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Alingsås Brottarklubb bildades den 20 februai 1925. Fotot tir från 1930-talet med den olympis-
ke guldmedaljören lohan Richtoff i lcretsen av en försvarlig möngd alingsåsungdomar. I slutet
på 1960aalet togverlcsamheten slut på grund av generationsviixlingarbland ledare och alctiva.
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rNFöR vÅnr sJUNDp Ånsuöru

Aktiviten har varil stor i Westgöta Idrotts-
historiska Sällskap under det gångna året
och framftirallt inom många av de lokala
sällskapen. Sedan årsmötet i Tidaholm i
fiol har fem nya lokala sällskap bildats. Det
är Marlq Bjärke, Essunga, Vara och Skara.
Yårt stora idrottslandskap börjar faktiskt
bli riktigt väl täckt. Vi väntar dock på ini-
tiativt från Skövde och Trollhättan i frirsta
hand.

Totalt är idag 1"3 lokala siillskap anslutna til WIS.
Utöver de fem niimnda iir det i Alvsborgs län; Alings-
ås, Borås, Vänersborg, och i Skaraborg; Falbygden,
Tidaholm, Lidköping, Vadsbo och Tibro.

Idag har WIS nära L.000 medlemmar - en siffra
som väl ingen trodde på vid bildandet i september
1988. Borås Idrottshistoriska Sällskap är störst med
över 200 medlemmar. Här har man verkligen satsat
hårt på att rekrytera nya medlemmar. God reklam
fick boråsarna också i samband med invigningen av
Idrottsmuseet i Boråshallen i oktober. Här finns nu
mycket av den gamla idrotten i Borås dokumenterad.

Idrottsmuseerna i Vänersborg har också fått blick-
arna riktade mot sig under L994. I sarnband med sta-
dens 350-års jubileum var kung Carl-Gustaf och drott-
ning Silvia gäster och fick se på en del av allt det som
finns där. Kanske var det gamle kung Gustaf V:s ten-
nisracket som intresserade mest.

Det arbetas frenetiskt ute i de lokala sällskapen,
som är och skall vara, ryggraden i vår verksamhet. Det
ordnas med idrottskafder och man samlar olika spor-
ter till träffar där gamla minnen ventileras. Själv fick
jag vara med då ett 50-tal gamla skidåkare från Väs-
tergötland samlades i Dalsjöfors i våras. Under en
lördagseftermiddag gick man tipspromenad (skidfrå-
gor, förstås), åt landgång och drack kaffe, men allra
mest pratade man minnen. Om felvallning och
snöbrist och om eländiga spår och oöverstigliga pro-
blem, som dock i historisk belysning inte kändes alls
betungande. Ja, humöret var på topp hos de gamla
skidåkarna och Torsten Nilsson och Pontus Carlsson
skall ha ett stort tack för initiativet. Det manar till ef-
terföljd.

Styrelsen har jobbat vidare med, "Westgöten i OS*
och tänker hålla den aktuell i även i fortsättningen ge-
nom att komplettera boken med nya olympier från
Västergötland. En stor upplaga av boken finns kvar
och nu säljs den för 100 kr, något som lokalföreningar,
specialdistriktsförbund och klubbar bör komma ihåg.
Boken är en bra present och ett bra pris i tävlingar av
olika slag.

WlS-styrelsen har nu också givit ut en kortlek
"Vestgöta-Leken" dår ett antal av landskapets bästa

Mats Segerblonq ordföronde i WIS'.

och främsta idrottsmärn och -kvinnor och ledare finns
på bild. Vi hoppas att den skall få en strykande åt-
gång, intresset verkar stort. Lyckas projektet kommer
den att ge oss en hygglig slant till vår verksamhet. Vi
behöver nämligen pengar utöver de 25 kronor som
varje medlem ger oss idag.

Till sist vill jag tacka alla er som jobbar i de lokala
sällskapen och verksamhet bidrar till att Westgöta Id-
rottshistoriska Sällskap blir allt mer känt och att också
vårt arbete uppskattas. Idrottens historia är folkets hi-
storia.

Tack också till våra egna st;irelseledamöter, Ha-
rald Jakobsson och Carl-Martin Biörkkvist, som slitit
med"Vestgöta-Leken". Ett stort jobb att bestämma vil-
ka som skall vara med och sedan få tag i bilder, som
passar i sammanhanget.

Som vanligt har WIS fått stort stöd av Västergöt-
lands ldrottsförbund och dess kansli under det gång-
na året, liksom av SISU, som dessutom gav oss ett sti-
pendium.

Vi känner på oss att vi betyder något för idrotten i
Västergötland.

WESTGÖTA IDROTTSHTSTORISKA SÄLLSKAP

Mats Segerblom
Ordförande
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rönnoRAGNrNGSLrsrA

Årsmöte med Westgöta Idrottshistoriska Sällskap på Hjortgården i
Alingsås lördagen den Ll mars 1994 kI 12.00.

1. Årsmötets öppnande och upprop.

2. Fastställandeavföredragningslista.

3. Val av ordf<lrande och sekreterare för mötet.

4. Val av wå protokolljusterare att jämte ordfrirande justera protokollet.

5. Fråga om stadgeenlig kallelse.

6. Styrelsensverksamhetsberättelse och ekonomiskberättelse.

7. Revisionsberättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Inkomna motioner och propositioner från styrelsen.

10. Fastställande av årsavgifter.

11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksam-
hetsår.

12. Val av ordförande f<ir en tid av ett år.

Avgående: Mats Segerblom, Borås.

13. Val av styrelseledamöter för en tid av två år.

Avgående: Carl-Martin Biörkkvist, Vönersborg; Karl-Eic Eckerlid, Uliceharnn;
Amold Svensson, Tidaholm.

Kvarstående: Harald takobsson, Åvängen; Carl-Eik lohnsson, Borås; Harry Thiel, Floby.

14. Val av revisorer och revisorsuppleanter för en tid av ett år.

Avgående revisorer: lan-Olof Oscarssort, Skara och Sven-Göran Bröske, Ulicehamn.

Avgående revisorsuppleanter: Gunnar Gladh, Falköping och Tommy Andersson, Göteborg.

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

Avgående: Thorwald Ekström, Trollhättan, ordföronde; Bo Bostrand, Skara; Gunnar
Lindell, Skövde.

