa Bernemalm, Vårgårda
Bågskytte, VM

Marita Skogum, Skene o. Hestra
Orientering, VM

Irma Danielsson, Trollhättan
Bågskytte, VM

Johanna Ekeroth, Mariestad
Innebandy, VM

Åsa Larsson, Götene
Bowling, VM

Birgitta Larsson, Bredared
Orientering, VM
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Sonja Johansson, Skövde
Bågskytte, VM

Jenny Johansson, Ulricehamn
Orientering, EM

Anna Herman, Lidköping
Fältritt, EM

Monika Karlsson, Borås
Gång, EM

Anna Lida Berglund, Vänersborg
Bågskytte, EM

Sara Åberg, Borås
OL-skytte, EM

Karin Åhman, Öxabäck
Fotboll, EM

Anna Svenjeby, Borås
Fotboll, EM

Lena Videkull, Trollhättan
Fotboll, EM
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Det finns – och har funnits – många föreningar som sysslat med idrott i Varaområdet. Många finns kvar och är livaktiga än idag, men många har slagit sig
samman med närliggande större klubbar , medan andra helt enkelt upphört.
Anledningen har i nästan samtliga fall
varit att ungdomarna efter sin utbildning flyttat till större orter där bättre
arbetsmöjligheter funnits. Undantag
finns dock och då är det glädjande
nog ungdomar som lyckats så bra i sin
idrott att de plockats upp av föreningar
i de högre serierna.
Ett har dock både nuvarande och tidigare
föreningar gemensamt. De har minnen,
roliga episoder, som plockas fram vid
sammankomster och jubileer.
I Vara köping hade funnits Vara IF och
Vara G.O.IF, men de hade somnat in och
det gillade tydligen inte ”Garvarns Axel”,
skohandlare Axel Svensson, för han lät
kungöra att nu samlas vi ungdomar på
Ordenshuset. På den utsatta kvällen den
20 december 1926 kom det åtskilliga
ungdomar. Axel Svensson välkomnade,
ledde mötet och klubbade för att Vara SK
var bildat. Ur fickan plockade han fram
utskrivna stadgar och klubbade för dess
godkännande. Så kan det tydligen gå till
när en stark man ställer sig i ledningar.
Nu är SK snart 80 år och troligen finns
ingen av de ynglingar kvar som smittades av ”Garvarns” entusiasm. Men visst

Klas Karlsson, Åke Hansson, Bertil
Svanebring, Roland Strandberg och deras fotbollsdomarkollegor på Varaslätten hade otroligt roligt på den tiden de
varje måndag sågs på Lillys café för att
dryfta den gångna helgens matcher.
Det framkom då de härförleden möttes för att så smått fira att det nu är ett
drygt halvt sekel sedan de började träffas i caféet som ägdes av Bertils syster
Lilly och fanns i samma fastighet som
Vara tryckeri på Korsgatan i Vara.
Hjärtliga skämt och skratt avlöste varandra då de mindes episoder från sina sammanlagt 121 fotbollsdomarår. Vara domarklubb bildades 1954 och 1955 började
domarna träffas i caféet om måndagskvällarna.
- Vi var drygt 20 varje gång, berättar Klas
på samma blekingska som han talade då
han för ett halvsekel sedan kom till Vara
för att bland annat bli Nya Lidköpingstid-

Om gamla varabor

minns Varaborna ännu ”Garvarns Axel”,
”Buss-Lasse”, ”Mojen”, ”Flabban”, Ernst
hos Assbecks, frisörmästare Siesing och
sonen Eric, Josef Levin, Hakon Grauers,
Harald Edlund och många, många fler
som man måste veta smeknamnet på för
det var det som användes i idrottssammanhang.
Det blåste alltid hårt på Torsvallen, men
det skulle ”Mojen” och ”Buss-Lasse” sätta stopp för. De grävde och planterade träd
runt området. De hade dock inte tänkt på
att en annan Varabo hade sina kor på bete
intill, så snart var de saftiga trädkronorna
borta men korna feta och präktiga.
Klubben hade en skuld till kommunen,
men kopparslagaremästare Axel Band
höll ett sådant brandtal om idrottens fostrande, att kommunfullmäktige avskrev
skulden. För att bygga ett omklädningsrum på Torsvallen behövdes 700 kr. som
dock inte fanns. ”Mojen” knallade då upp
till läskedrycksfabrikör Otto Paulsson på
Nordpolens Bryggeri och undrade om
”farbror” kunde låna ut den summan. Det
kunde och gjorde Paulsson, men på villkor att det på matcherna endast serverades
läskedrycker från hans fabrik.
Många i Vara minns Eric Siesing som stor
ledare i fotboll och bandy, men det är väl
få som minns honom som sprinter. Han
var faktiskt bra på 100 meter och vann
den sträckan på ett Skaraborgsmästerskap.

”Buss-Lasse” övertalade honom att ställa
upp på 400 meter också. Efter 300 meter
så ledde Eric med 40 meter före de andra
som var länets bästa. Mer än 300 meter
blev det dock inte för den gode Eric, för
där hängde han över sidoräcket, fullständigt utmattad, och kom aldrig till målet.
”Buss-Lasse” var med på mycket - till
och med brottning, men det blev en kort
historia. Han brottades mot en konditor
Gustav Gustavsson, också han från Vara,
och de gjorde uppvisningar. Det hela tog
dock slut vid en träning, när ”Buss-Lasse” med ett nacksving slängde Gustav så
hårt i mattan att denne bröt ett nyckelben
– och därmed var det slut med brottningen
i Vara.
Allt har verkligen provats i Vara och inte
minst allmän idrott. Med stolthet minns
ännu äldre Varabor att Vara SK besegrade IK Gauthiod i en klubbmatch med
poängen 54 – 42. Eric Siesing sprang då
200 meter på goda 23, 5 sek. och Sigurd
Larsson, redaktör på SkLT, hoppade 6, 08
i längd, ett rekord som stod sig i fem år.
Friidrotten stod högt i kurs på Varaslätten
under 15 års tid och om alla erövringar
som gjordes på mästerskap och i klubbtävlingar skulle kunna skrivas en bok,
men minnen från den tiden får vi kanske
anledning att återkomma till.
Klas Karlsson

Varadomare i 121 år

I huset bakom oss hade vi verkligenkul om måndagskvällarna på 1950- och 1960-talen då Lillys café
fanns där, minns Roland Strandberg, Bertil Svanebring, Åke Hansson och Klas Karlsson
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Teckning: Bruno Arvidsson

- ”Det är nog världens störste domare och hans söner”, hördes en dansk röst säga när Klas, flankerad av
Åke och Bertil, sprang in på plan i Larv där det gästande laget den gängen kom från Danmark.

ningens lokalredaktör och fotbollsdomare. Samt, tillsammans med Bertil, ansvara
för matchfördelningen domarna emellan.
Klas började döma fotboll i Blekinge
1943 och slutade först 1985.
- Klas har gått på fotbollsplaner i 42 år,
påpekade spjuvern Åke som själv dömde
från 1957 till 1990. Pojkfotboll dock ytterligare några år. Bertil dömde seriefotboll mellan 1950 och 1990 och sedan
korpmatcher i åtta.
- Minns du Klas, när Gilbert Lewerin i
Skogslunds IF ringde och bad oss ”skecka
en nöckter domare näste sônda”?
- Jajamen. En annan gång protesterade
han så vilt mot ett domslut att domaren
hotade med att be honom avlägsna sig
från idrottsplatsen. Och fick till svar:
- ”Dä kan du ́nte fôr den legger på mi
mark”!
Klas var själv inte sen att visa ut regel-

Måndagen den 28 augusti träffades de
fyra idrottshistoriska sällskapen, Falbygden, Essunga, Tidaholm och Vara
för en andra träff ( den första hölls i Falköping den 30 maj) i årets studiecirkel.
Varas ordförande Carl-Owe Johansson
hälsade välkommen till Hedensborg, en
imponerande idrottsanläggning som
omfattar sju fotbollsplaner, varav fem
har gräsbeläggning.
Carl-Owe som höll i trådarna för kvällen
tillsammans med WIS-orföranden Tommy
Wahlsten (medlem i Falbygden) presenterade kvällens gäst Larv-experten Hasse
Lundmark som på ett mycket intressant
sätt berättade om Larv och dess historia ,
om föreningarna och då Fotbollsklubben

brytare. Bland annat i Essunga under en
match han blåst igång trots att Essunga
inte hade fullt lag.
- Men plötsligt hade Essunga tolv spelare
och då visade jag ut den som kommit sist
in, skrattar Klas som hävdar att han var
först i Sverige med att varna alla spelare i
ett lag samtidigt.
- Det var en juniormatch i Helås. Några
var oförskämda och jag varnade hela laget. Sedermera tillkom också en regel enligt vilken man kunde göra så.
- Minns ni hur fokuserad Sven Simonsson alltid var på regeltolkningar och alltid
noga gick igenom sin senaste match?
- Jajamen. Och tänk när Gunnar Andréasson från Gendalen skulle döma Assyriska från Trollhättan i Flakeberg. Gunnar
beredde sig på det värsta att han till och
med tog särskilt avsked av sin katt när
han åkte hemifrån. Katten hette Bröderna

