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Sedan fiirra årsmötet i Lidkii-
ping har Wästgöta Idrottshis-
toriska Sällskap firat
femårsjubileum. Det är ingen
Iång tid, men vi i styrelsen
tyckte ändå att vi skulle mar-
kera det på något sätt Det
giordes med en samman-
komst i Gräfsnäs, faktiskt på
dagen fem år efter bildandet
på samma plats. Ett 60-tal
medlemmar från samtliga lo-
kalliireningar hade mött upp
och det blev en trevlig kväll
med idrottshistoriker i alla
åldrar.

Under 1993 har vårt aöete i
WIS fortsatt i de tidigare hjul-
spåren. Vi har givit ut två skrif-
ter med text och bild från den
gamla idrotten i Västergötland.
Skrifter som vi vet har uppskat-
tats av medlemmarna.

Glädjande nog har också wå
nya lokala sällskap bildats
sedan årsmötet 1993. Det är
Marks Idrottshi stori ska Sall skap
och nu senast Essunga Idrotts-
historiska Sällskap. Totalt be-
står nu WIS av tio lokala
sällskap. Utöver de wå nya är
det sallskap i Borås, Väners-
borg, Lidkoping, Falbygden,
Tidaholm, Vadsbo, Tibro och
Aiingsås.

Det är en glädjande utveckling,
men vi väntar intensivt på att de
betydande idrottsstäderna Trol l -

håttan, Skövde och Skara skall
vara med oss. Det finns på
samtliga platser ett gott under-
lag för det.

INrÖR vÅRT SJÅTTE ÅnsvrÖrr

I styrelsen iir vi mycket stolta
över hur fint vårt museum i
Vänersborg utvecklas. Det är en
stor sevärdhet och alla som
kommer dit tir fulla av beundran
över vad som finns att se. Vägg
i vägg med västgötarnuseet lig-
ger den lokala foreningens eget
museum, som håIler samma
fina klass.

Hiir har vänersborgarna och all-
ra främst vår egen styrelseleda-
mot Carl-Martin Biörkkvist
spelat en stor roll och dragit det
tunga lasset. Vår vice ordföran-
de Harald Jakobsson åir också
en stor entusiast for musdet och
mycket av det som kommit dit
är hans fortjiinst. Dessa båda iir
värda en speciell honnör.

I år har vi gjädjen att vara i Ti-
daholm och hålla årsmöte.
Även här finns det idag ett lo-
kalt idrottsmuseum, som vi
hoppas få ta del av i samband
med årsmötet. Tidaholm iir en
gammal fin västgötsk idrotts-
stad med många kiinda namn
varav Erik Backman kanske är
det främsta.

Jag vill redan har tacka Tida-
holms Idrottshistoriska Sällskap
lor deras värdskap på årsmotet.
Jag är overtygad om att det blir
ett både trevligt och välordnat
arrangemang. I den årsberättel-
sen som du håller i handen har
vi som vanligt forsokt att också
ge lite idrottshistoria från vårt
landskap. Jag tror att det är ett
bra sätt att göra berättelsen lite
mera värdefull.

Tyv,in kostar dock våra båda
årliga skrifter WIS så mycket
pengar i tryckkostnader och
porton att vi allvarligt måste
diskutera hur detta skall finan-
sieras i fortsättningen. Till års-
mötet finns ett förslag på nya
avgifter, bl a föranlett av en
motion fran Lidköping till {ol-
årets årsmöte. Aven om årsmG
tet skulle följa styrelsens förslag
måste det till "nya pengar" för
att klara samma utgivning under
1994 som vi hade förra året.

Mats Segerblom

ordforande
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rÖnTnRAGNINGSLISTA

vid årsmöte med Wästgöta Idrottshistoriska Såillskap på Marbodal Center i Tidatrolm, lördagen den l2:e
mars 1994 kl 12.00

1.Årsmötets öppnande och upprop.

2.F astställ ande av foredragningsl i sta

3.Val av ordforande och sektreterare för mötet.

4.Val av två protokolljusterare att jiimte ordförande justera protokollet

5.Fraga om. stadgeenlig kallelse

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

7.Revi sionsberättelse

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.Inkomna motioner och propositioner från styrelsen

'Föreligger fönlag från styrelsen om höjd ånavgiff, se bilaga

I 0.Fastställande av årsavgifter.

1 l.Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.

l2.Yal av ordförande for en tid av ett år.

Avgående: Mats Segerblom. Borås

l3.Val av styrelseledamöter for en tid av wå år.

Aqående: HoraldJakobsson. Älrdngen: Cart-EnkJohnssoa, Boräs: HarryThiel" Floby

Kvarstående: Carl-Marnn Börkvtst, Vönersborg: Karl-Eric Eckcrlid, Ulricehamn: Arnold Svensso4 Tidaholm

14.Val av revisiorer och revisiorsuppleanter för en tid av ett år.

ix:::i:;;i:::::;'ä.i*'3;:;;';zk#:;rl;#;r:;":,:,:;k';::##mnA*ående

15.Val av valberedning for en tid av ett år.

Avgåetde Thqwald Ekströn, Trollhätton.. orS&ede: Ganaer Lindell, §ibu& och Bo Bogrand, *ara

16.Ovriga ärenden.

lT.Avslutning.



Verksamhetsberättelse ftir Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap

Wästgöta Idrottshistoriska
Sältskap har under året pas-
serat S-årsdagen vilket firades
med en enkel träIf på Gräfs-
näs slott. Det var på dagen 5

år efter bildandet som ett 70-
tal personer träffades fiir att
under gemytliga former få
lyssna på idrottshistoria från
Arne Andersson, Petrus Kas-
terman och Elisabeth Persson.
Under året har en lokalfiire.
ning tillkommit vilket gör att
vi numera räknar nio lokal-
Iiireningar i våra led.

Wl$styrelsen har under 1993
h aft följande semmansättnin g:

Ordfr;rande Mas Segerblom, Bo-
rås; vice ordförande Harald Ja-
kobsson, Alviingen; sekreterare
Carl-Erik Johansson, Boras; kassör
Arnold Svensson, Tidaholm; sazr
ledamöterna Harry Thiel, Floby;
Carl-Martin Biörkkvist, Viiners-
borg, och Karl-Eric Eckerlid, Ulri-
cehamn. Adjungerade ledamöter,
fran SISU, Sven-Åke Mökander,
Alingsas coh fran Viisergötlands
Idronsfoöund, Börje Aspholmer.
Revisorer har varit Jan-Olof Os-
cnrsson, Skara och Sven4öran
Broske, Ulncehamn.

Lokalföreningama är och foölir
den vilriga basen for an doku-

Mats Segerblom

ordfc;rande

Car-Martin Biörkkvist

ledamot

Börje Aspholmer

WF-rep

wÄSTGÖrn I DRoTTSHISToRISKA SÄITSXAP

r993
mentera det idrottshistoriska som
hrint i Västergötland. Under året
har som vi inledningsvis noterat en
forening tillkommit nåimligen
Mark. Fönrtom Ma* & det frr-
eningar i Alingsås, Borås, Falbyg-
den, Lidköping, Tibro, Tidaholm,
Vadsbo och Vänenborg som u§ör
ryggraden. Vi saknff dock frr-
eningar i idrottsstiider som Skar4
Skövde, Trollh,itEn och Ulrice-
hamn. Medlemsanalet i WIS var
vid 93-ån utgang 609 st.

Under året har WlS-museet i Yä-
nersborg f;lt ytterligare material
till samlingen. Dåir har också arbe-
te pagas for as fii tinnu mer ända-
målsenliga likaliteter. Bakom allt
deta arbete star var museikommit-
te som består av Harald Jåkobsson
och Carl-Martin Biörkkvist. Besö-
kama har under året varit manga
men vår fiirhoppning är aU även
distriktets specialfoöund skall hit-
ta till vara lokaler for möten och
akuviteter.

Fönäjningen av boken "Wiistgö-
ten i OS" har gatt trögt även under
det gangna året. Styrelsen hoppas
an lokalföreningarna nu tar chan-
sen att tjiina lite pengar genom afi
säja denna fomiimliga bok. Priset
,ir 200 kr som delas mellan WIS
och lokalforeningen.

BORÅS 1994-01-31

WIS ordforande Mats Segerholm
har under året representerat såill-

skapet vid Våistergötlands Idrotts-
ftöunds årsmöte sarnt vid
bildandet av Marks ldroushistoris-
ka Siillskap. Harald Jakobsson har
representerat WIS vid en konferens
för idrottshistoriker i Jönköping
samt vid forberedelser av siillskap i
Bjärke. Riksidrofismuseet vid Glo-
ben har under året lanat material
från Vastergötland for utställning
om brottning i samband med VM.
Fanor och medaljer frfur vårt muse-
um har under aret också varit på

utstälning på Låickö slou.

WIS har som vanligt haft ett stort
och viktigt stöd från SISU och VIF
som på olika sät givit bidrag till
var verksamhet. Skall var mårlsiitt-
ning afi dokumtera den ädre idrot-
ten i Viistergötland via en höst-
och en årsskrift fortsåitta maste
dock det rent ekonomiska bidraget
for franrstiillandet öka. Slutligen
rikar vi ett vannt tack till donato-
rer och alla andra som på olika siitt
stött vår verksamhet under 1993.

Vår forhoppning åir att den nya sty-
elsen skall ffi goda möjligheter an
fortsåitta aÖetet med att dokument-
era den långa och tirorika väistgö-

taidrotten.