16. Övriga ärenden.

17. Avslutning.

WIS'Årsskrift 1994
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IDROTTSHISTORISKA SALLSKAP L994

Westgöta Idrottshistoriska SäIlskap blir
mer och mer "hktona". Nu har vi att lägga
det sjätte verksamhetsåret bakom oss. Ett
år som inneburit att vi har fått ytterligare
fia tokala fiireningar/sällskap inom våra
led.

WlS-styrelsen har under 1994 haft följande sam-
mansättning:

Ordförande Mats Se.gerblom, Borås; vice ordföran-
de Harald Jakobsson, Alvängen; sekreterare Carl-Erik
Johnsson, Borås; kassör Arnold Svensson, Tidaholm;
samt le damötema }{.arry Thiel, Floby; Carl-Martin Bi-
örkkvist, Vänersborg och Karl-Eric Eckerlid, Ulij"-
hamn. Adjungerade ledamöter; från SISU Sven-Äke
Mökander, Alingsås och från Västergötlands ldrott-
förbund, Börje Aspholmer, Borås. Revisorer har varit
Jan-Olof Oscarsson, Skara och Sven-Göran Bröske,
Ulricehamn.

Lokalföreningarna iir och förblir den viktiga basen
för att dokumentera det idrottshistoriska som hänt i
Västergötland.

Fyra nya lokalföreningar har sett dagens ljus. Des-
sa är Skarq Essunga, Bjiirke och Vara. Owiga lokal-
föreningar iir Alingsås, Borås, Falbygden, Lidköping
Mark, Tibro, Tidaholm, Vadsbo och Vänersborg. Vi
saknar dock föreningar i idrottsstäder som Skövde,
Trollhättan och Ulricehamn. Medlemsantalet i WIS
var vid 94-års utgång 939 st

Under året har WlS-museet i Viinersborg fått yt-
terligare material till samlingen. Under året har en cy-

VERKSAMHETSBERIiTTELSE FÖR WESTGÖM

kelutställning ordnats och det i samband med Cykel-
SM i jubileumsstaden. Vårt museum har också haft
majestätsbesök, Hans Majestät Konungen och Hen-
nes Majestät Drottningen passade på när Vänersborg
jubilerade. Bakom allt detta arbete står vår musei-
kommittd som består av Harald Jakobsson och Carl-
Martin Biörkkvist. Besökarna har under året varit
många men vår förhoppning är att även distriktets
specialförbund skall hitta till våra lokaler för möten
och aktiviteter.

Försäljningen av boken "Westgöten i O.S" har gått
trögt även under det gångna året. Styrelsen hoppas att
lokalföreningarna nu tar chansen att tjäna lite pengar
genom att sälja denna förnämliga bok.

Året har också inneburit arbete med ett nytt pro-
jekt,.Westgöta-Leken*. En kortlek med idrottsprofiler
från distriktet.

WIS ordförande Mats Segerblom har under året
representerat sällskapet vid Västergötlands Idrotts-
förbunds årsmöte samt vid bildandet av Vara Idrotts-
historiska Siillskap. Vice ordförande Harald Jakobs-
son har representerat WIS vid bildandet av lokalför-
eningar i Bjärke och Essunga.

WIS har som vanligt haft ett stort och viktigt stöd
från SISU och VIF som på olika sätt givit bidrag till
vår verksamhet.

Slutligen riktar vi ett varrnt tack till donatorer
och alla andra som på olika sätt stött vår verksam-
het under 1994. Vår förhoppning är att den nya sty-
relsen skall få goda möjligheter att fortsätta arbetet
med att dokumentera den långa och ärorika västgö-
taidrotten.

Harald Jakobsson

Wce ordförande

Carl-ErikJohnsson Arnold Svensson

Sekreterare Kassör

Karl-Eric Eckerlid
Ledamot

Börje Aspholmer

AdjWF-repr

Harra Thiel
Ledumot

Borås L995-02- L0

WESTGOTA IDROTTSHI STORISKA SALLSKAP

Mats Segerblom

Ordförande

Carl-Martin Biörklcvist

Ledamot

Sven-Åke Mökander
AdjSISU-resp

WIS'Årsskrift 1994



Ekonomisk redogörelse för L994

Ingående balans den L januari L994
rrr,r,cÅNce,n
Bank
Postgiro
Bankmedel stiindiga medlemmar
Lager, boken "Westgöten i OS"

Öwiga fodringar

53.795:A
56:36

54.250-
38.655:-

L4CI:-

SKT]LDER OCH EGET KAPITAL
Irverantörsskulder

F'.get kapital
Fonderat eget kapital:
Ständiga medlemmar
Boken "Westgöten i OS"
Disponibelt kapital:
Balanserat resultat
Årets resultat .1.

14.569:50

55.000:-

60.400:-

59.194:40

42.?47:?-0

KRONOR 146.896:70 KRONOR 146896:70

Resultaträkning för år 1994
KOSTNADER
Boken "Westgöten i OS"
Resekostnader
Representation
Kontorsmaterial
Porto, telefon
Sammanträden,årsmöte
Museum, kansli
Lokala föreningar
Adm kostn medlemsregister
Diverse öwiga kostnader
Årets resultat

2.595-
3.792:-

950:-

3.600:90

7.495:40
1.974-

18.078:-

3.050:-

3.060:-

295i-
L8.l4t:70

INTÅKTER
Medlemsavgifter
Boken "Westgöten i OS", försäljning
Sponsorer
Räntor
Stipendium
Anslag PJän
Öwiga intiiker

?fr1o0i
10.000:-

t3.700i
5.?-36-
4.000:-

9.L76t
820:-

KRONOR 63.032:- KRONOR 63.032:-

Ut ående balans den 31 december L994

Bank
Postgiro
Bankmedel ständiga medlemmar
Lager, boken "Westgöten i OS"

59.L97:25

3.270:45

55.5ffi:-
36.060:-

SKT]LDER OCH EGETKAPITAL
Leverantörsskulder

Eget Kapital
Fonderat eget kapital:
Stiindiga medlemmar
Boken "Westgöten i OS"

Disponibelt kapital:
Balanserat resultat
Å.rets resultat

2.308:80

56.250-
60.400:-

L6.927:20

18.1,41:70

KRONOR rs4w KRONOR

WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SIiLLSKAP
Arnold Svensson
Kassör

154.027270

ning intagna balans- och resultaträkningar överensstiimmer med Sällskapets räkenskaper,

,/t' Jarr-Olof Oscarsson

Revisor



''WESTGOTA.LEKEN''

När Carl-Martin och artikelflrirfattaren
träffas i ldrottsmuseet, Vänersborg, är det
mycket som dryftas och många ftirslag
väcks, en del fiirkastas direkt medan andra
utreds vidare och ftirverkligas efter att ha
blivit godkända av WIS' styrelse.