Månsson, om jag minns rätt, berättar Bertil innan han avslöjar varför Åke Hansson
blev domare.
- Åke var en gång en av de fränaste yttrar de haft i Vedums AIS och var gång
jag blåste av och bad honom skärpa sig
bockade han alltid artigt och sade ”Ja,
ja. Tack så mycket”. Men fortsatte sedan
spela lika ojuste som förut. Ända tills han
en dag bads sluta spela och börja döma
istället. Att Åke följde den maningen är
vi många som är väldigt tacksamma för,
konstaterar Bertil, som själv år 1950 lät
sig övertalas att börja döma av Vara SK:s
ledarlegendar Eric Siesing.
Med sina ynka sex domarår är 71-årige
Roland Strandberg i alla avseenden minsting i sällskapet, men har i alla fall fått
vara med om att blåsa av spelet för att
spelarna skulle få chansen att titta på det
sista förbipasserande ångloket. Det var i
Kvänum på den gamla planen.
Klas, som liksom Åke är född 1920, året
före Bertil, minns en match i Larv han
själv dömde med Bertil och Åke som linjedomare.
- Gästande laget var danskt och när vi tre
gick ut på planen hördes en dansk röst
säga att det nog var världens störste domare och hans söner, skrattar Klas.
Bland de många kollegor de minns med
största värme från 1950- eller 60-talen kan
nämnas Åke ”Skôtten” Arnstedt, Börje
Ahlström, Sture Persson, Gunnar Svahn,
Nils och Hans Almén, Gunnar Valtersson,
Karl-Erik och Björn Kjällgren, Gunnar
Andréasson, Bert Jansson, Åke Eriksson,
Sven Simonsson, Rune ”Skale” Jonsson,
Sven-Erik Lundgren, Bertil Jonsson, samt
Erik Johansson, Nossebro och Erik ”Epa”
Johansson, Längjum. Med flera ..
Bruno Arvidsson

Studiecirkelträff i Larv
och Hembygdsföreningen i synnerhet.
Temat för kvällen var bildidentifiering
och här hade Hasse tips att ge deltagarna
och Larvs FK där Hasses pappa var en av
grundarna visade sig vara ett föredöme
med noteringar om deltagarna på alla lagbilderna om än de fanns på baksidan.
Med Hasse inräknad så var det 14 nöjda
deltagare som också fick ta del av CarlOwes framdukade kaffe med mackor.
Med SISU:s nya studiepaket på bordet
beslutades om nästa träff i Tidaholm den
30 oktober då WIS-tidningen kommer att
vara kvällens tema och då redaktör Leif
Svensson från Borås kommer att inbjudas.
Tommy Wahlsten
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Hans Lundmark, som gästade studiecirkeln,
överlämnar till WIS ordf. Tommy Wahlsten en
gåva till WIS

Den 16 maj 1941 – mitt under brinnande krig – bildades Fyrunga IF av Sten
Grönqvist, Nils Kullberg, Rolf Sjögren
och Anders Svantesson. Klubben deltog i seriespel t o m säsongen 1950/51.
Dock skedde aldrig någon officiell nedläggning och föreningen var antecknad
som vilande i Riksidrottsförbundets register en bit in på 1980-talet men i samband med datorisering av registret blev
den struken.
Matchdebuten ska ha skett i Longs pokalserie, där laget kom tvåa. Detta torde
ha varit en mindre cupturnering på sommaren 1941 för den riktiga seriedebuten
ägde rum spelåret 1941/42 i Kvänums
reservserie, där laget belade en hedrande
femteplats av fem deltagande lag.
De första matcherna spelades på Stommen
i Fyrunga, där man bytte om i ladugården.
En egen plan fick föreningen först fr o m
hösten 1943, sedan medlemmarna med
berömvärd flit själva anlagt en plan med
måtten 63 x 92 m på Håkan-Larsgården.
Bl a täckdikade spelarna planen själva.
Dessförinnan hade många hemmamatcher
fått spelas i Edsvära och Jung. Den nyanlagda planen hade inget omklädningsrum
utan spelare och domare fick byta om
och tvätta sig vid den näraliggande kanalen. Den meriterade domaren Curt Liedberg har berättat att han dömde sin första
match i Fyrunga och då bytte om ”i kanalen”. Men vid en träff som Vara Idrottshistoriska sällskap i somras ordnade med
gamla Fyrungalegendarer framkom det,
att förhållandena var likartade hos de flesta föreningar vid den tiden.
Den första hemmamatchen på den nya
planen mot Håkantorp B den 16 augusti
1943 vann hemmalaget på walk over. Två
veckor senare kom dock den första verkliga matchen till stånd och då vann Fyrunga
med 3-2 mot Skår B, sedan ”hemmalagets
gode center Kullberg” enligt referat i Skaraborgs Läns Tidning i första halvlek gjort
tre mål. Det kan här vara läge att understryka vilken god källa för idrottshistorien
den tidens pressreferat utgör. Återkommande matchreferat från den lägsta reservserien vore givetvis otänkbart idag.
Den första dräkten var rödvitrandig tröja
och blå byxor. Färgen på tröjorna ledde
till att spelarna kallades för polkagrisarna.
Kanske detta var orsaken till att man, när
klubben år 1948 köpte nya dräkter, gick
över till röd tröja och svarta byxor. Var
och en tvättade sina egna dräkter. Vid
den tidigare nämnda träffen lämnade för

Fotboll i Fyrunga

Fyrungalaget fotograferat 1941 vid Stommen i Fyrunga
Stående fr. v.: Gösta Andersson, Nils Kullberg, Rolf Sjögren-Eriksson, Assar Johansson, Sten Grönqvist
och Harry Andersson
Knästående: Bengt Svensson, Lennart Svensson, Anders Svantesson, Erik Bäck och Erik Svantesson

övrigt Sten Grönqvist över sin polkagriströja till Fyrunga hembygdsförening.
De fyra första säsongerna spelade föreningen i Kvänums reservserie, varefter följde fyra säsonger i Vara norra reservserie.
Detta var de lägsta serierna i seriesystemet
men de två sista säsongen spelade man i
Varaserien sydvästra resp. Varaserien div
II, vilket var ett steg upp i hierarkin. Vid
ett tillfälle efter ett antal förlustmatcher
fällde en av grundarna – Nils Kullberg
– kommentaren: ”Jag ska säga som det är,
pojkar. Vi spelar i för hög serie!”
Att få fullt lag under krigstiden med allt
vad det innebar av militär- och beredskapstjänstgöring var naturligtvis inte lätt.
Fyrunga tvingades av denna anledning
att avbryta seriespelet under säsongen
1944/45 och inte heller spelåret 1947/48
kunde fullföljas. Den största förlusten
kom mot Håkantorp B i maj 1944. ”Den
stora skrällen kom i Håkantorp, där Blaget vann med hela 15-0 över Fyrunga.
Det underliga är att Håkantorps B-lag icke
ställt upp till spel på ett bra tag förut för
att nu åter vakna upp och vinna en brakseger...” Förklaringen är att kriget var slut!
Den sammanhållande länken och eldsjälen bakom laget var den tidigare nämnde
Nils Kullberg. Han var den som såg till
att det blev fullt lag till matcherna och var
inte främmande för att hämta spelare när
det kärvade. Men det var som sagt inte
alltid det lyckades att få fram elva man.
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Han var också en ledartyp på planen med
en hård spelstil. Om det i motståndarlaget fanns en frän och ojust spelare, kunde
Kullberg gå fram till honom och fråga:
”Ska jag spela mot Dig, kanske?”. Ett hot
så gott som något!
I slutet av 1940-talet lade Jungs IF ner sitt
B-lag och en del spelare därifrån förstärkte då Fyrungalaget. En av dessa var Lennart Jonsson, som av Nils Kullberg fick
ordern: ”Nu spelar Du center och djävlar
om Du inte gör mål!” Av Kullberg fick
han också veta lagets taktik. ”Jag sparkar
och Du springer.”
Vid en match i Larv hade Fyrunga svårt
att få fullt lag och hade tagit med sig två
ynglingar som inte förstod någonting om
fotboll. Dessa två, som fick spela yttrar,
sparkade bara till bollen utan tanke på åt
vilket håll eller var den hamnade. Efter en
stund började hemmapubliken att ropa så
fort Fyrungalaget fick bollen: ”Spela på
yttrarna!”
En annan gång kom inte domaren vid en
hemmamatch och lagen kom överens om
att en person från granngården till Fyrunga
fotbollsplan skulle döma. Efter en timma
kom den ordinarie domaren och han kommenderade omstart. Fyrunga vann båda
matcherna!
Idrotten på den här nivån byggde på sammanhållning och idealitet. Under säsong-

erna tränade man två gånger i veckan och
då var det inte någon konditionsträning
utan enbart bollspel. Laget ägde två fotbollar, en som med åren blivit oval och
en rund. Vid träningar användes den
ovala bollen. Både domare och motståndare blev nog lite förbryllade, när de före
matchstart kunde få frågan: ”Ska vi ta den
runda bollen idag?”
Att driva en idrottsförening kostar pengar.
Medlems- och inträdesavgifter gav inga
stora pengar. Den stora intäktskällan var
i stället tvådagars sommarfester som ordnades på Skyttetorpet i Tråvad. Nettointäkterna från dessa fester åren 1947 och