Arnold Svensson

kassör

Sven-Åke Mökander

SISU-repr

Harald Jakobsson

Vtce ordforande

Harry Thiel

ledomol

Carl-Erik Johnsson

sekreterare

Karl-Erik Eckerlid

ledamot



Ekonomisk redogörelse fiir 1993

Insående balans den I ianuari 1993

Tillsånsar
Bank 60.552:64
Postgiro 3.422:86
Bankmedel stiindiga medlemmar 5 1.250:-
Fordran, årsavgifter 1.525:-
Lager, olympiaboken 58.872

Utsående balans den 31 december 1993

Skulder och Eset kanital
Leverantönskuler

Eeet kapital
Fonderet eget kapital:
Staindiga medlemmar
Olympiaboken
Disponibelt kapital:
Balanserat resultat
Årets resultat

Kronor

Int§kter
Medlemsavgifter
Olympiaboken, forsälj ning
Sponsorer
Riintor
Övriga intåikter

Årets resultat

Kronor

Skulder och Eqet kaoital
Leverantörsskulder

Eset kapital
Fonderat eget kapital:
Stiindiga medlemmar
Olympiaboken
Disponibelt kapital:
Balanserat reslutat
Årets resultat

Kronor

4.778:10

5 1.250:-
60.400:-

150.040:97
.1.90.846:57

175.622:50Kronor

Resultaträknine för år 1993

Kostnader
Resekostnader
Representation
Kontorsmateriel
Porto, telefon
Sammanträden, årsmöte
Museum, kansli
Lokala föreningar
Adm kostn medlemsregister
Aktiviteter 5 års jubileum

Kronor

Tillsånsar
Bank
Postgiro
Bankmedel ständiga medlemmar
Lager, olympiaboken
Övriga fordnngar

Kronor

Arnold Svensson
Kassör

Sven-Göran Bröske
Revisor

175.622:50

21.017 -

5.820:-
892:-

21.104:70
7.723:50
2.275:-

21.325:50
750:-

1.931:25
1.8 I 5:-

84.653:95

53.79534
56:36

54.250:-
3 8.65 5:-

140:-

146.896.70

12.625:-
10.200:-
I 1.280:-

6.431:75
1.850:-

42.267:20

84.653:95

14.569:50

55.000:-
60.400:-

59.194:40
.1.42.267:20

146.896:70

I denna årsredovisning intagna balans- och resultatriikningar överensstämmer med såillskapets riikenskaper, vilka
granskats enligt avgiven revisionsberättelse.

Jan-Olof Oscarsson
Revisor



Alingsås Idrottshistoriska Säll-
skap bildades i november 1992
och kan nu avge en första kort-
fattad verksamhetsberättelse.

Vi har en viktig samaöetsparhert
Alingsas Folkrörelsearkiv. Et.av
årets idrottskafder var också upp-
lagt som en presentation och shr-
diebesök på "vårt" arkiv mitt i
staden. Vi har även gå{t ned som
medlem i Folkrörelsernas Arkiv
och uppmanar idrottsfrreningar att
också bli medlemmar och depone-
ra sina handlingar.

Övriga idrottskaföer har haft olika
tema som bandy och båtsport. Vi
har då samaöetat med aktiva for-
eningar och varit ca 40 penoner i
deras foreningslokaler.

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap

Bandy har anor med manga för-
eningar i kommunen och all-
svenskt kval som främstamerit.

Båtsporten anknytertill Mjöm med
alla sina öar och skär med egen
hamn och marina.

En artikelserie har stafiats upp i
Alingsas Tidning under vinjetten
"Den gamla idrotsbilden*. Här har
orientering och simsport/polo pre-
senterats hitills och mer kommer.

Styrelsearbetet har fungerat våil.
De nyskrivna stadgarna antogs
slutgiltigt i februari 1993. Totalt
har vi hälit fem protokoUfitrda sty-
relsemöten. Ca 35 personer har
detta forsta verksamhetsår anslutit
sig som medlemmar.

Årsrnotet sker på Mjörnvallen den
8:e februari i Alingsås IF:s nya
fiireningsstuga. Tema for mötet
blir gymnastik. Vi hoppas kunna
bade pa fihn och muntligen, ater-
knyta till tidigare stortriiffar och
gymnastikuppvisningar inte minst t
ex vid olympiska spelen.

Ordförande: Sven-Åke Mökander

Sekreterare: I-ennart Gregner

Kassör: Alvar Munter

Borås Idrottshistoriska Sällskap
hade ett mycket aktivt verksam-
hetsår 1993. Vid årsmötet, be-
sökt av ett 30-.tal medlemmar,
ttbotanisergde" ordförsnden
Olof Franzon bland notise r i Bo-
rås Tidnings jubileumsskift
1826-1976, vilket gav upphov till
hågkomster och diskussioner.

Med orienterama Marita Skogum
och Pontus Carlsson i "heta stolen"
hade foreninen en viilbesökt orien-
terarträff i Bjööostugan på vårsi-
dan.

Fritiofs, Boråskamratemas,
KFUM:s och Ymers (damema) all-
svenska handbollsspelare under
åren 1938-1967, stod i centnrm for
nostalgiska samtal vid ett våilbsokt
möte i Boråshallens rotrnda under
hösten 1993.

Borås Idrottshistoriska Sällskap

siillskapets stora aÖetsuppgift afi
iordningstiilla ett idrottshistoriskt
museum för Boråsidrotten har,
tack vare Olof Toftbys engagerade
aöete, fortskridit sa langt afi mu-
seilokalen kommer att stå f;udig i
böqan av februari 1994.

Under ledning av Tore Johansson
och Karl Karlsson, med bitriide av
wå deltidsanstiillda Al-u-aftetaxe,
pågår sedan november -93 insam-
ling och katalogisenng av foremål
etc i en lokal på andra våningen i
Borås centralstabon. Siillskapet får
nästan kostnadsfritt disponera den
fram till sommaren. Invigningen
av idrottsmusdet blir sannolikt ti-
digt under hösten 1994.

Borås var en av Sveriges stora id-
rottsstäder under nagra årtionden
forsta hiilften av 1900-talet.

Föremål och andra "minnen" från
den epoken skall forhoppningwis
vara det centrala då museet öppnas
för allmåinheten.

Borås Idrottshistoriska Sälskap
1993

Ordforande: Olof Frarzon

Kungsgatan 44,502 3l Borås

Tel.033-ll 06 54

Sekreterare: Olof Toftby
Öresjöviigen 26, 513 00 Fristad

Tel. 033-26 68 60

Kassör: Ulla Stäheim

Ekullagatan 10,502 52 Boras

Tel. 033-15 62 62

Olle Franzon



Essunga Idrottshistoriska Sällskap

Interimstyrelsenfrir Essunga ldroftshistoiska *illskap. Uno Löfman, Oskar Lekander, Alben Johansson, Itnnart
Karlsson och Kurt Johnånsson . Flankeras av Arne Andersson och Harald Jakobsson.

Mandagen den l0:e januari var det
inbjudit till ett litet idrottskafä i
Nossebro for evenhrellt bildande
av Essunga Idrotshistoriska Såill-
skap. Det kom inte så mycket folk
som rnitiativtagarna hade hoppals,
och det var lite stelt till att börja
med. Men det mjukades snart upp
och s&imningen var god innan man
skiljdes.

Ame Andersson viu på plas och
ber:ittade minnen fr.ån sin löparkar-
niir vilket var uppskattat.

Hamld Jakobsson, bordig frfut
Nossebro, beriittade om WIS verk-
samhet och dess syte.

En interimstyrelse tillsattes och
fi ck folj ande sammansäturing.

Oskar [rkander, Tumleberg,

Kurt Johanssorl Nossebro

Albert Johansson, Malma

Uno Löfrnan, Nossebro

Lennart Karlsson, Essunga

Interimstyrelsen faststjillde dag fr r
siu niista sammanträde och som
fbrsta aktivitet beslutade man att
organisera en studieresa till Id-
rotBmusdet i Viinersborg.

Falbygden s Id rottshistorisks
sällskap har haft en något tre-
vande aktivitet under sina två
första år sedan bildandet.

Falbygd ens Id rottsh istoriska Sällskap

Medlemsreknteringen som givit
ca 40-tal medlemmar skall nu in-
tensifieras och man hoppas på ökat
intresse sedan man år tag på en
lokal till rimlig kostnad.

Därmed kommer insamling av id-
roushistorisk dokumentation fran
Falköping stad och bygd at starta.

Fran kommunen har siillskapet fätt
et startbidrag på 600 kr med frr-
hoppning att sedan ä en arligt an-
slag.



I verksamhetsberittelsen för
Lidköpin gs Idrottshistoriska
Sällskap fOr tggS ken man spå-
ra stor aktivitet. Styrelsen har
haft sju semmantrlden och stu-
diecirkeln har samlats tolv gång-
er. Både mötens och
cirkeltrlfferna har verit vnlbe-
sökta Nästan lfi) procents när-
varo. Sällskapet Lidköping har
25 personliga och hela 39 för-
eningar anslutna.

Såillskapet stod den 15:e mars 1993
som viird for Wiistgöta Idrottshis-
toriska Siillskaps arsmöte. Det var
frirlagt till Lidbeckska huset och
avslutades med gemensam lunch
på Stadshotellet. Visning av Lid-
beckska våningen och film över
Lidköping med omnejd utgiorde
programinslag.

Lidköpings Idrottshistoriska Sältskap

Före årsmötet bj«ids g:istema på
kaffe och ostfralla. Mötet gästades
av landshövdingen i lilvsborgs låin,
Bengt K.Ä. Johansson Lidköpings
Sallskapet hade inkommit med en
motion om ftråindrade avgifter till
WIS. Behandlingen av denna re-
sulterade i att en arbetsgrupp på 5
personer tillsanes för atr utreda frå-
giul.

Årsavgifter har utgatr med 50 kr
fiir enskild medlem och 100 kr fiir
foreningar.

Följande qyrelse har verkat under
året:

Ord6rande: Karl Fasth

V ordforande: Ame Friman

Sekreterare: Ame Palm

Kassör: Agne Kiillsrom

Griga ledamöter :Sven Blomqvist

Gunnar Lindahl

Sven Friman

Den senast bildade lokalföre-
ningen år Marks IS som såg da-
gens ljus den 2l:e april. Då
bildades sällskapet och med vid
detta tillfälle var inte mindre ån
36 personer. Under året har vi
haft 5 protokollförda s§relsem&
ten där riktlinjer för verksamhe-
ten dragits upp. Det första
årsmötet kommer att hållas den
9:e mars.

Ma rks Id rottshistoriska Sällskap

Under året har eU samarbete inletts
med Marks Föreningsarkiv dår
även lokal erhållits for atr häöär-

. 
gera insamlat material.

Marks kommun invigde under hös-
ten en fint badhus i kommunen. I
samband med invigningen hade vi
en utställning där kommunens
världsmästare i orientering, Bernt
Frilen och Marita Skogum, stiillde
ut ävlingsutrustning och medaljer.
Tillsammans med kommunen dis-
kuterar vi formema for aS kunna
ha en permanent utstiillningsplats i
badhuset.

Ordförande: Carl-Erik Johansson

Sekreterare: IngvarNordin

Kassör: Erik Gustavsson



Styrelsen för Tibro Idrottshisto-
riska Sällskap får härmed avgi-
va följande berättelse för
verksamhetsåret 1993.