Det åir väl kanske ett par år sedan som Carl-Mar-
tin första gången niimnde det här med en idrottskort-
lek från Västergötland. Carl-Martin är samlare av
specialkortlekar. Han var ju därmed expert på områ-
d.et och visste vad det handlade om.

Det blev dock inget resultat av det hela, utan frå-
gan blev viil så att säga bordlagd. Men ett frö var lik-
som sått som låg och grodde för att så småningom
mogna.

I början av förra året hade det hela tydligen mog-
nat färdigt för då började vi arbeta vidare genom att
undersöka möjlighslslna att kunna få tryckt en kort-
lek till rimliga priser. Vi diskuterade uppläggningen i
öwigt och hur vi ekonomiskt skulle få det hela att fly-
ta.

Därefter började kanske det svåraste arbetet, att
ta ut vilka som skulle vara med på kortleken. Det var
inte lätt, det fanns ju så mycket folk att vä[a på i Väs-
tergötland. Det ena förslaget efter det andra giordes
upp. Men niir det sedan granskades kom vi underfund
med att det fanns fler meriterade idrottsmän eller le-
dare som kanske borde vara med.

Till WIS' styrelsemöte i Borås den 30 november i
fiol hade vi i allafall ett som vi tyckte konkret förslag
att komma r4ed. Styrelsen var positiv och sade ja di-
rekt, utom när det gällde listan över personerna p$

aa

korten. Vi ville att alla namn skulle godkiinnas av sty-
relsen. Men dom ville ha några dagar på sig att gxans-
ka listan och eventuellt komma med åindringsförslag,
så blev det och dlirefter fick Carl-Martin och under-
tecknad uppdraget att fullfölja utgivningen av Sveri-
ges första historiska idrottskortlek.

Vår inställning var att det hela skulle vara klart till
WIS's årsmöte 1995 så nu gällde det att köra för hög-
tryck. Offasons Tryckeri i Oxie i Skäne kontaktades
för tryckningeo och Kjeil Åke Kjellberg i Älvåingen
för det fototekniska arbetet.

För vår del giillde det att skaffa fram foton på alla
aktuella personer och det var då sannerligen inte det
lättaste. Det var trögt viirre i en del fall. Men det
fanns de som sade att man kände sig hedrad av att få
vara med i en sådan kortlek,oavsett vilken valör dom
hamnade på.

Om det nu såg lite mörkt ut på slutet med bilderna
så ordnade det upp sig med telefonens hjälp och niir
detta skrives åir allt klart och finns hos tryckeriet så nu
iir det att hoppas att tryckpressen ordnar resten.

Som jag nämnt tidigare så är detta en historisk sak
som kan vara liimplig som presenter eller priser inte
bara för idrottsorganisationer utan även kommuner
som på det viset kan hedra sina duktiga idrottsutövare
och ledare. Men det är nog bäst för intresserade att
skynda sig för vi trycker inte mer än 25N lekar och
innan tryckpressen har startats så har vi förhandsbe-
ställningar på mellan 500 och 1,000lekar.

Hör gärna av er till Carl-Martin eller underteck-
nad lör en beställning, priset är 80 kronor per lek.
Ha det så trevligt med"Westgöta-Leken".

Harald Jakobsson

IDROTTSARVET 1OO4

Nu har den kommit den 9:de årgången av Göteborgs idrottsmuseums förnämliga
årsskrift. Här finns det massor av idrottshistoria att läsa.

Årets huvudredaktör Stig A. Jönsson har samlat ett antal skribenter som medver-
kat med artiklar i olika storleksform. Sålunda skriver Ture Widlund, Olympiska spe-
len återupplivas efter 1.500 år. Stig A. Jönsson i tre artiklar om vad Sveriges Oly--
piska Kommitte arbetar med. Olympiska spelens tävlingsorter genom tiderna och
Göteborgs Olympier 1988-194. Lennart Crusner har plockat ur den svenska VM-
historien i fotboll. Stig A. Jönsson skriver om VM i friidrott som blir årets idrotts-
håindelse i Sverige 195.

Detta och mycket mera finns det att läsa i denna förniimliga årsbok. Det är niim-
ligen ett verk som kan köpas hos Göteborgs idrottsmuseum. Priset iir 190 kr och det
är bara att ringa 031.115 41.43.

Harald Jakobsson

WIS'Årsskrift 1994
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IDROTTSUTÖVANDET I ALINGSÅS UNDER 17OO.tAICt.

Man kan, utan att gå in på detaljer, konsta-
tera att lekar och även mera typiska
idrottslekar praktiskt taget alltid ftirekom-
mit.

Det gäller inte bara vårt land alltsedan by-
arna tillkommit på vikingatiden utan så
gott som i hela världen. Det är lqint att Ie-
kar i olika former var mycket omtyckta i
bl.a. Grekland under antiken.

Under min forskning om idrotten i Västergötland
under forna dagar framgår att man vid vissa tider
(t.ex. pingst och midsommarhelgen) höll ti[ på lekval-
lar och roade sig och folket i trakten med lekar varav
en del var av idrottskaraktar. I regel fanns det en plats
i varje någorlunda str:r by som man samlades på för
att"idrotta". Ofta var denna plats en något så när jämn
gräsvall..omgiven av en liten höjdsträckning för åskå-
darna. Aven i städerna fanns lämpliga områden (lek-
vallar) för idrottslekar och liknande. Men i stadsbe-
byggelsen tog man sig också orådet före att använda
lugnare gator för lek- och idrottsaktiviteter.