1949-1951 var 497 kr, 951 kr, 937 kr och
409 kr. Som synes ganska stora summor
men bakom dessa intäktsposter låg mycket ideellt arbete. År 1951 sköttes musiken
av Åke Verners Ensemble.
Säsongen 1950/51 kom att bli den sista
för Fyrunga IF. Man kom då sjua i Varaserien, div II, som bestod av åtta lag. I den
sista i klubbens handlingar bevarade rapporten till Västergötlands idrottsförbund
redovisas 10 medlemmar för år 1954.
Ordförande var Nils Kullberg och vice
ordförande Anders Svantesson, som år
1941 började som målvakt, efter något år
blev centerhalv och senare blev center.

Men fotbollsintresset i Fyrunga försvann
inte. Under de senaste femtio åren har representationslagen i Tråvad och Jung haft
många framstående spelare från Fyrunga.
Vid mitten av 1970-talet och några år
framåt gick spelare med Fyrunga som
hemort samman till ett lag och spelade
en sommarmatch mot Edsvära IK:s Alag. Efter den första matchen kunde man
i Skaraborgs Läns Tidning läsa rubriken
”Fyrunga obesegrat på 25 år”. Det skall
avslutningsvis sägas att Fyrunga slutade
som segrare alla matcher så länge denna
tradition pågick.
Lars Johansson

Fyrklövern från Westgöta idrottshistoriker på besök

Tibro idrottshistoriska sällskap har
haft besök av Vadsbo, Skara och Lidköpings idrottshistoriker som bildar en
studiecirket kallad norra fyrklövern.
De besåg bland annat motorstadion.
Fyrklövern är en av cirklarna i Westgöta
idrottshistoriska sällskap. Sällskapen diskuterar vid sina träffar ofta hur de ska
utveckla och förnya sig. Det viktigaste
i deras verksamhet är att dokumentera
och samla in material från klubbar och
enskilda samt rekrytera nya medlemmar.
Till den senaste träffen hade Tibro IIIS
bjudit in Vadsbo, Skara och Lidköpings
idrottshistoriker till motorstadion och utställningshörnan i sporthallen.
Motorstadion
På motorstadion hälsade ordföranden Ingemar ”Löck” Karlsson alla välkomna och
överlämnade ordet till motocrossgymnasiets lärare och instruktörer Magnus Huitberg och Hasse Hansson. Dessa berättade
om hur undervisningen fungerar.
- Crossgymnasiet är det enda i Sverige,
har funnits sedan 1998 och har elever
från Skåne och upp till Norrland. Många
som i dag tillhör eliten har gymnasiet som
bakgrund. En av anledningarna till att utbildningen hamnade i Tibro var att orten

Medlemmarna i den idrottshistoriska fyrklövern samlade på motorstadion

har gamla anor vad gäller motorsport, sa
Magnus Huitberg bland annat.
Eleverna går i skolan på förmiddagen
och tränar körning på eftermiddagen fem
dagar i veckan. Kvällarna kan användas
till läxläsning och förberedelser inför nästa dag. Det krävs oerhört mycket för att
bli en crossförare. I dag är det bara killar
som går på crossgymnasiet men det dyker
snart upp tjejer också, enligt Magnus.
Hasse Hansson, Tibro MK, berättade om
sin karriär från Bäckafräsen till VMguld.
- Det började med Bäckafräsen utan motor och då motocyke1n kom in i
bilden var det cross och trial vilket
idag är enduro.
Meriter har han så det räcker.
Här är några: svensk mästare nio
gånger och fem segrar i Novemberkåsan. Han har även kört VMtävlingar. Som kronan på verket
har han på senare år tagit VM-guld
i veterantävlingar i USA med en
seger och en andra plats. Till hösten siktar han på en ny seger..

Idrottshistorikerna ställer frågor till motorcrosseleverna
Jimmy Sörmander och Rickard Sandberg
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Sedan var det dags för lite frågor och allmän diskussionmed besökarna.
Uppvisning
Efter detta fortsatte man ut för att titta på
crosselevernas träning och,uppvisning på
banan. Hasse stoppade två av killarna så
att idrottshistorikerna kunde ställa frågor
till dem. Jimmy Sörmander, SIW Eksjö,
var en av dem. Hans farfar är den legendariske speedwayöraren Rune
Sörmander, Dackama. Det var många frågor som ställdes till Jimmy och Rickard
Sandberg, Husqvarna MK.
Som avslutning på en
trevlig eftermiddag besöktes sporthallens
lilla utställning om modellflyg. Och under
gemytliga former blev det mer nostalgisnack. Det hela avslutades med att Folke
Brink, Lidköpings IIIS, tackade Tibrosällskapet for ett bra arrangemang och önskade glad sommar.
BÖRJE SAHLÉN

Det kanske är fel, men frågan är om
man inte när det gäller ”Västgötar i förskingringen” först kommer att tänka
på Rudolf Svensson, eller som det mest
hette i svensk folkmun ”Starke Rudolf”. Torparsonen Rudolf från ett litet
torpställe utanför Bjurum Gudhem i
Västergötland var äldst i den stora syskonskaran.
Som vanligt var på den tiden så var det
för de ”stora” pojkarna att ge sig av från
hemmet och tjäna sitt uppehälle då det
lilla torpet inte gav hur mycket som helst
att leva av.

Rudolf Svensson

terskapen blev det två
silver på två starter och
europamästerskapen gav
två guld och tre silver.

När han kom upp till Stockholm sökte han
sig in som volontär vid hästgardet. Hästar
hade han ju handskats med hemma på torpet så det skulle man väl klara av tyckte
han.

Det fanns dock något internationellt mästerskap
under karriären som inte
Rudolf var med i. Men
det hade han en förklaring för, nämligen att
det kunde vara svårare
att bli svensk mästare än
att vinna en internationell titel. Det var svårt
att kvalificera sig till det
svenska landslaget menade Rudolf. Trots att
Rudolf Svensson aldrig
tävlade för en Västgötaklubb så stack han aldrig
under stol med att han
var västgöte och han
tävlade ofta och gärna i
Västergötland.

På hästgardet brukade det gå en gammal
mästerbrottare och snoka. Han fick syn på
den store Västgöten och övertalade honom att gå med till en träningslokal.

Rudolf Svensson deltog
i Olympiaden 1932 och
tog guldmedalj i lätt
tungvikt.

Store Rudolf var ju stark som en björn och
han var inte så lätt att vända på. När han
därtill ganska så snabbt lärde sig en del
av brottningens finesser så var karriären
snart utstakad.

Det kan också nämnas att i den Svenska
brottartruppen OS 1932,
förutom Svensson, in- Brottaren Rudolf Svensson som i folkmun kallades ”Starke Rudolf”
gick Calle Westergren
tungvikt, Ivar Johansson mellanvikt och Detta var väl den största framgången som
weltervikt samt Erik Malmberg lättvikt. ett ett svenskt brottargäng har när det
Samtliga kunde ta hem medaljer av äd- gäller medaljskörd under en och samma
laste valör.
olympiad under nittonhundratalet.
H.L.

Rudolf sökte sig till Stockholm. Han var
ju stor och kraftig och inte rädd för att
hugga i och något arbete skulle det väl gå
att få.