Antalet medlemmar var vid årets
början 39 st. Tre har avlidit och två
har av sjukdom ej kunnat vara
med. Åta nya medlemmar har be-
viljats intriide.

Styrelsen har under året haft sju
sammantrliden.

Ordforande: ToreMartinsson

V ordförande: Rune Strende

Sekreterare: GöstaWall

Tibro Idrottshistoriska SäIIskap

Kassör: Bertil Andersson

V sekreterare : Thage Engelbrektson

Övriga: lngemar l(arlsson

Seve Johansson

Suppleanter: Orve Emanuelsson
Kad Erik Strålman

Två kamrattriiftr har anordnats.
Den 26:e maj var 0", 5rn6a Ingo

Gustavsson från Radio Skaraborg
som berättade om verksamheten på
Radion.

Den E:e december bertittade Erik
Andreasson, Beiron Andersson och
Henry Sörman gamla idrottsmin-
neD.

Sälskapet har under året gatt ut
med en våidjan till idrousforening-
ama i Tibro som §^/åin fick däigt
gensvar.

Bertil Andersson

Vi har haft en ganska intensiv
verksamhet där måIsättningen
varit att få en egen lokal. Detta
för att på allvar kunne förverkli-
ga planerna att i ord och bild
kunna dokumentera idrottsliga
prestationer, som för varje stad
och samhälle har en stor be§del-
se.

Vi har nu niistan lyckats att nå det-
ta måI. När vi fick er§udandet att
iordningstäla ett rum i nuvarande
Idrottshallen var detta bara bö{an
på nagot helt annat. Vi hade tidiga-
re av den gamla Fritidsnåimnden
fätt ett anslag på 5000 kr till en lo-
kal. Detta kom väl till hands. Med
hjiilp av olika personligt skiinkta
möbler och mattor blev det ett
mvcket fint rum.

I den övnga kiillarlokalen, som
tidigare vant en aöetsplats for par-
karbetare, har under femton ar bli-
vit en lokal diir det har lagrats
skrlp av allt tlinkbart. Vi sag hir
vår stora möjlighet as fä nagot
stort.

Efter kontakter med olika instanser
beslutade den nuva:ande nya Kul-
tur- och Fritidsniimnden at vi skul-
le fä överta lokalen och göra
iordning det mesta sjiilva. Vi skulle
liigga en hya på 15.000 kr och då
vi i detta sammanhang begiirt ett
driftbidrag besEimdes det att

Tidaholms Idrottshistoriska Sällskap

hyran skulle firngera som driftbi-
drag.

I klartext betydde detta att vi skulle
rqa bort allt skäp och dylikt och
göra iordning lokalen. Eftersom
ingen tidigare har erlagt hyra har
denna niimnd som skulle vact oss
till hjålp inte lagt ut ett enda öre på
verksamheten.

Vi safie igang den stora renove-
ringen och tack vare duktiga ALU-
jobbare, en massa hjiilp fran olika
firmor med material och gymna-
sieskolans El-avdelning inte as
forglömm4 står nu lokalen så got
som fårdig.

Vi ar naturligvis stolta över vad
som har blivit och mycket tack-
sarnma till de positiva i kommun-
ledningen som tog ansvaret och
betalade materialkostnaden på
25.000 kr. Pga dessa irritationsmo-
ment har den nödviindiga kontak-
ten med övriga medlemmar inte
kunnat hälas.

Det har vant en våil sammanhälen
stvrelse som haft fler möten än
tidigare, for an göra det bästa av
sin egentliga uppgift; att samla ma-
tenal och dokumentera.

Vi har bl a på en viigg i lokalen fär
ihop över 50 st idrotsMcker från

gamla stjiirnor i olika grenar. Det
har blivit en snygg och intressant
bokhylla.

Varje år delas det ut en guldmedalj
till årets biista idrottsman eller
kvinna. Samfliga dess4 den forsta
1942, häler vi nu på att siitta upp.
Det delas även ut en ledarmedalj.
Dessa kommer ocksa att såittas upp
och då ffir vi en fin samling av id-
rotande grabbar och tjejer, samt en
forniimlig bild av alla våra fina le-
dare.

Vi har, liksom tidigare år på vårt
allmåinna möte, bjudit in tre ned-
lagda foreningar. De deltog i en
frågesport samt berättade om sin
tidigare verksamhet. Detta var en
populii.r programpunkt. Vi förso-
ker även ffi fram alla klubbmiirken
som har funnits. I det arbetet har vi
kommit ganska langt.

När WIS årsmöte häls hiir i Tida-
hoLn i mars hoppas vi kunna visa
upp en del av vår verksamhet och
samtidigt med dessa rader håilsa Er
alla viilkomna till Tidaholrn.

Brynolf Antonsson, ordfiirande

Stig Tidqvisg sekreterare

Karl-Henry Gustavsson, kassör
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Vid det i början av året genom-
förda årsmötet omvaldes samtli-
ga avgående styrelseledamöter
och jobbet fortsatte med samma
entusiasm som under 1992.

Eldsjrilar finns det såikert i varje
förening/såillskap och som eu ex-
empel på dessa maste VIS-med-
lemmen Martin Möller vara
lysande. Med sin videokamera so-
ker han upp gamla idrottsprofiler
inom Vadsbo och formår dem att
berätta om svunna dugar. Han do-
kumenterar olika htindelser inom
verksamhetsområdet och gfu i
spetsen for att samla gamla profiler
till minnenas kviill.

Som ett exempel på detta kan niim-
nas hur han under våren gick i
spetsen för afi anordna en triiff i
Toreboda för ortens gamla idrott-
sprofiler.

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap

Bland de närvarande vid denna
träfi som gick helt i nostalgins
tecken, kan nämnas den gamla elit-
foöollsdomaren Emst Johansson
fråur Töreboda. Tråiffen dokumen-
terades naturligtvis av Martin Möl-
ler.

Under hosten genomfrrdes en lik-
nande trätr i Mariestad till vilken
alla gamla fotbollsprofiler på orten
inbjudits. En av de nårvarande pro-
filerna var Mariestadssonen Rune
"Ludde" Ludvigsson. "Ludde" var
på sin tid burlejon i Mariesatds
AIF och blev sedermera allsvensk i
Garda, *ilsingborg och Halmia
och var också vid nagra tillfällen
landslagsmävakt. Eu 30-tal gamla
fotbollsprofi ler gåistade triiffen och
underholl varandra med gamla
minnen och historier från flydda ti-
der. Givewis videofilmades det
hela av Martin Möller.

Den senare delen av året lignades
åt at planera en idrottshistorisk ut-
stälning, som i regi av Martin
Möller skulle genom6ras i Töre-
boda.

UaEllningen, som nu är genom-
614 ronte stor uppskattrring och
biblioteket i Töreboda besoktes av
många intresserade askadarc. På
skåirmar visades olika Töreboda-
breningars historia såvål med ord
som bild och Martin Möller visade
dessutom videofilmad idrotshisto-
ria.

Vadsbo Idrotshistoriska Sälskap
har under siu andra verksamhetsår
sett medlemsantalet passera 30
personer. Av intresset ör de an-
ordnade träffama a,t döma kan vi
siikert se till att ytterligare gamla
idrotsprofiler f;ir uppleva siillska-
pets gemenskap.

Bo Zetterman, sekreterare

Under det gångna året her vär-
defulla arbeten blivit utförda i
såväl Västergötlands idrottsmu-
seum som i vårt lokala id-
rottsmuseum. Det gäller
in redn in gsförbåttrin gar för att
skapa större möjligheter för fö-
remålsexponeringen. Besöksfre-
kvensen i idrottsmus6erna har
ökat påtagligt under året.Lång-
väga gäster har sökt sig till
mus6erna med lovord för vad de
visar. De åtta olympiadräkterna
i västg6tamuseet har fått stor
uppmärksamhet.

VIFIF har hälit traditionellt idrott-
skafe under hösten med segling
som tema. Denna kamratfäff
under gemytliga former iir upp-
skattad och brukar tillfora fore-
ningen en och annan ny medlem.

Vänersborgs Idrottshistoriska Sällskap

Lördagen den 4 december arrange-
rade vi liksomtidigare år öppet

hus i de båda idrotunuseerna. 27
giinstemiin vid länsmuseet med
nya landsantikvarien Karin Rex-
Svensson i spetsen kom. Deras in-
tresse var stort och gladde oss
mvcket. Sedermera har lånsmuseet
tagit kontakt för ett samaöete med
idrottsmuseema i ett under aöete
varande proJeld för skolorna i Vä-
ngrsborg under kommande vårter-
mrn.

Under n ista ar firar Våinersborg
sin 350-arsjubileum med evene-
mang av olika slag. Bl a kommer
cykel-SM afi gå av stapeln i staden
under sista veckan i juli. I anslut-
ning h,irtill är det tiinkt att en cy-
kelutstälning skall :urEmger:§ av
WIS och VIIIF i Huvudniisskolans
lokaler.

De åir beliigna i omedelbar närhet
till idrotssmuedma.

Evenurellt blir Älvsborgs liinsmu-
seum medarrangör 6r cykelutstiill-
ningen, som avses afi spegla
cykelns historia i alla dess faser
med bl a gamla cyklar och mäster-
cyklar frfu de stora tävlingarna.

Arrangörerna är intresserade av allt
om cykeln, bade i stort och smått,
och våidjar till alla som har nagon-
ting i den vägen eller vet något
intessant at ta kontakt med oss.
Det giiller inte bara cykelns histo-
ria utan även cykelhistorier! Hör
gärna av er till Våinersborgs Id-
rottshistoriska Förening, Box 80,
462 2l Våinersborg, tel 0521-198
03 eller 0521-16525.

Carl -Martin Biörkkvist
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Det var 19ä som Konfektions
AB Oscar Molander i Alingsås
instiftade denna trof6. Det var
en 45 cm hög pokd i rent silver
som kom att bli svensk idrotts
mest efterstrIvade idrottspris.

Andemeningen från borjan var att
den skulle delas ut i landskamper
och internationella måisterskap. En-
ligt statutema skulle hiinsyn i viss
mån tagas till prestationens över-
raskningskaraktiir. Denna passus i
statutema iir en forklaring till an
ett och annat namn lite överraskan-
de dykt upp. Kanske före et land-
lags stora stjärna som fäfi sta
tillbaka.