Allt inom dessa fritidsaktiviteter var inte gillade av
alla. Det fanns en hel del inom det dåtida samhället
som lade hinder i vägen. Inte minst den stränga ky.ko-
lagen av år 1,686, som var ett nära nog oöverstigligt
hinder när det t. ex. gällde lekar och idrottsaktiviteter
på söndagar och andra helgdagar. Det förelågju en-
ligt denna lag att så gott som skyldighet att gå i kyrkan
dessa dagar och att i öwigt "helga vilodogen". Bröt
man mot dessa bestämmelser gjorde man sig skyldig
till sabbatsbrott. Trots att söndagen var för såväl den
idrottande bondebefolkningen som för andra hårt ar-
betande deu enda fridagen och därmed den enda
möjliga idrottsdagen!

Gamla idrottsanor

Alingsås är i modern tid känd som en betydande
idrottsstad i Västergötland man har tydligen mycket
gamla idrottsanor. Det framgår av uppgifter som jag
fått fram att man i varje fall redan under 1-700-talet
sysslade med kägelspel (liknade bowling), bollspel
och trisslagning (driva trissa). Dessa aktiviteter be-
drevs av ungdomen av ovan angivna skäl på söndagar
och helgdagar. Sabbats brottet var ju därmed ett fak-
tum för "dessa grova gömingar".

Ett protokollsutdrag från Alingsås av år 1748 visar
förbrytelserna och kyrkorådets reaktion med anled-
ning härav:

"Förestcilte Prdsterskapet, på hwad sätt det oskick
måtte kunna förekommo, som hrir i staden på det siittet
föröfwas, att drängar och Poikar srilla sig tillsammans,

besynnerligen på sön- och helgedagar, och på allmdnna
gatoma kasta klot, boll och trissa, hwaraf et oskickeli§t
wtisende och ofta buller och olåt htiflyta, och det til
mycken förargelse och ungdomens wönjande wid oan-
stöndiga tidsfördnf, der likwtil deras tankar och sinnen
boft ledas och böjas til det som ör godt och sedigt.

I anledningen hworaf lgtrkiorådet anmodade Het
Cecreteraren Froman, at igenom publication å Manu-
faktur i Directionens wrignar låta förbiuda sådcne spel
på gatoma wid wissa förelagda böter eller i bist deraf
S tocke s traff wi d l<yrkiodörren'.

Det var säkerligen inte bara i Alingsås man satte
sig till doms över ungdomens idrottsaktiviteter i gamla
tider. Kyrkans kontrollerande organ var säkerligen på
sin vakt i hela landet.

Ett annat exempel härpå från Västergötland kom-
mer från Gällstads socken invid Ulricehamn. Man ha-
de här liksom pä många andra platser satt upp gungor
vars användning stod i nära samband med de ffsiska
lekarna. De användes av förklarliga skäl mest på sön-
dagar, vilket stred mot kyrkolagen och kunde rendera
straff för sabbatsbrott. Ett sockenstämmoprotokoll
från Gällstad av är 1733 säger följande om detta brott:

"Efter man fönpörjer at åtskiiliga Gungser uppsdtti-
as i Socknen, hwar est Ungdomen om Sön- och Hög-
tidsdagar samlas och syndigt samt oanstrindigt wäsende

förehafwes, förthenskull blef sådant förbudet, och at de
gjorde Gungser skola i dag stroxt nedifwas, och skall
den dröng eller pigq som hridanefter finnes wid någon
gungsa plichta med att sittia i stocken."

Nog har det med åren blivit bra mycket bättre med
möjligheterna att idrotta alla dagar året runt!

Carl-Martin Biörkkvist

Rolf Axelssons "Butter Faly" gliderfram över
Mjöm
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ROLF AXELSSON, ALII{GSÅS - "En kärngubbe"

Ja, det kan man lungt säga om den s+årige
kämpen, med ett 7$årigt medlemsskap iAlings-
ås ld rottsförening och Alingsås Segelsätlska p.

Det var när Rolf blev anställd på kontoret hos
Alingsås BomullsvävIeri 1920 som han blev
medlem ide båda klubbarna. Det var nämligen
så att de flesta ledarna ide här båda klubbarna
fanns på vätveriets kontor så det var liksom ba-
ra att hänga med igänget.

Rolf säger sjiilv att han aldrig blev någon idrotts-
man av klass utan att det till största delen kom att
handla om motion och ledaruppdrag inom alingsåsid-
rotten. Inledningen i AIF skedde i glrmnastik redan
1920.

- Då arbetade vi tiil klockan 19 på kontoret så då
var det bara att gå direkt till gymnastikträningen.

AIF-Gymnaster

AIF hade stora gyrnnastiktrupper på den tiden
och diir blev Rolf Axelsson någon av en stamgäst vil-
ket han höll på med till mitten av 1930-talet.

I föreningens friidrottssektion verkade han i ett
15-tal år som funktionär vid alla tävlingar på Mjörn-
vallen. Men annars var det orienteringen som han äg-
nade mest tid åt. Diir tillhörde han föreningens ledar-
stab åinda tills AIF lade ner och Skogshjortarna tog
över orienteringen i Alingsås.

Nzir AIF arrangerade sin första tävling den 12 no-
vember 1922 fanns Rolf med bland start- och målper-
sonalen. Han var en funktioniir med ordning och reda
vilket bevisas av det prydliga protokoll som han fort-
farande har kvar från debuttävlingen.

"Hyscha-Gringer", en sammanslutning av gamla
AlF:orienterare, är också något som Rolf har ägnat
mycket tid. Vad är dä "Hyscha-Gönget"? Jo, det är
som sagt gamla AIF:are som på 19,10-talet inköpte ett
gammalt torp i Lena församling utanför Alingsås, som

dom renoverade till en fin samlingsplats. Kanske då
friimst för föreningens orienterare men som iin idag
ih en uppskattad samlingsplats för AIF:arna. Där kan
man ta sig en bastu och ett uppfriskande dopp.

Butter Faly

Hur gick det då på sjön? Jo, det gick säkert bra.
1924 köpte Rolf sin första segelb ät "Elsa" , en 22:a til,
en kostnad av 450:-. En lite bra båt, minns Rolf, men
den behöll han inte mer än tre år för L9n b\ttte hat
upp sig till ännu en 22:a men av en annan klass kan
man säga. Nu blev det en båt av det ädla träslaget ma-
hogny och med det lite tuffare namnet "Butter Faly'',
och till ett pris av 700 kr. En nog så ansenlig summa
pä 1920-talet. En del tävlingar blev det under åren
men då enbart på klubbnivå.