Sju svenska mästerskap blev det. Men internationellt hur gick det där då? Jo, där
gick det bra. Tre starter i olympiska spel
gav två guld och ett silver. I världsmäs-

Fakta om Rudolf Svensson
Född den 27 mars 1899 i Gudhem nära Falköping
Död den 4 december 1978
Han var en svensk brottare av världsklass.
Svensson började 1918 vid kavalleriet i Stockholm och efter två år bytte han verksamhet och anställdes som
brandman i samma stad.
Meriter
OS – Guld 1928, 1932 i grekisk-romersk stil; Silver 1924 i båda stilarterna
VM – Silver 1921, 1922 i grekisk-romersk stil
EM – Guld 1925, 1933 i grekisk-romersk stil; Silver 1929, 1931, 1934 i grekisk-romersk stil.
SM – 7 gånger.
2004 invaldes Rudolf Svensson i brottningens Hall of Fame
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Bärebergs skytteförening

Bärebergs skytteförening har sina rötter, liksom många andra skytteföreningar, från början av förra seklet, närmare bestämt 1902. Grundare var Carl
Johansson och Anders Johansson och
namnet var Nossebro skytteförening
från början. Första året hade föreningen 46 medlemmar.
Efter ett antal år försvann skyttarna från
Nossebro och i början av 1930-talet var
den övervägande delen av medlemmarna
från Bäreberg, vilket gjorde att man beslöt att ändra namnet till Bärebergs skytteförening.
1930 övertog Håkan Andersson, Skattegården, ordförandeklubban från Carl Johansson, Nossebro och i slutet av decenniet tog intresset för skyttet ny fart , som
stod sig ända in mot slutet av 1960-talet.
För att få in pengar till den alltmer kostsamma verksamheten anordnades bland
annat danstillställningar i Hillströms magasin i Bredöl, Gunnarboparken i Frambo
samt Råglannaparken i Främmestad. Även
bingo arrangerades i Främmestads bygdegård i slutet av 60-talet och början av 70talet. Fastigheten Huggarebo inköptes i
början av 50-talet och den användes som
klubbstuga fram till 1959 då den såldes.
I slutet av 50-talet började föreningen
med luftgevärsskytte i Främmestads
snickerifabrik och den verksamheten fortsatte sedan i mer ändamålsenliga lokaler i
Bärebergs gamla mellanskola.
Under årens lopp har föreningen haft
många goda skyttar. Från 40- till 60-talet
var Åke Christiansson, Gammalsbo och
Gustav Andersson, Bäreberg, de mest
framgångsrika. Den sistnämnde var också
en mycket ambitiös och engagerad ledare
som tog fram och fostrade goda skyttar
under många år. Tyvärr gick han bort i
alltför tidig ålder.

Under 60- 70- och 80-talen
kom de stora framgångarna
för Bärebergsskyttarna. Fältskyttet har alltid legat bäst till
för föreningen och man kan
nämna ett flertal individuella topplaceringar i Svenska
Mästerskapen.
1978 kom Elver Svensson på
18:e plats i Visby, Bo Andersson kom fyra 1985 i Skövde
och sex år senare, 1991, blev
han 13:e man vid SM i Eksjö
samt Anders Brolin, som blev
15:e man i liggande vid SM
i Sala.
Bredden på föreningens
skytte har alltid varit god och Bärebergs skytteförenings segrande lag i Jönköpingsträffen
det bevisas genom många lag- 1975.
v.: Elver Svensson, Bo Andersson och Mats Freinholtz. Mats
priser. Vid Riksskyttet i Gö- Fr.
vann den individuella tävlingen.
teborg 1965 vann trion Kurt
och Stig Andréasson och Elver Svensson skyttetävling förlagd i Gendalen. Expedilagtävlingen och tio år senare, 1975, kom tionen var i Nossebro skola och deltagarna
nästa stora triumf. Då vann Mats Frei- skjutsades därifrån ut till tävlingsplatsen
holtz, Elver Svensson och Bo Andersson i Gendalen. Jubileumstävlingen lockade
Jönköpingsträffens lagpris, Sveriges i sär- hela 418 skyttar från Göteborgs-Bohus,
Västgöta Dals, Älvsborgs samt Skaraklass största fältskjutning.
Kpist-skyttet har också funnits på pro- borgs läns skytteförbund. De kom till
grammet med mycket lyckade resultat. start i slaskigt vinterväder, men tävlingen
I Göteborgs-Postens Kpisttävling, en kunde ändå genomföras.
I samband med jubiléet utdelades förlandsomfattande tävling, vann Ewa Andersson och Anna Maria Adler första pris tjänstmedaljer till Thure Gustavsson och
och Bärebergsskyttarna har också vunnit Håkan Andersson, som varit revisorer i
föreningen i 35 år.
lagtävlingar.
Förenings jubileumsmästerskap slutade
De sportsliga framgångarna har varit
många och Bärebergsskyttarna har tillhört med följande prislista: 1) Bengt Johansen av Västsveriges bästa skytteföreningar son, 2) Bo Andersson, 3) Rolf Johansson.
Tio år senare, 1987, var det dags för
under ett 20-tal år.
Jubiléer har förstås firats, dels 1952, då 85-årsjubileum och även då med en fältföreningen firade 50 år och sedan 1977 skjutning i Gendalen med 297 deltagare.
man uppnått den aktningsvärda åldern av De förnämliga priserna, skänkta av firmor
och privatpersoner, slog många skyttar
75 år.
75-årsjubiléet firades med en stor fält- med häpnad.
1987 års jubileumsmästerskap slutade
med seger för Leif Erik Johansson före
Yngve Andersson och Mats Freiholtz.
Tre av föreningens medlemmar har tilldelats olika stipendier: 1986 Bo Andersson, 1987 Anders Brolin och 1993 Yngve
Andersson.
1995 var ett tragiskt år för skytteföreningen då sekreteraren Stig Andréasson
hastigt gick bort i en ålder av 58 år. Stig
hade skött sin syssla i föreningen i 25 år
på ett föredömligt sätt och var en mycket
duktig skytt.
Medlemsantalet var under 30- och 40talet högst med cirka 150 personer, men
sedan dess har det gått sakta bakåt och är
Från Bärebergs skytteförenings 100-årsjubileum.
Övre raden fr. v.: Lars-Erik Johansson, Mats Freiholz, Ewa Andersson, Sture Gustavsson och Bo Persi dagsläget nere i ett 50-tal. Med de som
son.
är kvar är övervägande unga och lovande
Nedre raden fr. v.: Anders Ahlberg, Kurt Andreasson, Elver Svensson, Erik Ahlberg och Evert Gustavsskyttar så föreningens framtid ser ljus ut.
son.
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Den 1 april 2002 firade Bärebergs skytteförening 100 år och i firandet ingick en
jubileumsfältskjutning som lockade inte
mindre än 245 deltagare. Skyttarna kom
från Halland, Småland, Värmland, Södermanland, Närke, Bohuslän och Västra
Götalands län.
Tävlingen ägde rum i Gendalen, Bjärlanda och Fåglum med omnejd och samlingsplatsen var vid Nossebro skola.
Dagens högsta resultat, 35 träff, uppnåddes av Roger Strand, Mariestad, som
vann en TV-apparat i förstapris. Bästa
kvinnliga skytt blev Anna Jansson, Lerum
på 27 träff och lagtävlingen vanns av Mariestads skyttegille efter en stenhård kamp

med Älekulla, Örgryte och Stenungsund
på lika många träff.
Prisutdelare vid det dignande prisbordet
var Anders Brolin och Bo Andersson. Ett
50-tal funktionärer från såväl den egna
föreningen som grannföreningarna bidrog
till en mycket lyckad jubileumstävling,
både sportsligt och arrangörsmässigt.
Ordföranden genom tiderna:
Andreas Svensson, Carl Sandgren och
Carl Johansson, Nossebro, var i tur och
ordning från bildandet 1902 fram till
1930.
Håkan Andersson, Skattebacken 19301942

Malma skytteförening

Åke Christiansson, Gammalsbo 19421948
Gustav Andersson, Bäreberg 1948-1968
Gösta Persson, Främmestad 1968-1982
Bo Andersson, Bäreberg 1982Tyvärr försvann så gott som samtliga
handlingar från föreningens bildande och
framåt i tiden vid en brand den 8/3 1970
hos föreningens dåvarande sekreterare
Stig Andréasson, Främmestad.
Curt Magnusson

Intresset var stort och medlemsantalet
ökade efter hand. Även på Lövetorpet
fanns en skjutbana. Det är inte känt när
den användes, men förmodligen samtidigt som den vid Nyléns, omkring 19031904.
1907 upplät A.J. Spetz mark för en ny
skjutbana på Nolegården. Denna användes bara ett år innan den, 1908, flyttades
till Torpet, där den fortfarande finns kvar.
Omkring 1919 hade föreningen en festplats i Hallraberg på mark som tillhörde
Germundsgården och festplatsen var i
bruk några år. Skytteföreningen hade även
en festplats i Bredöl, Bäreberg.