Under de frrsta åren åtfoljdes
denna dyrgrip av en kostym från
foretaget. Att det var en dyrgnp
kan man vara siiker på efter fol-
jande uttalande som stod i tidning-
en Swing 1929:

"Och den dyöara Kabompokalen
gick till Gotte Karlsson for båista
presätion i landskampen".

Kabompokalen

I Idrottsklubben Spartas medlems-
blad nr 12 1930 stod det:

"Gunnar Glans ståtar iklådd I(a-
boms nyakos§/m jåimt€ pokat i Ör-
nens beklärdnadsnagasins
s§ltFonster, naturligtvis i bild..

Nicke Bergstöm skrev i sin bok
"Bandv i bollen", "Kabompokalen
är den frmiimligaste trtnärtelse en
bandyspelare kan få'.

Boxaren Wemer Vasdn frrklarade
att "Kabompokalen åir den trofd jag
är mest stolt över".

Den forsta pokalen delades ut vid
landskampen i brottning mellan
Sverige och Finland l92t och till-
6ll Torsten Bergstrom, Borås At-
letklubb, och den sista fick Orvar
Bergmar( Örebro i landskampen i
bandy mot Finland 1961.

Sammanlagt ä 103 pokaler utdela-
de under denna perid i 1l grenar
och de flesta är utdelade i bandy
som frtt 28 st.

Att idrotten har varit mansdomine-
rad bevisas viil kanske båist av att
endast en dam fät mouaga utmär-
kelsen och det var simmerskan
Brita Rosengren, IFK StockhoLn.

Harald Jakobsson

Västgötar som erhållit Kabompokalen är:

Torsten Bergström, Borås Atletklubb, landskampen i brottning Sverige-Finland 1928.

Bror Öhrn, IFK Borås, landskampen i friidrott mot Finland 1929.

Axel Cadier, Borås Atletklubb, landskampen i brottning mot Finland 1932.

Harry Nilsson, hacklöparen från Skovde som fiyttade til Västerås, landskampen i friidrott mot
Tyskland 1938 .

Harry Snell, IK Ymer Borås, landskampen mot Danmark 1942.

Tage Pagård, Alingsås Boxningsklubb, landkampen mot Danmark 1943

Sten Ericsson, IF Elfsborg Borås, landskampen i friidrott mot Finland 1958.
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Trollhättans Atletklubb hade
under sina första verkssmhetsår
en driftig ledare i brukbokhålla-
ren Rudolf Gustavsson, en herre
stark i både tanke och handling.

1926 tyckte han at klubben borde
ha en fana at samlas kring. Då tan-
ke och handling var efi for denne
man kontaktade han Trollhritte-
konstniiren Rudolf Flink och gav
honom i uppdrag att tillverka en
fana ftir klubben.

Konsträren tog sig en funderare
över uppdraget och giorde et be-
sök i klubbens träiningslokal vid
Barkebacken (det var en liten oan-
senlig lokal &ir det nu är parke-
ringsplas for Alvhögsborg).

Vid detta tillf;ille fanns det en
sptinstig yngling i tr:ining vid namn
Gösta Karlsson. Konstnären §clrc
att han skulle passa bra som mo-
dell och meddelade honom deua.
Gösta var lite weksam till upphö-
jelsen men stälde upp iinda.

Trollhättan AK:s ftirsta fana på mus6et

Resulanet blev en fana drir Cr<isa

IGrlssons hogerarm fick symboli-
sera den kraft som skulle frra At-
letklubbens aktiva framåt på
brottarmafioma vårlden över.

Det blev en symbol som trollhäfie-
borna nu samlats under i snart 70
ar i bade med- och motgång, och
alltid har de fort sin fana hqgt.

Men tidens tand gnager och så har
sket även med TAK:s stolta frna.
1939 var det dags an tillverka en
ny. Klubben var dock fönrtseende
nog att inte låta den gamla fanan
ligga i klubblokalen och bli for-
sörd. De donerade den till Våister-
götlands ldrottsmuseum diir den åir

en av afiraktionem i museets fan-
rum.

På höstkanten gjorde modellen
Gosta Karlsson ett besök i mus6et.
Trots au han idag uppnafi akt-
ningwärda 86 år visade han at det
fortfarande finns spåinst i högerar-
men.

Den aktiva kaniåiren var kort for
Gösta Karlsson, men et distrikts-
mästerskap for Viistergötland blev
det 1933. 1937 övergick han till att
bli tränare for klubbens brottare.
FIan hade nöjet att fora fram klub-
bens aktiva till stora framgangar
innan han drog sig tillbaka och
överlä sysslan till yngre formågor.

rlamld Jakobsson

x'L t: "tr;

Gos ta Karls son, Trollhattans Atle tklubb

i
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För alla idrottsföreningar var
ekonomin genomgående det stör-
sta bekymret i deras verksam-
het genom åren. Så också i
Floby IF sedan 1925. Att anord-
na fester med dans och uppträ-
dande av olika slag var ett sätt
att få in pengar. Det låg nära till
hands att engagera kända idrott-
sprofiler som publikdragare.

Idrottsforeningens ordförande hette
Richard Alström med hiirstamning
från Borgstena varifuån också box-
aren Thure Ahlqrist, Borås, kom.
Thure hade blivit svensk miistare i
bantamvikt 1929. 1932 blev han
europamiistare och silvermedaljör i
lätrvild i OS. Han kom till en upp-
visning på dansbanan och visade
sin berömda stilbo>rning och raka
vänster som hade fort honom till så
fina framgångar.

Stor publik samlades på Ekvallen
då legendariska "slocknade " s{år-
nor i Örgr-r.te IS och IFK Göteborg
spelade mot Floby IF, som hade

förstiirkning ffin Falköping och
Falbygden.

Ovanniimnde ordforande hade
sommarstuga vid Siimsjön i Norra
Säm. Dåir foddes iden att göra en
hembvgdsfest för bvgdens folk och
frr sommarstug,rgama Året var
1950 och det böryade bly'gsamt
med folklekar och amalörupptä-
dande av bygdens formågor. Föga
anade väl då initiuivtagama vad
det skulle leda till. Efter bara nagra
år hade det utvecklats till en av
Viisergötlands största folkfester.
Där upptriidde både svenska och
internationella stj amartister och g i -
vewis idrottens kändisar.

Sämsj öfesterna - Fomtidens bingolotto

GERT FREDRIKSSON var en av
de forsta av idrottens storheter som
kom. Meritema var manga SM-
och EM-segerar och sex OSguld.
FIan gav en fin kanotrrppvisning på
Såimsjön med dramatisk kulmen.
FIan var sa länge under vattret at
stor oro och spänning uppstod
bland den stora publikmassan.
Men han dök upp igen... allt var
väl arrangerat av en stor mästare .

MAJ-BRITT RÖNNINGBERG
var svensk mästarinna och isens
drouning.

Vad skulle hon görapå Siimsjön en
sträande het sommardag ?

Jo, hon skulle ha en uppviming i
konstålcring på skridskor. Is hade
ordnats genom att lana in den last-
bil som hade det största flaket,
I1x2,5 meter. Ett frysaegregat ska-
pade en is varpå Maj-Britt gjorde
en fin uppvisning utan afi ramla
ner i gröngråiset.

JOHAN RICFffOFF var en flirg-
stark brottare och frikyrkopredi-
kant. Han hade seger i OS 1928
och i OS 1932 segrade han i grek-
isk-romersk stil och fristil. Han
blev euopamiistare 1929 och
I 930

Han beriittade om sin karriär och
holl predikan, något som ofta in-
ledde familjefesten vid Siim.

ERIK BACKMAN var langdis-
tanslöpare fran Tidaholm som på
sin ud var Sveriges internationellt
sett mest kiinde idrottsman. Han
var svensk mastare på 5 000 och
l0 000 meter, engelsk miistare på 4
engelska mil. Vid OS 1920 fick
han silver i terr:ing och brons i lag.
Det blev även bronsmedalj på 5

000 meter och silver på 3 000 me-
ter individuellt.

TIARRY DAHLGREN var svensk
mätare i tyngdlyftting. Han var
också en dulting sangare.

BRÖDERNA CLAESSON svepre
fram över Såimsjön i svindlande
faxter i sina båtar med snabba ut-
ombordsmotorer på 500 ccm. Mar-
cus var europarnästare 1953 och
ntäa 1952. Lars blev EM-wåa efter
sinbroder 1953.

INGEMAR JOHANSSON var på

Stimsjöns scen två ganger. Första
gången som europamiistare och
uppvisningsboxades mot OS me-
daljören "Silver€unnar" Nilsson.
Andra gangen som världsmästare
då han korade Siimsj<iflickan och
hyllades av publiken med hurrarop
ochjubel.

FLOYD PATTERSON var vid till-
fiillet kanske den mest populiira i
viirlden och alldeles såirskilt i Sve-
rige. Det var Edvin Ahlqvist i Gö-
teborg som ordnade Floyd till
Sämsjöfesten. Det blev publikre-
kord. Nåirmare 7000 personer såg
honom kora Stimsjöflickan med
halsband och kyss på kinden.

Han intervjuades ocksa av Hans
Hellbrand, Borås, om sina många
matcher i bomingsringen.

Det lag spiinning i luften innan
Floyd kom till framtriidandet. Han
lug på triiningslåiger i Ronneby och
flög med sportplan till Henljungas
flygf;ilt Ölanda. Två timmar vänta-
de man över tiden och oron var
stor att nagot hade hiint. Det visade
sig at flygaren inte hittade det lilla
flygfiiltet och till slut gick ner på
Viared utanfor Borås. Diir fick han
råtr navigering till Ölanda.

fortsiittrring nåista sida...
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När han hiimades fragade han om
det var en stor stad han skulle
framtriida i. De svarade att det åir i
N Säm, Sveriges minsta kommun,
som Siimsjöfesten årligen arrange-
ras. Floyd blev §st. Men senare
imponerades han av den stora pub-
likmassan.

I Sverige var det bara på Rasunda i
Stockholm som han sågs av en
storre publik och då i VM kvalmat-
chen mot Eddie Edvin. Även deua
frarntrtidande var legendariske
boxningspromotom
Ahlqvist anwarig for.

ALBIN AHRENBERG var en le-
gendarisk flygare fran den tid då
flyget var ungt och han borde in-
nmgeftts bland motorsportemas id-
rottshjriltar. Hans många
langflygningar var bragder som ut-
rymmet här inte medger att beriitta
om. På StimsjOn hade han passage-
rarturer med sitt stora plan S(rder-
manland, och på sc€nen beråittade
han om spåinnande upplevelser i
luften.