- Segelbåten hade man för nöjets skull. Det var ro-
ligt att glida ut över Mjörns vatten och kanske gå iland
på någon liten ö och inmundiga den medhavda mat-
säcken. Men ndr sedan familjen växte blev det lite om-
ständigt med segelbåt" Det var besviirligt att hålla re-
da på småbarnen i en segelbåt så den avyttrades och
istället inköptes en motorbåt 1937.

Det var liksom lite svårt att hålla sig från sjön. Nu
var det "Båt-Johan" i Säffle som levererade en furubåt
för det fantastiska priset av 250 kr. Denna hobby äg-
nade sig Rolf sedan i 20 år innan han sålde båten.

-Att ha båt var ju heller inte bara nöje, det tog ju i
regel tre veckor varje vår att rusta upp båten och det
kunde ibland vara slitsamt, minns Rolf. Det var andra
båtar vi hade på den tiden än vad dom har idag. Nu
handlar det ju bara om plast som dom tar en hög-
tryckspruta och spolar av så är det bra. Men frågan är
om vi inte hade roligare förr, undrade "Kärngubben"
Rolf Axelsson.

Att det finns kärna i den familjen bevisas väl bäst
av att han varje lördag tar med sig sin 99-åriga syster
till torget för lite inköp.

Harald Jakobsson

Rolf Axelsson på
besök vid "Hyscha-
stugan", ett fint
sttille under ljuvli-
ga sommordogar.
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ALINGSÅS BROTTARI(LUBB

I början av 1920-talet hade det pratats om
att bilda en brottar- och bo>rningsklubb i
Alingsås men man hade svårt att komma
till skott.

Någon gång kring årsskiftet 1924-1925 träf-
fade en värmlänning och en skåning, Sture
Mårtensson och Gunnar Köhler, varandra
i Alingsås. Eftersom båda var brottningsen-
tusiaster kom dom överens om att fiirsöka
bilda en brottarklubb.

Nu handlade det om att smida medan järnet var
rzarmt. Redan den 20 februari 1925 kallade man till ett
möte som beslutade att bilda Alingsås Brottarklubb.
Inte mindre än 72 medlemmar kom med redan från
starten, kanske det största medlemsantalet någonsin i
klubben.

Manga ansåg att det var ett vågspel att starta en
sådan klubb. Det fanns ju varken pengar, material el-
ler lokal att tillgå. Men de två optimisterna tog saken i
egna händer. Genom att hyra lokal där värme och vat-
ten fixades provisoriskt och belysningen bestod av en
flämtande gaslåga.

Matt-problem

Men så var det det hiir med brottarmattan, en sak
som löstes på många vis under åren. I Alingsås var
lösningen nio kg kvzunduk till en kostnad av fina kro-
nor per kilo. Fyllningen bestod av 32 kg kokosfiber ä
30 öre/kg och när man sedan fick en tapetsör som
medlem i klubben var problemet med mattan löst.

När mattan sedan tillverkats var det dags att sätta
igång med träningen. Nu gällde det att sätta fart på
verksamheten. Ekonomin var den sämsta tänkbara så

det giillde att få till stånd något som kunde ge lite för-
stiirkning i den obefintliga kassan. Det skedde genom
att det första klubbmästerskapet arrangerades redan
den L9 maj 1925. Man kan kanske fråga sig vad klubb-
medlemmarna kunde om brottning efter en så kort
tids verksamhet? Det blev i alla fall ett sportsligt och
ekonomiskt gott arrangemang till glädje för kassören.

Mot stadskassören

Den hårdaste matchen efter detta det första brott-
ningsarrangemanget i Alingsås fick kassören utkämpa
mot stadskamrern. Denne gjorde ihärdiga försök att
kräva klubben på nöjesskatt för arrangemanget, vilket
dock misslyckades. Klubben ansåg att detta var sta-
dens första motsträviga bidrag till friimjandet av idrot-
ten.

Träningslokalen som var en gammal plåtslagar-
verkstad var dock inte bra. Av många betraktades den
som rent hälsovådlig, så det blev snart att flytta. Det
skedde för öwigt många gånger under klubbens verk-
samhet, bl. a. under krigstiden.

Tävlingsverksamheten var god i klubben och det
bestod till största delen av klubbmatcher vilket var
1930 och 40-talets melodi i Västergötland där det
fanns gott om klubbar att kämpa mot. Fyrstads var en
annan tävling som klubben deltog i under många år
där man hann att inregistera fyra gruppsegrar nämli-
gen L938, 1946,1954 ochL962.

Seger ifyrstads

FyrstadssegernL954 var kanske den bästa insatsen
som Alingsåsbrottarna presterade under sin karriär.
Motståndarna var Karlsborg, Vänersborg och Maries-
tad och dom besegrades med 5-3,7-L och 7-1.

Segern i den siffergruppen innebär även en kvalifi-
ceringsmatch för eventuell uppflyttning till en bok-
stavsgrupp. Den matchen gick av stapeln i Alingsås
och med hemmaseger över Kristinehamn med 5-3 in-

Fyrstadslaget D5a {rån flugvikt till tungvikt: Alf Persson, Per Olof Eiksson, Roger Davidsson,
Eskil Fibery Sune Olsson, Harry Davidsson, Alvar Munther och PerAndersson,
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för en entusiastisk hemmapublik på 600 personer.
Men någon uppflyttning till någon bokstavsgrupp blev
det inte.

Den sista segern vanns i Tollered där Alingsås
mötte visserligen B-lagen från Borås, Mölndal och
Lilla Edet. Men med tanke på att detta var storklub-
bar på den tiden så var det starkt giort av Alingsåsla-
get som hade följande uppstiillning fran flugvikt till
tungvikt: Jan Jensen, Karl Ingvar Andersson, Roger
Davidsson, Bengt Arvidsson, Lars Arvidsson, Conny
Sarnuelsson, Rune Wahlen och Roy Brovall. Lagleda-
re var Helge Samuelsson.