40-ÅRSJUBILEUM i Malma Skytteförening den 9/8 1942.
Rad 1 uppifrån vänster: Henning Knutsson, John Spets, Henning Sundvall, Åke Gustavsson, Gösta
Enström, Karl Erik Berggren, Anders Knutsson, Anton Sundvall, Herman Andersson, Lars Lidberg,
Hjalmar Eklund, Folke Sundvall, Gunnar Ekeblad, Gunnar Andersson, Sven Tengrot, Gustav Karlsson
och Valdemar Svenblad.
Rad 2: Folke Jonsson, Axel Andersson, Herman Malmeström, Karl Berggren, Hilmer Lundberg, Anton
Brolin, Sigvard Persson, Filip Tengrot, Allan Johansson, Ingemar Sundvall, Oskar Hillström, Karl
Gustav Larsson, Ernst Andersson, Martin Andersson, Anders Andersson och Bertil Mellkvist.
Rad 3: Gustav Lidberg, Lars Johansson, Gösta Karlsson, Karl Svensson, P-A Sundvall, Hilding Knutsson, Sven Malm, Knut Sundvall, Karl Persson, Arvid Timmerborg, Valter Andersson, Johan Andersson,
Allan Hillström och Hakon Sylvén.
Rad 4: Allan Johansson, Helmer Johansson, Folke Johansson, Anton Lidberg, Karl Sandberg, Sven
Svensson, Emil Nylén, Gustav Andersson, Knut Andersson, Gustav Johansson, Arvid Andersson, Karl
Lundell, Johan Sundvall och Karl Johansson.
Rad 5: Tage Knutsson ”Ung herr” Sundvall, Uno Johansson, Gustav Spets, Melker Johansson, Bo
Persson och Gunnar Johansson.

Malma Skytteförening bildades den 10
maj 1902. Vid ett möte i Malma skola
infann sig 18 intresserade personer,
som blev antecknade som aktiva medlemmar. Till föreningens första styrelse
valdes: folkskollärare August Nykvist
ordförande, Emil Nylén, Siggesgården
sekreterare, Anders Tengrot, Skattegården, Johannes Friberg, Siggesgården och Alfred Lidberg, Siggesgården
var övriga ledamöter.
Alfred Lidberg åtog sig laddning av skott

till ett pris av 30 öre per 100 patroner.
Först lånades fem Remingtongevär från
ett av statens förråd, men sedan sattes en
lista upp för teckning av frivilliga penningbidrag för att få råd att köpa in ett
Mausergevär. För pengarna som kom in
köptes till och med två Mausergevär.
Första skjutplatsen anlades vid Emil Nyléns, på ägor tillhörande både Siggesgården och Ödesmål.
24

1930 byggdes en dansbana hos Karl Eriksson, Nolegården. Den såldes senare på
auktion för 205 kronor.
Under årens lopp har flera jubileer firats,
bland annat 1942 då föreningen varit
verksam i 40 år. Det var då skjutning vid
banan av ett stort antal skyttar, både äldre
och yngre, och på kvällen var det prisutdelning på Bredöls magasin med Karl
Lundell från Skara som prisutdelare.
Många medlemmar har gjort stora insatser både som skyttar och som bevarare
av förening och många namn har stått på
ordförandeposten, men ett som ska nämnas särskilt är Gustav Andersson, Siggesgården, som höll i klubban i 16 år. Gustav
fick därför ”Större förtjänstmedaljen i
guld” 1960.
Ett annat bevis på fina insatser fick fem
skyttar 1972, då de inbjöds till en festlighet i Lidköping för att ur landshövding
Karl Fritiofssons hand ta emot medaljer. Dessa skyttar var Sven Malm, Anton
Sundvall, Konrad Albertsson, Henning
Sundvall och Allan Hillström.

Ordföranden genom åren:
August Nykvist 1902
Johannes Friberg 1903-1904
Karl Jakobsson 1905-1908
Knut Andersson 1909-1910
Gustav Johansson 1911-1912
Knut Andersson 1913
Karl Sandberg 1914-1919
Arvid Andersson 1920-1924
Knut Sundvall 1925-1927
Herman Johansson (Malmerström) 19281930
Albert Nylén 1931-1932
Hilding Knutsson 1933-1934
Gustav Andersson 1935-1945
Anton Brolin 1946-1948
Gösta Brolin 1949-1953
Gustav Andersson 1954-1956
Erik Andersson 1957-1958
Gösta Brolin 1959-1961
Konrad Albertsson 1962-1969
Bengt Lidberg 1970-1977
Konrad Albertsson (v.ordf) 1978-1982
Allan Johansson 1983-

PRISUTDELNINGSFEST vid Malma Skytteförenings 60-årsjubileum 16/12 1962.
Övre raden från vänster: Anton Sundvall, Hilding Knutsson, Ejnar Andersson, Karl Svensson, Karl Erik
Berggren, Lars Johansson, Oskar Magnusson, Gustav Andersson, Sixten Verner, Bengt Lidberg, Uno
Johansson, Henning Knutsson och Bertil Andreasson.
Nedre raden från vänster: Jan Håkan Karlsson, Artur Andreasson, Henning Sundvall, Gösta Brolin,
Leif Rydén, Konrad Albertsson, Karl Göran Svensson, Hedvig Albertsson, Kläry Lind, Bo Johansson, Bo
Fredlund, Allan Sandberg, Leif Berggren, Erik Andersson, Anton Brolin och Knut Sundvall.

Curt Magnusson

Borås Motorklubb - BMK

I början av 20-talet, åkte det omkring några herrar
i Borås med omnejd i sina blankpolerade bilar och
motorcyklar, och funderade på möjligheterna att
slå sig samman för att utbyta tankar kring det här
om motor. Det var först och främst entusiasten
Hadar Sjölin som drev fram en sammankomst den
13 mars 1922,vilket ledde till att Borås Motorklubb
såg dagens 1jus.

Hadar Sjölin kom att leda klubben i hela 25 år
och lade ner ett enastående arbete inte bara med
pappersjobbet utan han var också en mycket aktiv
förare på både bil och mc. Det började alltså 1922
med att Hadar Sjölin i sin 25-hästars Cheva tyckte att
det skulle vara roligt att tampas med sina kompisar
under ordnade förhållanden. Klubben bildades och
året efter, närmare bestämt den 25:e februari 1923
arrangerades den första tävlingen av större format
i klubbens historia, Det var på Öresjös is, som man
ordnade en hastighetstävling för bil och mc. Denna
tävlingsform blev under de närmaste åren något av
en tradition, samtidigt som man började arrangera äventyrliga
rallyn på uppemot 50 mil.

Björbobacken den 10 okt 1948
Stellan Strand drar på för fullt i starten

bland en mängd andra som verkligen kämpade under helt andra
förhållanden än vad som sker idag.
1928 debuterade på Fristad hed en herre vid namn Stellan
Strand i ett jordbanelopp. Frågan är väl om inte Stellan Strand
är den man som kunde utropas till Sveriges mest aktive
motorman, såsom han härjade på motorbanorna både i Sverige
och utomlands. Det skulle behövas spaltkilometer för att göra
honom minsta rättvisa för det arbete han lagt ner som aktiv och
funktionär inom klubben.