Allt har sin tid, så ock S:imsjöfes-
tema. De pågick arligen fran 1950
till 1969 varefter de upphörde av
orsaker som är en iulnan historia.

Ett åir såikert. ,q" idag talas det om
dessa fester, och inte utan saknad
bland iildre personer i så gott som
hela Våistergötland.

Edvin Harry Thiel

Floyd Patterson med en 9imsjöfliclca

I dagama åir det 65 år sedan det
första Viisgötaloppet kördes. Inget
idrottsevenemang på vara bredd-
grader torde kunna konkurrera nar
det giiller ålder. Premiararct 1929
var det drygt hundratalct skidentu-
siaster som stakade iuag över
Äsundens is mot det hiigrande må-
let i Boras. Premi,irsegrarc blev
Axel Persson, IFK Borås som vann
med bred marginal i den 24-gradi-
ga kylan. Iagsegern gick också
den till IFK Borås, dåtidens stor-
klubb.

Initiativtagare till denna ävling,
som redan fran böqan beslöts ko-
ras mellan Ulricehamn och Borås,
var Bror Nilsson, kapten Hagg och
redaktör H A Steen. Dessa herrar
kallade till möte med repre-
sentanter for IK Ymeq IFK Borås,

Västgötaloppet på skidor firar 65 år

IF Elfsborg och Il5 IF. Då be-
slöts även att det utefter banan
skulle furnas wå matkontroller.
Friur bör1an var ävlingen endast
oppen for akare från Viistergötland
vilket innebar att också göteborga-
re fick deltaga.

Om det var kallt och bra med mö
forsta året blev det problem året
darpa Pa ordinane dag fanns ingen
sno an trllgä. Men i kiryan av mars
kunde ävlingen köras. Den ur-
sprungliga mäplatsen, Sven Eriks-
sonsgalan, fick dock bytas mot
Liiroverket. Av 63 startande var
det endast 48 som tog sig i mål i
det däiga före som radde. Segrade
deua ar.gjorde Nils Hultin, tF Elfs-
borg. Aven l93l såg det liinge
dystert ut. Viidret viixlade hela ti-
den mellan vinter och vår men

lagom till tiivhngen kom vintem.
Premiärsegraren Axel Persson,
IFK Boras segrade iinnu en gång.

Efter två for skidsporten problema-
tiska vintrar, blev det definitivt
stopp 1932, då Uivlingen för forsta
gangen fick stiillas in. Äret dalpå
var det 51"1 dags for ävling. Denna
gang sag det liinge ut som det skul-
le bli en segrare utanför Borå-
sklubbamas domäner.

Arthur Lindblom från Göteborg
ledde efter halva disansen med

fura och en halv m 0 inut fore Gunnar
Larsson. Denne kunde dock hiimta
in 6rspranget och ca halvkilome-
tem fore mä passerades Arttrur.

fortsiittrring niista sida.. .
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Tre pålitliga grabbar som klarade lagsegem 1931 åt IFK Borås
Axel Persson, Gunnar Larsson och Bror Gustavsson

passerades for fonta gangen 1000

anmåilda löpare.

Försa halvan av 70-talet var det
inte mycket beviint med vintrama.
Endast två arrangemang kunde ge-
nomforas innan det 1977 var degs
fbr riktig vinter. Denna gang var
det dock for m-vcket srö vilket
gjorde afi inhyrda bandvagnar ffin
I 15 blev riiddningen. Viidret visade
sig ån en gang nyckfullt. Dagen in-
oan ocå tävlingsdagen strilade
regnet ner och fiirvandlade gafor
och våigar till rena vafiendragen.

Ändå var det dr"vg tusen skidentu-
siaster som tillryggalade strii,ckan

Ulricehamn-Borås. Segrade gjorde
Sven -Olof Björk, Tranemo IF
efter en hard kamp med Erkki
Kåhåä vilken Sven -Olof avgjorde
på den sista kilometem. Detta år
fick också damema en egen tåv-
lingsklass över den fulla distansen
och helt enligt tipsen segrade

Mona Levenby, Södra Vings IF.

Jubileumsåret 1979 viu snötill-
gangen god och tåvlingen kunde
genom6ras programenligl. Segra-
de i herrklassen gjorde Klas Jons-
son, Edsbyns Sk och på damsidan
var det åter Mona levenby. Under
80-talet har tlivlingen kunnat ge-
nomftiras alla år utom l98l och
1989. Till arrangörsstaben har
även Äspereds IF sällat sig efter att
tidigare varit med på arrangörsde-
taljer.

Hela 23 ganger har man wingats
stiilla in arrangemanget och vid 5

tillf;illen har det med stor möda
skrapats ihop snö till ersäurungs-
lopp på rundbana. När nu ävlingen
frller "pensionär" hoppas man
kunna genomftira loppet efter att
de senaste fem åren stlillt in.

Ovanstående saxat ur jubileums-
skriften som kom1989.

+
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Den gode Lindblom skulle emel-
lertid komma igen åtskilliga gang-
er och torde utan wekan riiknas
som en av de största profilema i
loppets historia. Det blev inte
mrndre iin 4 segrar. Den sista tog
han 1951.

Niista gang det gick att genomfora
låvhngen var 1936 då det var en
riktig snövinter. Deltagarantalet
passerade genast 100-strecket.
Loppet blev också det hittills mab-
baste som körts. Denna gang seg-
rade Arthus Lindblom for forsta
gangen. Marginalen ull waan Axel
Persson var dock endast 7 sekun-
der. Under 30-talet kunde ltterliga-
re en är'ling genomforas,
nåmligen 1937 då Nils Hultrn seg-
rade for andra gangen

I och med 40-talet kom de riktiga
vintrarna tillbaka och rntresset for
ävlingen ökade. Vid 1940-ars
arrangemarlg var det hela 146 aka-
re anmälda och denna gång var
mäet forlagt till Katrinedal. Segra-
de gjorde Ville Moberg, Örgryte
VIK. Även de två foljande åren var
det snö. l94l segrade Erik Samu-
elsson, IF Elfsborg, i det hinills
jiimnaste arrangemanget och året
efter var det åter dags ftir Arthur
Lindblom.

l95l genomfordes Våistgötaloppet
ör första gången med en dam-
klass. Denna klass hade samlat ca
20-talet flickor vilka akte distansen
Hiiglared-Boras. Hiir visade sig
Hestras flickor dominera stort med
Ingrid Samuelsson som segrnre.
Under 50-talet fick också juniorer-
na tillfiille att deltaga med egna
klasser. 1956 var det premiiirår fbr
dessa 1'nglingar då sarten for YJ
forlades ti[ Hiiglarcd medan de lite
iildre i Äl startade fran Toarp.

60-talet inleddes bekymmersamt.
Alla tankar på ett vanligt Virstgöta-
lopp fick skrinlårggas. Det fanns
inte tillr:ickligt med snö. Man kun-
de dock uppe på Rya asar skrapa
ihop snö för en bana som kördes
ett par varv. Vinnare i detta s k
Qjööolopp blev FOllinges Gunnar
Larsson NXta gang et normalt
Vastgotalopp kördes var 1963 och
da segrade Sug Johansson, Trane-
mo IF. När vi kommer fiarn till
1966 har "turistema" upptiickt lop-
pet som en ordentlig genomkörare
infor det riktiga mandomsprovet,
Vasaloppet. Hela 768 löpare var
anmälda till upplagan 1966, som
vinns av Sakari Viranen som täv-
lade for Garphyttans IF. Året diirpå
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IDROTTSPROFILER I

May Hjertberg efier SM-segern i
femkamp i Mjölby 1952

Under 1950-och 60-talen hade tK
Ymer i Borås stora framgangar på
damsidan inom friidrott. Klubben
var i en rad av år en av de absolut
brista i landet. Manga av klubbens
aktiva hörde då till landets damelit
och betroddes med en rad
landslagsplatser. Den verkliga pi-
onjären i Ymers damfriidrou och i
Boras, var Ma1'Hlertberg som bör-
jade sin kamär i mindre skala i
mitten av 1940-talet.

May'bodde vid den trden på Bräm-
hulw:rgen i niirheten av lasarettet.
På maderna mot Brämhult trtinade
en del Ymergrabbar friidrou, bl a
brödema Harry och Sixten Anders-
son. May Hjertbergs pappa var
mån om att hon och system Clary
skulle trlina och han sag nll att det
blev ordnat en liten liingdhoppsba-
na på den provisoriska "idrottsplat-
sent'.

De ftirsta riktiga friidrottstävlingar-
na gjorde Mav och hennes s-vster i
godtemplar-DM for logen Fritiof,
däir de var medlemmar.

VÅNERSBORG

May Hjertberg - Friidrottspionjär

Diirefter blev det korpfiivlingar och
postordermästerskap. lvlay jobbade
niimligen vid den tiden på Hägg-
ström & Johansson och senare på
Fabriksnederlaget.

fu tq+6 kom Nora-Anna larsson
till Ryavallen. Hon var landets le-
dande damstjåinu i frii&ou. Anna
skulle springa 400 meter, men det
fanns ingen konkurrens afi upp-
bringa vare sig i Borås eller landet
i övrigt.

Det blev istälet ett handikapplopp,
diir May och Clary fick vara med.
May startade på 365 meter och
Clary på 350. May kom forst i mål
och slog alltså Nora-Anna. lnte
illa, trots handikappet på 35 meter.
Detta blev något av en rivstart for
May Hjertberg som sedan började
ffina mer regelbundet och ratio-
nellt.

1947 kom tränarcn Rolf Gustafs-
son till Borås och Ymers damfrii-
drot kom igang. Först med Ame
Rylander och senare med Inge
Olander som duktiga ledare.

Det blev SM-start 1947 for May
Hjertberg och Maj Moberg (senare
Andersson) som också hör till ve-
teranerna inom Ymers och Borås
damfriidrott.

Framgangarna uteblev inte for
Ma-v Hjertberg, som snart hoppade
och sprang upp i den svenska da-
meliten. I-andslagsdebuten skedde
1950 och sedan blev det frarn till
1960 ett 20-tal landskamper.