Av öwiga fyrstadskombatanter som Alinsås hade
kan nämnas Falköping Sollebrunn, Herrljunga och
Fritsla. Klubbar 5s6 {lingsås hade som motståndare i
öwiga fyrstadsmatcher och klubbmatcher var bl.a.
Herrljunga, Fritsla, Sollebrunn, Kungsäter, Grästorp,
Tranemo, Falköping, Kungiilv och Viskafors.

Miisterskap av olika slag och nationella tävlingar
runt om i bygderna var klubben också flitig repre-
senterad med fina framgångar. Vid Västergötlands di-
striktsmästerskap för juniorer blev följande alingsåsa-
re mästare: 1931Gösta Carlsson; L933 AOlsson; 1934
Bror Davidsson; 1937 Harry Davidsson; 1948 Folke
Bengtsson ochL949 Eskil Friberg.

"Tunga grabbafl

Under åren åir det naturligtvis många som har i-
klätt sig och kiimpat i klubbens dräkt med större och
mindre framgångar. Nämnas kan de "tunga pojkarna"
Gösta Carlsson och Per Andersson som kom att ska-
pa något av en ryggrad i klubben. Där fanns tekniker-
na Roland Skogsberg och Harry Davidsson och den
urstarke Helge Samuelsson. Dom "liitta pojkama"
Gösta Eklöv och Per Olof Eriksson samt tvillingbrö-
derna Nisse och Seth Johnsson, med Nisse som deir
bäste brottaren men också den tyngste. Dom båda
bröderna var så lika att det var svårt att hålla isär
dom. De tävlade båda i fiädervikt och när Nisse hade
svårt med vikten liir Seth vid något tillfälle ha vägt in i
Nisses nårnfl.

I klubbens ledarstab kan förutom de båda initiativ-
tagarna nämnas Harald Eklund och Albin Lindgren
under de första verksamhetsåren. I mitten av 1930-ta-
let fick klubben en verkligt energisk sekreterare i
Gunnar Bruto. Det iir ingen överdrift att påstå att
verksamheten under en lårg tidsperiod i mångt och
mycket kretsade runt Gunnar Bruto. Han ordnade
det mesta, men även några av de aktiva grabbarna
gjorde fina ledarinsatser. Några av dessa var Harry
Davidsson, Per Andersson, Helge Samuelsson och
Folke Bengtsson.

Brytning med boxarna

Här har nu inte nämnts ett ord om boxarna men
det beror kanske på att samarbetet de båda sporterna
emellan inte var det bästa trots att de var klubbkamra-
ter. Den definitiva brytningen dem emellan kom 1935
då boxarna bildade eget vilket då ansågs var till en
stor fördel för brottarna.

Av brottarcelibriteter som besökt klubben kan
nämnas olympiske guldmedaljören Johan Richtoff
som besökte klubben under en träningskväll på 1930-
talet. Johan Richtoff var ju inte bara ett världsnamn i
brottning han var ju även söndagsskollärare och mis-
sionpastor så han var kanske i Alingsås också med
andra uppdrag.

Ungefär 30 år senare var olympiske bronsmedaljö-
ren Hasse Antonsson på besök och deltog i en tävling
i Nolhagahallen.

Som för de flesta klubbar så var det svårt att hålla
det hela igång. Generationsviixlingar på såviil de akti-
vas som på ledarsidan vållade besvär då och då men i
slutet av 1960-talet tog det hela slut trots att man då
förfogade över fina lokaler i Nolhagahallen. Men in-
nan dess hade man hunnit med att instifta "Potatiscu-
pen", en ungdomstävling som lockade många deltaga-
re från när och fiärran. Det kan alltså sägas att det var
brottarna som lancerad e " Potatiscupen".

HARALD JAKOBSSON

Fyntadslag 1958 fr. v. Åte ftr;gtund" Gösta Eklöv, Helge Samuelsson, IIarry Dovidsson,
Folke Bengtsson, Per Andersson, Gösta Carlsson,
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IDROTTSCAFE IALINGSÅS

Ja, faktum är att det pratas mycket idrotts-
historia i cafdernas stad, Alingsås.

Alingsås Idrottshistoriska SäIIskap anord-
nar sina idrottscafder, som samlar rikligt
med deltagare. Men det pratas idrottshisto-
ria varenda vecka och därtill två gånger i
veckan i Alingsås.

Sedan några år tillbaka samlas några herrar av den
iildre årgången i Brunnsgården varje onsdag för att
dryfta minnen från den gamla goda tiden. Det är
AIF:are som till största delen sysslat med orientering
och friidrott.

Det är ett gäng kring vilket det verkligen finns id-
rottshistoria och det iir kanske inte så konstigt då me-
delåldern ligger runt 85 år. Det lite lmgre gänget triif-
fas i AIF:s nya fina klubbstuga ute vid Mjörnvallen
varje torsdag.

Det var i höstas som Anders Tell fick iddn till des-
sa träffar. Han visste om att några tr?iffades hiir och
diir på något av stadens caföer och tog sig en fika och
snackade lite. Detta tyckte Anders var lite skevt och
undrade varför man inte skulle kunna träffas alla och
på ett stiille. Han fixade till en annons i lokaltidningen

och därmed var det i full gång och deltagarantalet
ökades på så smått undan för undan.

En januaridag närmare beståimt den 19, hade jag
nöjet att representera Westgöta Idrottshistoriska Såill-
skap och tala lite om WIS verksamhet samt att berätta
lite idrottsminnen för ett 30tal idrottsentusiaster.

Tanken med dessa triiffar var inte att det skulle
handla bara om AIF och fotboll, berättade iniativta-
garen Anders Tell. Nej, vi vill ha hit lite idrottsvänner
i stan av alla kategorier och klubbtillhörigheten den
lägger vi åt sidan och nog skulle vi kunna alternera
och ha träffarna på olika stiillen i stan. Kanske vore
detta något för Alingsås Idrottshistoriska Sällskap att
ta tag i för ett kanske givande samarbete.

En nog så givande träff måste jag säga, men en sak
som jag inte var helt nöjd med var dokumentationen
av träffen. Här berättades många minnen och roliga
historier drogs, episoder som borde bevaras för fram-
tiden. Mitt råd är, skaffa en bandspelare, där kan
mycket av Alingsås idrottshistoria bevaras för kom-
mande släkten.

Harald Jakobsson

Ståmningen tir god vid torcdagstriiffama i Alingsås IF:s klubbstuga vid Mjömvallen.