Under 20-talet kunde man glädja sig at en ständig ökning av
medlemsantalet, och man kunde snart konstatera att man var
uppe över 200-strecket. Bland dessa var det naturligtvis många
som inte ägde något motorfordon, men intresset fanns ändå och
man ställde helhjärtat upp som funktionärer, för det behövdes
det massor av även på den tiden vid tävlingar. Skall några namn
nämnas bland de aktiva blir det i första hand Hadar Sjölin som
på både bil och mc skördade de mesta framgångarna. Men han
hade konkurrens bl. a. från Gustav Hjelm på bil, Karl Wassberg
på mc och B. Berg och Otto Bjerling på bil. Dessa nämnda

På 30-talet var det i första hand mc-sporten som förde klubbens
färger vidare. Det var kristid, med alla problem det förde med
sig. Medlemsantalet minskade då folk fick mindre
25

tid över för annan verksamhet än
jobbet. Kriget kom och det såg ut
som om klubben skulle upphöra, men
Sjölin och Strand arbetade hårt för
att hålla den vid liv. Det var inte så
lätt, då bensinransonering och andra
restriktioner gjorde det omöjligt
att arrangera tävlingar, och några
dispenser för att få bensin till tävlingar
var inte att tänka på. Efter kriget sköt
klubben fart igen. och nu började man
intensivt arbeta på att skaffa sig en
jordbana, då intresset fortfarande var
stort på speedwaysidan.
Efter många års planering kunde man
1949 efter endast 35 dagars intensivt
arbete, inviga Rydabanan med en
speedwaymatch som lockade inte
Söndagen den 21 maj 1922 samlades BMK-pionjärer på ”Lottas plan” för utflykt
mindre än 10 000 åskådare. Samma dag
spelade Elfsborg match på Ryavallen
mot GAIS och lockade 8000 själar, så
Slutet av 60- och början av 70-talet får man väl säga att
nog fanns det intresse för motor på den tiden,
Samma år som Rydabanan invigdes började en annan eldsjäl rallysporten kom igång på allvar inom BMK. Att nämna några
inom BMK att leda klubben. Det var Åke Åhlander som snabbt namn framför andra är inte lätt, då det var en otrolig bredd på
började arbeta för att man skulle köra hastighetstävlingar på åkarna inom klubben. Men namn som Ragnar Sandelius, Björn
bana. Någon sådan kunde man inte finna i Boråstrakten, så man Hagert, Staffan Holmberg och Jörgen Johanneson känner väl de
vände sina blickar mot Falkenberg, där en lämplig vägsträckning flesta igen. BMK-are som höll till i toppen på prislistorna. Jan
utsågs. Det var så det populära Västkustloppet tog form och sen Rosén som forfarande är att räkna liksom Ulf Larsson vilka får
kördes under många år med Falkenberg MK och Borås Mk räknas till veteranerna tillsammans med Bertil Kronqvist och
som arrangörer. Men under 50-talet fick man allt mer att göra Jan-Olof Sveden , vilka sedermera sadlade om till 70-talets nya
på hemmafronten så Falkenbergs MK fick ensamma ta hand gren, rallycrossen. Och Jan Folkesson som nyligen sadlat om till
om ansvaret, vilket de också visat sig kunna, inte minst genom folkrace. Återväxten inom rally har kanske stagnerat något under
de senaste åren och anledningen till detta torde vara de allt högre
tillkomsten av sin egen bana.
kostnaderna till följd av allt hårdare konkurrens. Många sadlar
1951 kördes för första gången Sjuhäradstrofén, en om till den nya och betydligt billigare flugan inom motorsporten
tillförlitlighetstävling för mc. Denna tävling körs varje år och har nämligen folkrace och klubben kan väl räkna in 10-talet aktiva
rönt stor uppmärksamhet. De senaste åren har man tyvärr tvingats inom grenen. Men det ser ut att ljusna lite nu på rallyfronten då
stryka nattetappen då bestämmelserna från myndigheterna det finns väldigt fina talanger på gång i klubben. Och så har vi
skärpts. Men man har fortfarande kvar dagetappen och kan ju en åkare som övrigt seedad i rally-SM, nämligen Carl-Åke
glädjas åt en stor uppskattning från både förare och publik. På Jardevall, som alltid är att räkna med. Även mc-gänget gör bra
bilsidan figurerade en del fortåkare och klubben fick en Svensk ifrån sig, och kämpar alltid i toppen i serien. Senast förra året
mästare genom Harry Sjögren, som åkte den s.k. flygande blev 250-laget tvåa. Och när nu motorcrossbanan i Krokstorp är
kilometern snabbast i landet. Han rattade även en Midget och färdig, efter ett enormt arbete av mc-killarna ser framtiden ljus
tampades bl. a med klubbkompisen Arne Bjerlin som ärvt sitt ut för mc-sporten i BMK. En hemmabana måste vara mycket
betydelsefull både när det gäller träning och tävling.
kunnande från fadern Otto.
En gammal anrik tävling som Björboloppet återuppstod för
några år sedan och visades stort intresse. Många fina tävlingar
har det bjudits på, och i år kan klubben ståta med att få arrangera
en deltävling i nybildade Back-SM. Det är som inledningsvis
nämndes, mycket svårt att göra en 60-åring full rättvisa med
några korta rader. Alltför många personer har inte ens omnämnts,
många fina arrangemang har inte berörts med ett ord. Men med
vetskap om de styrandes och de aktivas blygsamhet i Borås
MK vet jag att ingen kommer att känna sig förbigången då man
jobbar som ett team, ett kamratgäng som alla gör sitt bästa för att
främja motorsporten i Sverige. Det finns alltså mycket mer att
berätta om denne vitala 60-åring men vi får nöja oss med detta
och gratulerar jubilaren för allt det den uträttat för motorsporten
och önskar all lycka med sitt fortsatta arbete.

Under 60-talet hade klubben kanske inte några speciella profiler
att visa upp men å andra sidan satsade man på bredden vilket
man lyckades storartat med. Inom sporten hade man ett fruktat
gäng som gav sig ut på tävlingarna och sällan kom hem utan
en eller flera klassegrar. Här var det en annan kämpe. Gösta
Fransson, som lade ner ett mycket gediget arbete. Speedwayen
som under många år legat nere, kom tillbaka tillfälligt då
man började arrangera tävlingar på Ryavallen. Det kördes
landskamper, VM-kval och cupmatcher med sån pondus att man
även fick förtroendet att arrangera VM-finalen i parspeedway.
Det var närmast Gustav Kårelius som arbetade för att få igång
speedwayen och det skötte han alldeles utmärkt, samtidigt som
han under ett par år svingade ordförandeklubban. Erik Olméus
är ett annat namn som säkert många förknippar med motor, då
han med pondus genomförde tillkomsten av Älmåsbanan, som
i huvudsak användes till manöverprovbana för allmänheten,
polis och bilskoleelever och som sedermera blev platsen där vår
klubbstuga byggdes.

6-dagars i Borås
Borås Motorklubb fick Av Sveriges Motorfederation uppdraget
att 1953 arrangera Svenska Motor-sex-dagars. Tävlingen som
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tidigare hade körts ett par år hade arrangerats av flera klubbar
i samarbete men denna gång skulle Boråsarna försöka klara av
arrangemanget utan medarrangör av någon annan motorklubb.
Som tävlingsledare och banläggare utsågs Gustav Kårelius och
hjälp med stakning av banan hade han av Gösta Bertilsson,
Per Fritzon och Stig Lindahl. För den sekretariatmässiga
organisationen svarade Åke Åhlander.
Tävlingen skulle avhållas mellan 22-27 maj och redan i jan. var
Kårelius med kamrater ute och letade vägar. Tävlingsstråket
omfattade 6 dagsetapper plus en nattetapp. Dagetapperna skulle
vara c:a 30 mil vardera. Som avslutning skulle ett varvlopp
avhållas och efter stort tillmötesgående från myndigheternas
sida fick klubben avspärra ett område vid Mjölkcentralen där
start och mål var förlagda. Troligen det första och säkerligen
det sista varvlopp som avhållits mitt i en stad. Nämnas kan att
snabbast var Hasse Ring på BMW med ett snitt på över 100km./
tim. runt gathörnen.
		
De 6 dagetappernas sträckning: en bana till Jönköping, en till
Varberg, en till Trollhättan samt en till Falköping. Etapperna.
Varberg o. Jönköping kördes 2 omgångar. BMK hade mycket
stor hjälp av Älvsborgs Reg. och förläggningen var förlagd
dit. 115 man var anmälda o. bl. a. startade ett engelskt
sidvagnsekipage med kvinnlig “burkslav” och norrmännen var
starkt representerade.

Sjuhäradstrofén 26-27 okt. 1952
Bill Nilsson och Gunnar Andersson

Redan från denna första tävling har den körts programenligt
varje år och vid ett flertal tillfällen ingått i Svenska Mästerskapet
i tillförlitlighetsåkning.
Från att ursprungligen varit en bana som körts natt som
dagetapp har den numera övergått till varvlopp på en c:a 8-9 mil
mest beroende på svårigheter med att få folk på kontroller, dels
svårigheterna med att få tillstånd av privata markägare.

Tävlingen gynnades under de 6 dagarna av hyggligt väder och
den genomfördes på ett utomordentligt sätt. Klubbens garvade
funktionärer klarade fint av alla uppdrag och tjänstvilligheten
var stor, ett flertal tog semester eller ledighet från sina arbeten
för att hjälpa till. På kontrollerna som var på andra orter hjälpte
dessa klubbar till med bemanningen.

Klubben har alltid kunnat glädja sig åt ett späckat fält av
elitförare och i “bunken” finnes sådana namn som Bill Nilsson,
Sten “Storken” Lundin, båda världsmästare i motocross, Ove
Lundell, Hasse Ring, Gösta Bertilsson, Hans Andersson, m.fl.
Sjuhäradsbygdens förare har också alltid mangrant anmält
sig till tävlingen trots att den de första åren var en verklig
maskinkrossningstävling.