Ett individuellt SM blev det i fem-
kamp i Mjölby 1952. Till det kom-
mer 12 stafett-SM for Ymer på
4x100 och 4x200 meter. Det var
sträckor som Ymer dominerade i
många ar med sina fina sprinters,
varav Ulla-Briu Wieslander var
den allra frlimsta.

I landslaget var det ftimst i häck
och stafett som May Hjertberg an-
litades. Hon hade ofta siillskap
med flera Ymerflickor. Förutom
Ulla-Britt Wieslander var det ock-
så Marianne Johanssorl Gerd
Svensson, Jenny Erikssorl Ingrid
Olander, Lena Kindberg och flera
andra.

För May Hjertberg har idrotten be-

§'11 mycket. Nu ä hon nybliven
pensionär, men häler fortfarande
formen. Ofta ser man henne på
långpromenader och nagot fel på
konditionen åir det inte.

En hiindelse som hon kanske har
lite svart att smiilta åir att hon och
Maj Andersson inte fick aka till
olympiaden i Helsingfors 1952. De
båda var uttagna men i sista su.rnd

iindrade sig foöundet och flickor-
na fick stanna hemma. Nagon rik-
tig forklaring till det fick man
aldrig.

De sista åren som aktiv sprang
May Hjertberg 400 meter med stor
framgang. Hon sa$e ett par gfurger
svenskt rekord på striickan. En
gang gjorde hon det i samband
med den stora s k Elliot-galan på
Ullevi efter EM i Stockholm. Då
sprdng May 400 meter, det var den
l8/8-58 och tiden blev 58,8. Myck-
et åror alltsa.

May Hjertberg v,u under måurga år
en fin representant for Ymen friid-
rott och for Boras. Som sagt, den
verkliga pionjiiren da damfridrot-

,ten satte fart i miuen av 1940-talet.

Mats Segeölom
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Marks livaktiga idrottstr,id har ge-
nom decennier haft många grenar.
Manga ?ir också de idrottsmän som
vuxit fram och nått olika resultat
alltifran MM till viirldsmåisterskap.
Den senare titeln har hemforts av
Bemt Frilen, Stig Thysell och Ma-
rita Skogum. Under oktober 1993
avled bagskyttemästaren Stig Thy-
sell och diirfbr har underteclnad,
som hade fiirmånen att vara med
då Thysell kom hem efter sitt
framgangsrika VI!{, nedtecknat
dessa rader-

Stig Thysell - Marks förste världsmästare

Det var 1958 som Stig Thysell
blev väldsmåstarc i bagskytte vid
tiivlingar i Bryssel, närmare be-
strimt pa Heysel-stadion som be-
klaglrgt nog senare blev drabbat av
en brand med fiirödande konse-
kvenser.

Stigs karriåir var ovanligt snabb
och efter endast ett par års ävlande
var flera SM et faktum. Genom
hans fiamgärgar växte också Ske-
ne Bagskyuegille sig starkt och
fick flera frarngangar i lagtiivling-
ar.

Tävlingarna i Bryssel gick i myck-
et hård konkunens och bl a var
flera USA-skyttar stora favoriter.

Nu var det dock så att Stig hade
goda newer, vilket är en omvittnad
tillgang i alla idrotter men kanske
mera uttalad niir det gåiller skytte.
Redan den andra dagen var Stig i
ledningen och nog var det manga
mer än Skene-trogna supporters
som överraskades av riks- och lo-
kaltidningamas rubriker.

Men ledningen bibehölls och spiin-
ningen var därlor på toppen infiir
sista dagens skjutning. Nervema
höll och näir Stig sköt 52 poring på
de sista sex pilama var saken klar.
Skene fick sin forsta våirldsmåistare
och nu var det flera löpsedlar som
hade Skeneskytens bedrift som
enda text.

Stig blev fullt naturligt fiiremä for
omfattande hyllningar även om det
var vid sen kvåillstid som han kun-
de bila in under håilsningen :

Våirldsmästare. Välkommen hem !

Det blev en diger skörd av ufrnär-
kelser och inte mindre åin 9 medal-
jer giorde att Stig sag ut som en
kunglig regent.

Tyvåin kunde hans utnärkelser
inte bevaras åt eftervlirlden. En
brand i hans villa forstorde och ut-
planade allt som fanns i form av
medaljer och pokaler.

Men hans idrottsliga bragd furns
for alltid inskriven i svensk idrotts-
historia.

fortsiittning niista sida.. .
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Det var ntistan alltid mitt i prickför Stig Thysell
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Resultat från YM i Bågskytte 1958.

Individuellt

L Stig Thysell Sverige 2101 poiing

2. Olli Ikllionpiiä Finland 2046 poiing

3 Roy D Matttrews Storbritannien 2M6 poåing

Las

L Finland 5936 poiing

2. Sverige 5909 poåing

(Stig Thysell2l0l p, S Karlsson 1936 p, Olle Tengroth 1872p,

Douglas Andersson)

3. USA 5858 po:ing

När det giiller lagresultat var det fyra som ingick i laget varav
från de tre bästa räknades.

Förutom ovanstående wå medaljer
kom Stig Thysell hem med:

Guldmedalj på 70 m

Silvermedalj på 50 m

Bronsmedalj på 30 m

Bronsmedalj på 90 m

Belgiska bågsklde6öundets me-
dalj

Bryssels sads medalj

Kung Baudoins medalj

För alla dessa fiamgangar erhöll
Stig T Boras Tidnings utniirkelse
6r årets bästa idrottsprestation
1958.

Arne Andersson

resultaten

Harry "Lättis" Sandstedt - En verklig idrottsveteran

"Lättis" Sandstedt var en väl-
känd Alingsåsprofil som fak-
tiskt lika gärna kunde ha blivit
amerikan. Hans fader Fredrik
gav sig i slutet av lS0Gtalet iväg
till Amerika för att arbeta hos
en bror som emigrerat dit. Bro-
dern hade gett sig iväg innrn
Fredrik var född så de hade inte
träffats tidigare.

I USA triiffade Fredrik Klara en
flicka bördig från Uddevalla De
fattade t-vcke for varandra och be-
slutade att åka hem till Svenge for
att gifta sig och sedan återviinda
viisterut igen.

Giftermä blev det i Uddevalla men
återresan blev aldrig av. De kom
istälet att bli bofasta i Alingsas diir
de fick åSa bam, sju pojkar och en
flicka. Aldst var "Lättis" som
under 1993 passerade 90 år. Han är
spiinstig for sin ålder och med ett
minne av hog klass.

Idrottsintresset fick han redan som
tonaring vilket smittade av sig till
syskonen. De var alla idrottsintres-
serade även om de inte var aktiva.

Niir han som lS-åring gick i liiro-
verket tog han kontakt med Falkö-
pings läroverk och inbjöd dem till
en fotbollsmarch på Mjömvallen.
Det kostade l0 öre att fä se Falkö-
ping ta hem segem med 4-1.

Harry tog sig även for att visa gåis-

tema skolan men gjorde dåir et
misstag. Rektorn hade inte vida-
lats varfor Harry blev uppkallad till
rel«orsexepeditonen for en forkla-
nng. Han fick en anmaning om aft
i fortslittningen så att siiga gå riit
vä9.

Nu var i alla fall idrotrsintresset
virckt och Harry blev medlem i Al-
ingsas ldrottsftirening och AIFae
for trd och evighet. Det som sedan
hände i Alingsasidrotten under de
närmsta tre decennierna och som
Harry Sandstedt inte var inblandad
i iir knappast värt at nämna.

Det hela inleddes med fotboll diir
det blev debut i A-laget 1920. Det
handlade bara om våinskapsmat-
cher, något som Harry tyckte var
lite ensidigt.

1921 tog han på eget initiativ kon-
takt med Viistergötlands Fotbolls-
forbund for att få med AIF i
seriesystemet vilket gick snabbt.
FIan medve*ade aktivt till in på
l93Gtalet.

Bendy favoritsporten

Fotboll i all är4 men nog blev ban-
dyn favoritsporten hos familjen
Sandstedt. De var alltid viilrepre-
senterade i bandylaget. Niir bandyn
intoducerades på allvar i borjan av
1920-alet i Alingsas hade Flarry
et finger med i det hela.

Grabbama hade tidigare i§nat sig
åt nagot som kunde kallas bandy
på isama och på vatendragen runt
staden. De hade egentillverkade
klubbor av krokiga triidgrenar och
traditionella remskridskor som
drogs åt så att fouema somnade.

Den forsta bandymatchen kom att
spelas pa sjön Mjörn l92l och
moståndare var IK Vega från Gö-
teborg.

fortsåitUring nåisA sida.. .

19



Nu hade stadens sporttrandlare
tagit hem riktiga bandyklubbor
som användes for forsta gåurgen.

Domare i debutnatchen i Alingsås
var en annan Alingsasprofil, Harry
Brandt. Om han var så insafi i ban-
dyregler fortäjer int€ historien
men skridskor på fouerna tyckte
han sig inte behäska. Han fore-
drog istiillet afi springandes på isen
klara domarsysslan. AIF avgick
med segem med siffioma 9-3.

Nu tog Harry kontakt med foöun-
det for att även fä med bandyn i en
serie så det blev ordning på det
hela. Som bandyspelare var Harry
aktiv i 25 år. Först 15 år i AIF och
sedan l0 ar i Alingsas Sportklubb
som tog över bandyverksamheten
1935. Att det var riktig vinter på
den tiden erfor han då han forfrös
föttemaWå gånger.

Gymnastik och friidrott

Den allrnänna gvmnastiken åir

något som alltid omhuldats vril
inom AIF. "Lättis" var aktiv där i
nästan 4 decennier vilket siikerli-
gen medverku till den spåinst han
ännu har kvar. Friidrott, och då
frrimst löpning, intresserade och
det var fran 1500 upp till 10000 m
samt tcrråmglöpning. Han ävlade
bl a mot storlöparen Bror Öhrn
från IFK Borås.

Under drygt 30 ar var Ham' också
al«iv som orienterare och denna
gren kom att ge de storsta sportsli-
ga framgangama. Det var onente-
ringen som han höll på långst med.
Han slutade inte aft lufsa r skogen
förriin 1957 och glorde det da pga
benbrott nr två. Annars hade han
säkert fortsaft in på 60-talet. Han är
forstås ännu medlem i Skogskar-
larnas klubb, som han vant sedan
1939. Han blev 1937 medlem i Al-
ingsas Frilufuklubb som då bilda-
des av hans bror Hakan.