Foto: Pär Uno Ström
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Alingsås Idrottshistoriska SäIIskap, som sedan 5 år
haft regelbundna träffar, har under 1994 varit flitigt
i elden.

Träffar har varit i form av s k idrottscafder på te-
man gymnastik, orientering och tennis. Medverkan
har varit kiinda namn fran tiden såsom Stig Dahlberg
och Håkan Sandstedt, orientering; Börje Eklundh,
tennis; och Bertil Johansson, orientering och tennis.
Sällskapet har även giort en studieresa till de intres-
santa idrottsmuseerna i Vänersborg. I Alingsås Tid-
ningen har införts "Den gamla idrottsbilden" med kom-
mentarer, vilket uppskattades av läsekretsen.

På siillskapets arbetsprogram står bl a att tillsam-
mans med Alingsås Museum arrangera den foto- och
matelhlut5tällning på Nolhaga Slott under hösten
1996.

Som styrelse har under året fungerat: Hjalmar An-
dersson, ordf. Alvar Munter, kassör, Lennart Greg-
ner, sekr. samt Bengt Gustavsson och Börje Eriksson.

Bjärke Idrottshistoriska Sällskap bildades kanske
vid en olämplig tidpunkt för att kunna komma igång
med arbetet effektirt. Starten skedde nämligen i jule-
tidt994.

BJARKE,...:IDFOTTSHISTORI SKA
SALLS|(Ap.:.:.:::::::::::::::::::,,,,,:., 'ii

Nu är arbetet i alla fall igång. Styrelsen har varit
samlad hos ordföranden, Ingvar Gustavsson, diir rikt-
linjer för verksamheten dryftades.

Det första arrangemanget sker i början av april i
form av ett idrottscafd i Långared. Temat blir bandy.
En gren som Långareds BOIS har dominerat i Bjärke.

Kontakt dr tagen med Villa-Lidköping BK vars
ordförande Lars Bring härstammar från Långared
och han skall nu återkomma till ungdomsårens tum-
melplatser tillsammans med någon eller några av
klubbens världsmästare.

Detta hoppas styrelsen skall medverka till att det
blir rivstart för verksamheten.

BORÅS IDROTTSHTSTORISKA
SÄLLSKAP

Borås Idrottshistoriska Sätlskap (BIS) som starta-
des i september 1989 kan nu se tillbaka på fem in-
tressanta år av sökande.

Vi söker efter idrottens rötter, föreningarna, le-
dar- och tävlingspr.ofilerna jämte biider och doku-
ment som hör till. Aven de gamla tävlingsredskapen
som nu kan finnas i gömmorna vill vi gärna få tag på
för att visa i museet.

Under de tre första åren gjorde BIS inte mycket
väsen av sig den valda styrelsen planerade, tog kon-
takter och förtecknade personer och föreningar. Vi
startade även ett sökande efter lämplig museilokal.

Alingsås IF:s gtrnnaster hade storo g)mnostikgrupper redon på 1920lalet.
Foto från 1925: Bildarkivet Alingsås museum.
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Sökandet gav under hösten resultat då Fritidsnämn- Arne Andersson visade runt och berättade gamla id-
den beslutade att upplåta vänstra 'GARDEROBEN' rottsminnen. Vi blev även bjudna på kaffe. Det var en
i Boråshallen till museilokal. mycket intressant visning.

I Borås kunde vi så den 8 oktober med Landshöv- Under hösten har ett styrelsemöte hållits.
dingens hjiilp inviga vårt idrottshistoriska museum.

rALrVööIN§ TORoTTsHTSf ORI § KA
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Platsförmus6et:BoråsIdrottshall.Medmus6et,som
nu är öppnat, har vi kommit en.liten bit på vägen.ite- f mfftööfffs 1OROTTSHISIOn1SX,I lvarandetochupptäckandetavidrottenshistoriaiBo- I - l--I[:: r;r;;-;;;;::--'------- 
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rås. Men Rorn Lyggdes, enligt talesättet, inte på en
dag och_så inte heller Borås Idrottsmuseum. RIS,som Styrelsen har under året haft följande sammansätt-
iir huvudman för mus6e-t, dr sto_r_tack s§ldig alla före- ning: Ordf. Bengt Setterberg; vicä ordf. Karl Grcen;
tagare, institutioner och-enskilda_-personer som gett sekl vakant, ha'r handhaftäv ordftiranden; kassör
oss resurser och material-tifl färdigstiiilandet och in- Anders Wetterskog. tedamöter: Evert Carlison och
nehållet i musdet. Nu Boråsare och_Sjuhärin5gr i "fii;r- Stig Fredriksson. §uppleanten Tore Sundh och Arne
skirygringen'lhjälp oss att samla och leta material av al- Kaitsson. RevisoreriGunnar Gladh och Bo Johans-
la de slag till Borås Idrottsmuseum. son.

Nästa steg i-BlS-idrottshistoriska arbete har-nu Den 18 maj anordnades ett allmiint möte i FFK:s
startats upp med forskning o-ch doky_mgntation av för- klubblokal i TV-huset i Falköping. Mötet samlade ett
sningarna o-c-h de,ss idrottsplatser, klubbhus,_skjutba- 20-tal medlemmar, som fick en-redogörelse för det
nor och tävlingsplatser. Arbetsområde åir hela Borås verksamhetsprogram som Siillskapet äntagit på års-
kommun sådan den såg ut t.o.m- 1994. Vi har även mötet, där en löIning av lokalfrågan åir den"stoia mål-
skaffat oss resurser för påbörjandet av ett "mediamu- sättninSen. Vid möt-et visade Ka-lle Gren videofilmer
seum" där idrottsföreni.ngarna och-dess utövares hi- frånsittrikhaltigaidrottsarkiv.
storia från mitten av 1800-talet skall visas upp. Det är
om ett eller två år meningen att besökare r[äl1 kutrrru q?". 14-15- oktober dgltog Sällskapet^med- några
se såvär samra sköra dokriment som bilder och mmer. B,::#ffi[f#;ä,$,1.t"jHä"iå-trå?,1å:lå::