Samtliga presskommentarer:
Den bästa tävling som avhållits i Sverige.
Sjuhäradstrofén
Den 1 dec. 1951 kl. 1900 gick starten för den första
Trofétävling i BMK, BT:s o I-15 regi.
Idékläckare till denna stortävling var Ahlander-Kårelius
som efter flera studiebesök av Novemberkåsorna beslöt att
slå ett stort slag för T-sporten i Sjuhäradsbygden.

Under de första åren hade klubben mycket stor nytta av 1 15 som
hjälpte till med banläggning, kortvågsradio vid kontroller m.m.
men numera svarar klubben själva för hela arrangemanget.
Tävlingen har under de 11 tävlingar som avhållits samlat
ett startfält i snitt på 100 förare vilket säkerligen endast
Novemberkåsan överträffar.
Ett flertal av klubbens funktionärer har troget hjälpt till på
samtliga tävlingar och förutom Kårelius, har i depån samtliga
år tjänstgjort Holger Landeback och Anders Lindström, och vid
start o. mål har troget funnits Sven Johansson, Karl-Axel Sjölin,
Bertil Kollén, Stig Redhage, John Johansson, B. Rånnesten. B.
Hindgård m.fl. och ute på kontrollerna har man alltid sett Allan
Lindskogs glada nuna. Att tider och prickar skall stämma har
Einar Ström alltid sett till.
Stock-car på Ryda
Borås Motorbana stod som arrangör för premiärtävlingen för
stock-car på jordbanan ute vid Ryda. Att den blev en publiksuccé
av stora mått, kunde konstateras ty när det magiska klockslaget
13 i söndags var inne stod det köer av biljettköpare på hundratal
meters längd. När var det sist en sådan syn på Rydabanan.

6-dagars i Borås 1953
Henry Törnblom och Harry Sjögren
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mot detta sattes skytteltrafik in mellan Rångedala grustag och
motorbanan, som snabbt fylldes med kullersten i bottenskiktet,
vilket tyvärr blev den stora olyckan med detta bygge. De ledande
inom motorklubben, som närmast svarade för banbygget var
Gustav Kårelius, Hadar Sjölin, Åke Åhlander, Anders Sjöling,
Rolf Lillhage, K.-A. Sjölin och Stellan Strandh fick aldrig de
riktiga informationer om det lämpliga i detta förfaringssätt vilket
fick, som senare visade sig, till följd att dessa stenar ständigt
åt sig upp mot ytan till stor förtret och kostnad för klubben.
Trots att banbygget påbörjades så sent som i juli planerades den
första tävlingen till den 11 sept samma år och som tävlingsledare
utsågs G. Kårelius vilken samlade ihop den absoluta toppeliten
till invigningstävlingen. Efter en forcering med banbygget ända
till sent på fredagskvällen, då ett kompani från I 15 hjälpte till
med att ordna jordvallarna för publiken var det premiärklart för
söndagens tävlingar. En publik på c:a 10.000 personer kantade
banan när första startbandet gick i luften och redan det första
heatet blev ett av det hårdaste under tävlingarna, snabbaste tiden
sattes även i detta heat av Kumla-indianen Sven Lindholm med
Dick Weider från Linköping på andra plats. Lindholms tid blev.
1.21.1 vilket senare tangerade av Kumla-Fransson. Totalsegrare
blev Varg-Olle Nygren med 15 poäng.

Från en Stock-cartävling på Ryda. Tyvärr kan vi inte året

Tävlingsledningen var tvungen att skjuta på starten omkring en
halvtimma för att alla åskådare skulle hinna in.
Depån gjorde ett brokigt och färggrannt intryck, med alla mer
eller mindre konstnärligt målade “vrak” av förkrigsbilar. Gossar
vad det jobbades in i det sista med att svetsa på och även svetsa
av en massa stag och extra grejor, som besiktningsmännen med
Hindgård och Sjögren i spetsen beordrade. Det var ett nålsöga som
en och annan kamel till sin förargelse ej kunde komma igenom.
Harry var obeveklig och det var rätte mannen med pondus och
auktoritet och ingen av förarna försökte att sticka upp. De var
lojala och förstod att om denna sort av motorsport i fortsättningen
skall tillåtas i Sverige måste säkerhetsbestämmelserna följas
minutiöst.

Efter denna lyckade inledning började röster höjas för bildande
av ett eget speedwaylag och när Västsvenska speedway startade
fanns Boråsklubbens lag Saxarna med i leken. De första förarna
som startade i klubbens färger var Stellan Strandh, Kurt Winberg,
Börje Sunden, Kurt Melander, Göte Johannesson, K.-E.
Wingqvist, Curt Persson och Arne Lundkvist och lagledare blev
G. Kårelius. Klubben hävdade sig bra bland de övriga lagen och
speciellt utkämpades bittra strider med Göteborgs lag Gastarna.
Serien hade emellertid den nackdelen med sig att det blev för

Varvräknaren Lindahl med biträde av undertecknad hade
det snärjigt värre under loppens gång. Där gäller det att hålla
tungan rätt i mun och pricka av “stockarna” när de flyter förbi
i forsrännan (banan). Det fungerade emellertid perfekt med
ett enkelt genialt rutsystem så att tävlingsledaren Landeback
omedelbart hade sin prislista klar.
BMK hade för övrigt välvilligt ställt sin numera enastående
rutinerade stab av funktionärer till Motorbanans förfogande
och detta i förening med turen av vackert söndagsväder gjorde
tävlingen till en framgång.
Ett olyckstillbud inträffade trots allt. Det var en pressfotograf
som fick en smäll av en bil som lyckades forcera jordvallen.
Fotografen som tillsammans med en kollega hade hoppat upp
på det inre staketet för att få tillfälle att plåta ev. krockar och
vältningar i norra kurvan, slant när han skulle hoppa undan och
kom på så sätt i vägen för den istadiga 7:an. Han hade dock tur
och tävlingsläkaren doktor Thorolf Lalin kunde genast konstatera
att han ej var allvarligt skadad, vilket till allas lättnad SpeakerÅke på sitt lugna sätt meddelade i högtalaren.
Uppskattningsvis torde publiken uppgått till i det närmaste
10.000, vilket säkert gladde biljettchefen.

Rydabanan

mycket hemmamatcher med ty åtföljande publikminskning och
snart bar sig inte en serietävling ekonomiskt varför klubben
fick upphöra med sitt serielag. BMK fortsatte emellertid att
arrangera ett flertal stortävlingar med internationellt in slag
och bland annant arrangerades flera SM-kvalificeringar (s.k.
Championader). Speedwaybanan användes under senare delen
av 1950-talet även till midget-tävlingar där klubben hade två
storfräsare i Harry Sjögren och Rolf Gülich. Den stora stockcar flugan gick inte heller Boråsklubbens näsa förbi utan två
sådana tävlingar arrangerades på motorbanan, den första med
rekordpublik medan den senare regnade bort.

Speedway i Borås
I slutet på 1940-talet spred sig speedwaytävlingarna som en
farsort genom motorklubbarna landet. Borås Motorklubb var
inte sena att sätta igång med undersökningar om möjligheten
till en tävlingsbana i Borås och förhandlingar inleddes med
stadens myndigheter om markförvärv. Klubben fick tillstånd att
arrendera mark vid Ryda, Östergården och i slutet på juli 1949
togs det första spadtaget till den blivande motorbanan. Maskiner
började skala av det sanka fältet intill Viskan men optimismen
var stor bland de ledanden inom klubben, som inte lät avskräcka
sig för de kärrliknande partier som kom i dagen, lastbilarna
sjönk faktiskt ned till naven i det lösa underlaget. För att råda bot

Isracing
Klubben har även de senare åren avhållit ett stort antal
isbanetävlingar och även i denna gren deltagit i seriesammanhang.
Den mest lyckade tävlingen avhölls å Ramnasjön 1950 där 7.600
personer trotsade regnvädret fär att se våra egna fartess på is
Strandh och Winberg mot engelsmannen Bruce Simmens,
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Eskil Carlsson, Linus Eriksson m. fl. Även Hultasjön har tagits
i anspråk för isracing.

körningar förde honom ganska snart in i svenska eliten.
Tyvärr blev inte arrangemangen några ekonomiska
succéer. Tävlingarna flyttades till Kyperedsbacken. Första
hastighetstävlingen efter kriget hölls i Hjortrydsbacken i
Dalsjöfors. Intresset var enormt. En mängd förare som ville starta
måste avvisas, Trots att banan låg avsides samlade tävlingen
stor publik. Man sökte få en mera centralt belägen backe och så
småningom kunde också Björbobacken invigas.
Minns ni isbanetävlingarna på Öresjö?
Den indirekta anledningen till att klubben bildades för 35
år sedan var, fortsätter hr Borneving, ett försök att anordna
en isbanetävling på Öresjö. Ett möte i januari 1922 beslöt
entusiastiskt att redan innan man hunnit bilda den klubb som
diskuterades arrangera en isbanetävling. Två månader senare var
emellertid klubben ett faktum och Hadar Sjölin blev dess förste
ordförande.
Livaktighet utmärkte från första stund BMK. Motortävlingar
var en nyhet för Borås. Det hela blev, säger hr Borneving, ett
enda stort äventyr, inte minst ekonomiskt. Men BMK “rodde”
det hela i land.