Mån ga j ubileumsskrifter

En idrottsentusiast som Harry
Sandstedt har naturligtvis inte bara
ägrrat sig åt idroft som aktiv. Han
har ocksa innehaft styrelseuppdrag

inom Alingsasidroten och varit
skribent i olika jubileumsskrifter.
Vi återger hans beriittelse om en
resa till en bortamatch mot Nosse-
bro påtidigt zGtal.

-"A\,fird skedde tidigt en söndags-
morgon fran bryggan i Sävean vid
Håkanssons varv, över sjön Mjöm
till Sjövik. Vi startade kl 8 for afi
hrnna med 9-tågen fran Sjövik.
Strax efter kl l0 var man i Nosse-
bro. Efter matchen samma våig till-
baka med Viistgötabanan till
Sjövik diir motoöåten mötte, och
vid 6-7-tiden var vi åter i Alingsås.

En hel dag ftir de 4-5 milen. Vad
sirger dagens bilbuma undom om
det'l Resan fick vi forstas betala
sj:ilva. Fick man någon gang halv
resecrsättning var det storartat. Att
vr dessutom själva höll oss med
skor, strumpor, byxor och oftas
även tröjor var en sjåilvklar sak.
Visst var det besvärligt ibland med
de rnkomster man hade då".

Sirherligen finns det gott om id-
rottsminne av detta slag som borde
skrivas ner och bevaras for kom-
mande tider.

Idag har Harry Sandstedt passerat
90 år och humöret är det inget fel
på. Idrotten släpper han inte. En
gang i veckan tar han sig en pro-
menad till dagcentralen och triiffen

med gamla AIF:are. Medlemska-
pen i de olika sammanslutringama
behäler han. Han är bl a med i
Wåstgöta ldroushistoriska Såillskap
och Alingsås Idrotahisoriska Slill-
skap.

-Fram vid ånskifter fir man räkna
med att sätta undan en tusenlapp
till alla årsavgifterna men det spe-
lar ingen roll. Det åir roligt så låinge
man hänger med, qvcker idrotsen-
tusiasten Hary "lätris" Sandstedt.

Hardd Jakobsson

Dikt som 'rl.ittis" skrev och lns-
te på Skogskarlarnas Klubb på
tidigt 1940-tel.

0rienterar-Optimisten

Uti nordanskogen djup,

som majestätiskt susar

mellan höga ätteshry

enyngling franråt rusar.

Som tåvla han med pilerl
han ännu tråIler farten

och flott och grann år stilen

så hlir stra:r efter starten.

Med kartan uti nåveg

Silvas nyaste kompass

i hj,iman slug som räven,

klädd i ny skogsluffarstass,

vad kan väl mer tillhöra
den gynnsamma prologen

ej heller något ön
lliir mirsta suck i skogen.

Horry "IÅtti s " Sands tedt

2C
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Se ttidens fiiglar stanna

låtarna i samma stund

och mickel hanvill bama
den som stör hans middagsblud.
En älgfamilj flyr undan

i stor hast bortåt en sjö,

men allt ger grabben hurdart'

han skall segra eller dö.

Ur snrg;an tiuar bonden

uppå den snabba filrden

och niir sen «indagsronderg

han gör på sina gåirden,

han ser de spår, som låimnats kvar
diir förrvar spår av plogen

och denjättesuck han dmr,

den hörs långt bort i skogen

"I dag så skall man klara
det som mandrom alltid d$mt
ty alldiir ofla bara

förut Jumbos kalk rnan tömt".

Därför vid start till frärder

ej han sagt ett enda knysf

vad stort i skogen händer

det skerju som alltid tyst.

Först nä i mä han splinstat

skall det bli dess ft rtj:inst att

in till tal«fast hejar*lack.

höra få hans eftersnack.

Med segrarns väg på barun

envar skall bli förtrogeu

tun frångå nu skall vanan

att sucka sist i skogen

Kontrollen fönt att greja

den ärju så löjligl läu-

den tarjag. skall jag saga

på en fint och leKullt satt.

Se, diir ä den ska Ni tro.

en enkelt berg i dagen

nu man måste undan sno

§'nu:iI man i tagen.

Och kontrollen sen tåmåst
iir min kända knappMlstjiim
sista gång jag dlir var gäst,

min kompass den vädra jlirn
"Här kånner man till trakten

som bonden kiinner logen

nu ska man öka taktenn,

en glädjesuck i skogen

"Ja nu gåiller rusa blot
i skogens tysta tenpel,

den korurollen ordms flo6
förmej eu skole)Gryel.
Kompass och karta vänrpr
ned i fickanbåda två'
i denterrangenklinrpr
jagvarenda litenvrå
Just påden etappen skall

utav mej segem klaras

siikert skall i varje fall
hllr inga lcrafter qlaras'.

Och når han ses sig saml4

denvitnarkryha lmogen

rwansch för alla gamla

suckarna hiir i skogen

Nej se, en konkurrrent dlir,

ack stackars arma slollerU

hars kws den käpprakt fel lir,
han kör på den konrollerl
en spaw i tranedansen

för lilla arna gossen,

nej se min plan ger chansen

först rakt på Storemosserl

sen stigen fram går traden

rnot Blåtjåirns nordvästra strand

till ödetorpet Maden

stra\ inti[ på höger hand

Sen skall kontrollen fdla
ner såsom fnrkten mogen

och sucka mfurde alla

de andra uti skogen.

Med denna plan i skallen

fram forcerar killen blint
hans teon står pallen

tv den kan ju nix slå slint.

Fortare än han anat

$'art i s-yna som en korp

han snabbt men rön sig banat

r'ägen rill sin tidetorp.

Dock hjlirnan qynes även

uuv jobbet blivit wart

§ tanken den ilr d,ilven

och nu alls icke så smart

Manövem från beräkning

nåstan totalt l?irtrogen

och sakert av missräkning

det suckar snart i skogen.

Fråntorpet dähan strmat
grck sen stigen i nordväst

han föUde den, vad annat

det var utan tvivel bäst.

Men i nordost låg 1iänret
liksom sedan nsen år

och glittrade i viinpt
utav skog och berg och sr0r.

Men grabben hanforcera

så svetten flöt i striimmar

ochupp i ök allurpra
gd bort hans segedrömrnar.

'Tänk om kompass och karta

jag hade blivit uogen

och dämpat uppå farta',

snafl hörs hans zuck i skogen.

Dagen gick så småningom

och snart rng nalkas kvällen

rodmden i väster kom
ren uppå himlapällerl
mellan hög och reslig stam

av gtanil och av tallar

tyst en skugga glider fram

så tött den saka knallar.

Han gefi upp, han har fiiu nog

och dragit sig ur striden

det hans lott i detta knog

blivit på sista tiden.

Bakvägen i mål ftl gå

har varit epilogen

kan man göra annat dil

nrcka så djup i skogen

Sucken tystrur dock rätt smrt

rrårväI han målet hunnit.

Daganra de gå med fart

en vecka snabbt ftimrnnit

sen är tlivling, sen är chans

och rrya dusterväntar

då-lriumfen skall bli hans

på segrarns dörr han gllirrar.

En sån sport han ärdock valt,

väl aldrig den han wiker,
om han misstyckas totalt,

dock hoppet icke viker.

Och om i sitt höga spel

på nyu han nitlou drog

och gick lika kåpptakt fel,

han trivs dock med sin skog.

Harry Sandstedt
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Sven "Svensken" Blomqvist, Lidköpings AS

Sven "Svensken" Blomqvist

Han var en brotEringsdomare av
viirldsklass.

"Svensken" inledde sin domarkar-
riår 1936 da han genomgick sin
forsta domarkurs i Borås. En av
anledningama till att han anamma-
de denna utnaning var att han ra-
kat ut för en axelskada i eu möte
med Axel Cadier. Han kunde inte
ävla själv liingre men var drabbad
av brottningsviruset och ville inte
sluta helt

Det forsta riktiga uppdraget som
matchledare kom 1938 då han
dömde en §'stadsmatch. Denna
foljdes upp av ett 40-tal matcher
varar' åtta A-fr'rstads. Uweckling-
en gick snabbt och snart packades
trunken för en resa till Stockholm
och svenska måsterskapen. Dair
gick det så bra att han uppmärk-
sammades av FILA. Federation In-
temationale de Lutte Amateur
(intemationella brottnrngsfoöun-
det).

Det iir i dessa kretsar de stora sa-
kerna hiinder och for "Sven-
sken"Blomqvist har det verkligen
håint. Enligt Filas statistik har han
under är.ren haft 104 internationella
uppdrag..

Han har fungerat som matchledare
vid de olympiska spelen i Helsing-
fors 1952, To§o 1964, Mexico
1968 och Mtinchen 1972. [Ian var
åven ufiagen till Melboume 1956
men Svenska Brounings6öundets
pengar var slut så han fick stanna
hemma.

Han har dOmt 16 VM, 12 EM och
64 landskamper. Han har dömt et
100-tal internationella matcher,
flera som varit direkt avgörande fi-
naler fi)r guldmedaljema. Helt na-
Irrhgt gar det inte afi relatera alla
dessa men en har "Svensken" i got
minne. Det var vid våirldsmiister-
skapen i Toledo 1966. Alexander
Medved, Sovjet, fullst,indigt lekte
med Jesse kwis, USA, och "Sven-
sken" hade fullt upp med at halla
reda på alla sitrationema.

Det iir klart att det måste ha blåst
och stormat en del kring Sven
under åren. Värst var det kanske
vid en landskamp mellan Turkiet
och Sverige i Turkiet 1958. Den
svenske welterviktaren Per Berlin
hade poiingledning i sin match då
gong-gongen gick ör full tid. Per
Berlin slappnade av och lade sig på

rygg och den urrkiske matchleda-
ren passade på afi blåsa for fall.

Sven Blomqvist protesterade och
fick riin. Det blev svensk poåingse-
ger istiillet for fallnederlag. Detta
foranledde nagot av es upplopp
och "Svensken" bespottades vilket
han dock tog med ro.

Au han var en eftertraktad mat-
chledare bevisas väl av vad som
hlinde 1968. sovjet skulle möta
USA oc*r kom med en inbjudan till
Sven Blomqvist som neutral mat-
chledare. Sven var inte sen afi
tacka ja men med villkoret att han
skulle fä ta med sig sin fru. Svaret
ffin Sovjetblevja.

Alla dessa updrag har medftirt
mycket akande i alla vtirldsdelama
utom Australien, och han har
naturligtvis manga fina resemin-
nen.

Sven Blomqvist rir idag en glad
pensionär som ä tacksam for vad
svensk brottrring och idrotten över-
huvudtaget har givit honom.

Harald Jakobsson
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Erik Fredrikssons fantastiska domarkarriär

Erik Frednlcsson har under sina 30 år som domare dömtfotboll i 34|ånder med lagfrån 52 nationer

Den27 november 1991 satte
Erik Fredriksson, Tidaholm,
punkt för en enastående domar-
karriär under 30 år när han
blåste för full tid mellan Swarov-
ski Tirol och Liverpool. Domar-
kortet tog Erik Fredriksson
hösten l99l och året efter gav
han sig in i hetluften.

Domardebuten begick Erik i Slu-
tarp genom att döma fotbollsmat-
chen Slutarp B - Vartofta B och
han slutade med UEFArupmat-
chen Su'arovski Tirol - Liverpol
l99l

När tidaholmaren drog sig tillbaka
fran fotbollsestraden gjorde han
det som landets mest meriterade
fotbollsdomare genom tiderna

Erik har under sina 30 år som do-
mare dömt fotboll i 34 liinder med
lag fian 52 nationer. Han har domt
fotboll på alla nivåer, fr* poj

klagsmatcher till VM-matcher och
viirldscupfinal for klubblag. Varje
fotbollskiinnare med sjtilvaktring
stämmer siikerligen in med engels-
ke matchkommentatoms ord :

"We are going to miss his prccense
in the future!", vi kommer att sakt-
na honom i frarntiden.

Erik inledde srn langa karriåir på
fotbollsplanema i Ekedalen. Erik,
l0 ar, tog tillsammans med de and-
ra lirarna i P l6Jaget i kvartenla-
get Körna riilsbnmen till Ekedalen
for match mot BKTrix.

Enks bana som spelare blev dock
inte sä lang. Den blev abrupt avslu-
tad i och med att han adrog sig en

skada i häIen. Viil kviu skadan in-
leddes domaöanan. En domaöana
som varade under hela 30 ar.

Trots att Erik Fredriksson lagt pi-
pan på hyllan liir han inte ha nagra
sysselsättrringsproblem. Erik sitter
med i Svneska Fotbollsforbundets
domarkommittö. Diir aöetar han

med Sveriges elitdomare, uppfolj-
ning av domarna, analyser och fol-
jer deras uweckling.

Rolf Gabrielsson

Kiilla: Falköpings Tidning
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FAKTA OM ERIK

Intemationell domare: 155 ganger

Intemationell linjedomare: 39 ganger

VM-tumeringar: 1982 Spanien, 1986 Mexico och 1990Italien.

EM-turneringar: 1972 Belgien (somlinjedomare), 1984 Frankrike, 1988 Väs§skland.

Viirldscupfinal i Tokyo 1989, AC Milan - AC Medellin

Europacupfinal i Rom 1984, Roma - FC Liverpool

Supercupfinal i Eindhoven 1989, PSV Eindhoven - KV Mechelen

Aröiskamästerskapen i Oman 1984.

Asiatiska mästerskapen i Qatar 1988.

Hedersuppdrag (privat inbjudan) att döma den 100:e landskampen 1983, mellan England och Skottland.

Inbjudan att döma Sir Rous Cup (England, Skottland och Chile).

Dessutom har Erik dömt sex semifinaler och nio kvartsfinaler i de Europeiska cupema.

Allsvensk domare: 200 matcher (rekord)

Milstolpar under den allsvenska karriären:

Debut ÅwiaaUerg - Örg.yt

150:e match AIK - Hammaöy

Debutmatcher i övriga serier:

Div 3: Tibro AIK - Alingsås IF

100:e match: Malmö FF - Halmstads BK

200:e match: tFK Göteborg - Örebro.

Div 2: KB Karlskoga - IFK Arvika

Div 4: tFK Hjo - Vfing

Dessutom har Erik dömt §ra svenska cupfinaler (rekord), fem SM-finaler och sex semifinaler under nio ar

Div 5: Blidbergs IK - Falköpings AIK Div 6: Ekedalens SK - Stenstorps IF

Div 7: Brandstorps IF - Korsberga IF

Bo "Bajto" Johansson och Bernt Kjellqvist, VM-domare i handboll

BÄST I vÄSTERCÖrIeNoI
BÄST I SvERIGE! BÄST I
VÄRLDEN!

Vi har många framgångsrika
västgötaidrottare men knappast
fler än två som under ett och
såmma år deltagit i wå VNI-fina-
ler.

Det handlar om skövdedomama
Bemt Kjellqvist och Bo "Bajto"
Johansson som enda par i våirlden
far döma wå VM-finaler i hand-
boll ett och sammaår.

Niir Svenge inte kvalificerade sig
till VM-finalen i Globen 1993 rad-
de det inget större tvivel om viket
domarpar flertalet ville se leda
marchen mellan Ryssland och
Franknke och denna åsikt delades
även av ansvariga inom IHF.
Under dam VM i Norge underhös-
ten upprepades historien. Skovde-
paret blev uttagna till att döma
även damernas final mellan Tysk-
land och Danmark och har i och
med detta skrivit in sig i handbol-
lens historieböcker med fet stil.

--Vi fick reda pa utagningen till
herrarnas final i Globen ft)rst sent
på kvåillen innan och trots at man

hoppats då det gatt bra under tur-
neringen kom det som en smärre
chock, berattff Bo Johansson.

Efter VM-finalen i Globen inför
13.924 åskåclore och en massa W
och radio bevalcning vai det
rnånga som utsåg er insats till den
basta på plan i kanlarrens med
spelare och artister som ryslce Du-
jsjebajev. Hur lcänner man det då?

-Viss! vi giorde liksom spelama
en del misstag i matchen men att fi
den responsen dagen och dagama
efterår iir helt fantastiskt da det ä
så otroligt små marginaler mellan
skandal och zucce.
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Dessutom har tydligen matchen
används som forebild vid intema-
tionella utbildningar vilket for oss
iir eu fint bevis på afi det åir manga
som delar vår s1,'n på bedömningar
osv.

Bemt började döma 1971 med all-
svensk debut 1973 medan 'Bajto"
startade döma 1970 och gjorde de-
but i högsta serien 1980. De bÖrja-
de döma tillsammans 1979 och
1985 fick de intemationell sAUs.

Efter er VM debut i ljeckoslovaki-
en 1990 stöllde ni in siktet mot
VM-finalen i Globen 1993 och nu
klarar ni av »å finaler samma år.
Hur ser det ut i framtiden?

-Nåista VM spelas på Island i maj
1995 och på våigen dit hoppas vi an
fä chansen att döma ytterligare eu-
ropacupfinal och EM slutspel, som
häler en otroligt hog klass. Vi har
dessutom blivit inbjudna till Asi-
ens VM kvalspel som avgörs i
Saudarabien under augusti och
september och vi hoppas på en in-
bjudan från Asien Games som vi
dömde fona aret och som nästa
gåmg spelas i Hiroshima, Japar,.

Det blir mycket resor och det ör
många hörn av världen ni har upp-
levt.

Det har vant helt fantastiskt men
det skall även kombineras med fa-
miljeliv och ett aöete så det krävs
forstående familj och arbetsgivare.

I år fyller du 47 år och Bernt 48
år. Hur ltnge lcan ni vara la'ar på
den htir nivån?

-Fick vi själva bestiimma kunde
det nog bli nagra år till men som-
maren -95 blir den sisa då vi faller
for åldersstrecket. Vi hoppas å av-
sluta med VM på Island och ev
Pan America Games i Argentina.

Ni börjarval nantu er 200 genom-

.fördo internationella upfirag in-
klusive de fyra VM-rurneringarna

far damer i Sydkorea -90 och Nor-
ge -93 samt herrarna i Tjeclaslo-
vabien och Sverige. Villet är det
starkaste minnet?

-Visst finns det manga spektakulä-
ra enskilda matcher med fanatisk
hemmapublik, fina iur:urgemang
ow. Men det storsta hittills har
trots dlt varit VM-finalen på hem-
maplan i Globen.

Vad är den största skillnaden mel-
lan att döma nationellt och inter-
nationellt?

-Din status som domare är klart
högre i intemationella matcher då
man knappast behöver Uinka på at
det skall uppkomma protestsitua-
tioner osv.

Man har dessutom helt andra möj-
ligheter att f<irbereda sig in6r mat-
cherna med fi-amresedag dagen
innan osv.

Hemma jobbar mtul samma dag
och sticker ivåig på eftermiddagen.
Nagra timmarr innan marchen for-
söker man hita en lugn vra i hal-
len.

Man pratar myclcet om talangut-
vecHing vad det gdller spelore och
ledare. Vd har du -fo, syn fi ta-
languwecklingen av våra funktio-
nltrer?

-Som domare åir det viktigt att utef-
ter de skrivna reglerna hiua sin fi-
losofi och ide om hur man vill att
det skall se ut och orka anama det-
ta hela vägen i varje match. Det iir
deua i kombination med iirlighet
och 6rmågan att vara konsekvent
som gör afi svenska och nordiska
domarc, inte bara inom handbol-
len, står hrigt i kun intemationellt.

Det har blivit några timmar, dagar
och år som ni tillbringat tillsam-
mans. Frestar det fr?
-Flade jag varit t\rungen att sjåilv
resa 3040 mil for att eventuellt
möta funktionärer på arenan ow.
är det frågan om jag fortsan. För-
delen med att döma handboll iir att
man har en jåimstlilld kollega att
"bolla" med savåil på som utanfor
planen. Det tror jag in en styrka
inom handbollen.

Per Ekberg

Bernt Kjellqvist och Bo "Bajto" Jolansson, VM domare i landboll
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vÄTKoMMEIY TILL TTDAHoLM

HOKENSÅS
Stugor, camping, fiske.
Affiir med caf6 och restaurang.
Allt öppet året runt.

Tidaholms Museum

För information, ring turistbyrån 0502-16208

DU HAR TEKI{IKEI{
VI HARMILJON

Tycker du att miljön är viktig - då har du kommit rätt!

Ditt fiiretag kan ha mycket att vinna på en etablering i Tidaholm.

För ytterligare information kontakta Raimo Laiho eller Kristina
Ekröf. 0s02-r6000

Turbinhusön' Kaffestugan

Hökensås Semesterby

Sportfi skarnas eldorado