Isracing på Ramnasjön den 22 febr. 1948

Urklipp ur tidningar utan notering om datum

Borås Motorklubb firade på måndagen sitt 25-årsjubileum.
Till ordförande valdes Torsten Snygg och styrelsen i övrigt
fick följande sammansättning: vice ordförande Stellan Strandh,
sekreterare Walter Ohlson vice sekreterare Gustav Kårelius,
kassör Karl-Axel Sjölin, klubbmästare Folke Lundgren,
materialförvaltare Anders Sjölin.

Medelhastighet i biltävling 1926-123 km i timmen!
I Öresjötävlingarna deltog både motorcyklar och bilar och man
tävlade på tusenmetersbana och på milbana Med tanke på de
dåtida bilarnas och motorcyklarnas primitiva konstruktioner
uppnåddes rent fantastiska hastigheter. Vid en tävling i
Örebro i februari 1926 noterade exempelvis Gustav Hjelm i
en Chevrolet “racer” en medelhastighet av-123 km i timmen!
I motorcykelklassen uppnåddes hastigheterna på 1.000 meter
rak bana med flygande start. På 10.000 meters rundbana med
stillastående start körde Hadar Sjölin med sin Chevrolet banan
två varv med en medelhastighet av 65 km.

Suppleanter blev: Rolf Lillhage och Harald Ljungberg. Till
revisorer utsågs Gust. Möller och Knut Poitzel med Gust. Hurtig
och Holger Landeback som ersättare. Den avgående ordföranden
Hadar Sjölin valdes till hedersordförande, och fick mottaga
KAK:s landsförbunds guldmedalj och SMF:s hederstecken.
Stadsfullmäktiges ordförande kassör
David Erlandsson
framhöll i ett tal motorsportens betydelse för vakenheten även
i biltrafiken, och samma ämne vidrörde även polismästare Claes
Norrby, som gav BMK en eloge för gott samarbete i trafikfrågor.
Till gångna tider återknöt civilingenjör Axel Nylander tankarna,
då han talade om gångna tiders motorsport, då det inte ens
fanns några vägskäl för motormännen att orientera sig efter.

Nöjesskatt i Borås förde tävlingarna till Dalsjöfors
Så småningom måste man emellertid flytta dessa populära
tävlingar till Dalsjön i Dalsjöfors. Detta har två orsaker: isen
var säkrare på Dalsjön, Borås tog 20 procent i nöjesskatt. I
Dalsjöfors slapp man helt ifrån den skatten.
BMK:s många populära speedwaytävlingar ligger så pass nära
i tiden att det kanske inte behöver erinras närmare om dem.
Men det bör nämnas att Varg-Olle kom i spetsen för en rad
stjärnförare till den första tävlingen på speedwaybanan på Ryda,
som invigdes den 11 september 1949. Inte mindre än 10.000
personer mötte upp. Publikintresset stod sig ett tag men svalnade
ganska hastigt med en svår ekonomisk kris för landets klubbar
som följd. Innan dess hade emellertid klubblaget Saxarna gjort
framgångsrika insatser, med Stellan Strandh och Kurt Winberg
som förnämsta poängplockare.

Soldat med oxvagn sabotör på BMK-tävling i Bredared
Roande intermezzon från Borås motorklubbs tävlingsverksamhet
kan klubbens sekreterare, köpman Bengt Borneving, berätta
apropå det 35-årsjubileum som klubben firar på lördag med en
festlighet på Stadt. Ett av klubbens paradnummer var tävlingarna
i bredaredsbackarna under 1930-talet. Där
vid inträffade en gång en episod som är värd att gömmas åt
eftervärlden.
Det var nämligen så att BMK arrenderade Bredaredsbackarna av
de väghållningsskyldiga, dvs de som bodde vid backarna. Alla
var positivt inställda, alla utom en, en
f. d. soldat som hotade att sabotera tävlingarna. Ingen tog
hotet på allvar. Men han satte det i alla fall i verket. Med sin
“smålänningavagn”, dragen av en oxe, körde han ut i banan,
mitt under pågående tävling. Dessbättre hände ingen olycka och
den gode soldaten och hans oxekipage avfördes från banan med
benägen hjälp av övriga väghållningsskyldiga.

I startgroparna för nya evenemang
Hr Borneving vill slutligen peka på det fruktbärande samarbetet
som BMK haft med KAK under alla år. Tillsammans har man
arrangerat manöverprov och i sådana sammanhang blivit främst
av landets klubbar.
BMK ligger i startgroparna för nya evenemang så snart
drivmedelsläget lättar.
Därom säger klubbens ordförande, kommissarie Nils Prahl:
Så snart vi kan skall tävlandet återupptas. Under tiden bedriver
klubben trafiksäkerhetsarbete. Planer för framtiden finns. Kanske
får vi söka arrangera något i stil med Flygets dag, i vilket BMK
deltog som medarrangör. Med den goda medlemsanslutning som
vi har är vi optimistiska för framtiden!

Hr Borneving fortsätter:
Dessa tävlingar var mycket lyckade, var välarrangerade och drog
mycket folk. Där debuterade också två kända BMK-are, Anders
Sjölin och Stellan Strandh från Fristad. Sjölin lade upp tävlandet
men Stellan Strandhs fräna men samtidigt omdömesgilla
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Adresser och telefonnummer till idrottshistoriska sällskap/föreningar och
idrottsmuseer i Västergötland
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
Bjärke Idrottshistoriska Sällskap
Adress: c/o Herbert Andersson
Mjölsereds s. Byväg 9
466 95 Sollebrunn
Ordf.
Herbert Andersson,
0322-40244
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 Lennart Carlsson
Storängen, Essunga
565 94 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, 0515-17 693
Sekr.
Evert Carlsson, 0515-12 158
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@herrljunga.
mail.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.com
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, 0703-13 83 40
Museum: Marks Idrottsmuseum,
Boråsvägen 237
Ordf.
Britt-Marie Knutsson
0320-313 83
Skara Idrottshistoriska Förening
Adress: c/o Lars Lundberg
Ivar Wideensgatan 72
Tel:
0511-210 86, 0733-91 59 18
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
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Vara Idrottshistoriska Sällskap
Adress: c/o Carl-Owe Johansson
Kållegården 1
534 92 Tråvad
Tel:
0512-14012
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, 0322-672310
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,
0500-418 694
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Tommy Wahlsten
Tel. 0500-48 16 66
0705-39 80 42
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

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

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

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

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

Ragnar Nilsson
Krongatan 35, 462 31 Vänersborg
0521-153 48

Folke Brink
Fröjdegårdsvägen 32
531 56 Lidköping
0510-249 19

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

Berndt Jivesten, suppl.
Jungmansgatan 6B
441 39 Alingsås
0322-63 63 58

Dag Wissler, adj.VIF
0321-103 01

Kenneth Tidebrink, adj. SISU
0502-109 66

Sommarkrysset

Rätt Svar i ”Sommarkryss” var WEMBLEY, och vinnare blev:

1:a pris, 3 Sverigelotter till Milvi Siniorg, Källhagsgatan 41, 507 60, Borås
2:a pris, 2 Sverigelotter till Ingvar Johansson, Gyllenheimsgatan 6, 462 35 Vänersborg
3:e pris, 1 Sverigelott till Bengt-Sture Zetterberg, Bäckvägen 21, 53155 Lidköping
Vi säger Grattis! Lotterna kommer med posten.
Tyvärr blir det, av olika skäl, inget ”kryss” i detta nr av tidningen! Vi hoppas kunna återkomma i kommande utgåvor.
											 Krysskommiten
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Posttidning B

Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Fem framgångsrika ÖSS-roddare på bryggan vid klubbanläggningen i Skogsryd, Borås.
Fr. v.: Fanny Fridén, Maria Wilgotson, Cornelia Fridén, Ida Wilgotson och Hanna Näsström