Boråsare - Sjuhäringaq en maning till Er som
verkat i styrelseräller äränhörig till sådäna personer! Efter sammanträde med Fritidskontoret har Siill-
Titta i Erä gömmor efter dokuåent och material! Vi skapet och kontoret kommit öv9r919 9- uJ! gemen-

söker protofoflsböcker, kassaböcker, verksamhetsbe- samt anordna en informationskviill för idrottsför-
rättelsär, jubileumsskriiter och foton m m. Material eningarna i kommunen, för att qm möjligt få stödJör
enligt ovästående uppräkning saknas hos såviil de en permanent utstiillningslokal Det åir styrelsens för-
verk-sa--a fOreningarna so- ikiren. hoppning, att d_etta möte skall lägga grunden till ökad

riu srut ett tack tiu aua ,,etdsjötar,, som hjjilpt tiu :ffi#':fl-:'å1*rtåål'Jåji["1[f1f:ä:#,:r;ä
såväl inom som utanför ltln'elsen. U!1n_9r hjälp hade Falfiygdenäch Falköping.
vi stått oss slätt! Tack, våra härliga AlU-medarbeta-
re: Ulrikq Maria, Tina, Margareta, Eva L, Eva O,

fJh'#},ff 'åkå'l#JlliläXriåå"i;ffgll:
medarbetare Agneta, Katarina och Sonny rtäli"i;;;
stora fÖrviintningar på' Lidköpings Idrottshistoriska sällskap hade vid års-

BIS kansli som första halvåret Lgg4varitförlast till skiftet 55 personliga medlemmar och diirtill 35 an-
Borås Centralstation har därefter flyttats till fryrk- $u!ry föreningan Styrelsen har un'der det gångna

ängsgatan 8. BIS kansli och insamlingslokaler står året haft 9 protokollförda sammanträden.
öppna.för alla idrottsviinner som vill dela med sig av Dessutom har ssnelsen haft ett antal arbetsmöten
sina minnen och sitt material' välkomna! inför det timade idrättscafdet. Såväl styrelsemöte som

cirkelträffar har varit så gott som 100-procentigt be-
r §u^ru.

I ESSUNGA IDRoTTSHISToRISKA I arilskapet har varit i kontakt med Arbetsförmed-
ringi"l"inga"nde eventuell ALU-hjälp [ör dokumenta-

Föreningen bitdades den 18 april 1994 i Nossebro tion av föreningarnas verksamhet..Sällskapet kommer
med lntiesserade medlemmar irån idrottsfö;;;;g: framöver att vara i stort behov av denna hjälp.
arna i kommunen' Vid årsmötet den 8 februari visade Thage Petrus-

Tillstyrelsenvaldes:ordf.OskarlekanderTumle- son film-om orientering och-tillsammans med Jan-

berg sekr. Lennart Carlsson Essunga, kassör Uno Erik Andersson informerade han om dokumentation

tlfäan Nossebro samt Kurt Johanssoi i.Iossebro, Al- med data'

bert Johansson Malma och Alf Svärd Nossebro. Sällskapet är i stort behov av större utrymmen för
Den 30 maj ordnades en resa till Idrottshistoriska insamlade idrottsföremåI. Vi söker efter möjlighet att

u*""t i va"ä.iu"'e ååi a"; e","rc ,aiie,iåp-"" 
$":*åääg":äYH:,å"rpo:1,,'# ff.,J"i#iåäl"L:t
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även om vi inte ser någon möjlighel i Viinermuseet så
kanske andra möjligheter kan uppstå i samban«i med
detta.

Tisdagen den?A maj glorde styrelsen en utflykt till
kollegorna i Tidaholm för att se på deras idrottshisto-
riska museum. Med mycket arbete och viilvillig instiill-
ning från kommunala myndigheter har sällskapet diir
skapat ett förnämligt idrottsmuseum. Vi fick också
många viirdefulla tips om hur vi skall fortsätta och de-
ras dokumentation av föreningarna var både enkel
och genial.

Den 3 oktober hade vi ett idrottscafd, tema bandy
på Restaurang Magnus Gabriel. Cafedt var välbesökt
och mycket lyckat och lockar till efterföljd. Ett digert
bildmaterial hade sammanställts och diir kunde både
profiler och legender beskådas. Sällskapets ordföran-
de Karl Fasth, som varit den tongivande vid insamlan-
det av bilder har nedlagt ett stort arbete för att få ut-
stiillningen till stand. Harry Ahl6n skötte "snac&er" och
intervjuade förtjiinstfullt följande bandyprofi ler: Mi-
kael Arvidsson, "Fiskam" Johansson, Äke Palm, Len-
nart Birgersson och Antti Lundgren.

Siillskapet har haft följande styrelse under 1994:
Ordf. Karl Fasth, vice ordf. Arne Friman, sekr. Arne
Palm, kassör Agne Kiillström, öwiga Sven Blomqvist,
Gunnar Lindahl och Sven Friman. Suppleanter: Rune
Carlsson, Gunnar Freij och Gunnar Axdn.

MARKS IDROTTSHISTORISKA
SIiLLSKAP

SäIlskapet bildades i april 1993. Under 1994 drog
verksamheten igång på allvar. Sältskapet har giort
en studieresa till Borås [ör att studera hur man gått
tillväga vid insamlandet i Borås.

I oktober månad ordnades det en frågesporttäv-
ling i fotbollkunskap mellan fotbollföreningarna Frits-
la IF, Skene IF och IFK Orby. Fritsla och Orby vann
var sin semifinal och i finalen segrade IFK Orby. Do-
mare var den i dessa sammanhang kände Bertil Bank,
Kinna. Som frågesportsledare fungerade Leif "Loket"
Olsson.

Året har också inneburit att material kommit in till
samlingarna. Segrande MVl-dresser i orientering från
Bernt Frildn och Marita Skogum är att rnärka.

Som styrelse har under året varit: Carl-Erik Johns-
son, ordförande; Ingvar Nordin, sekreterare; Erik
Gustavsson, kassör; samt Bengt Henriksson och Erik
Johansson.

Medlemsantalet åir ca: 4O och ssnelsens arbete har
i första hand gått ut på att ordna två kamrattriiffar i
Rankåsstugan. En vår och en hösttriiff har det varit
med bra deltagande. Vid vårens tr?iff, till vilket det
kom 35 personer, hade vi vidtalat en av våra medlem-
mar Tage Eriksson att prata lite över sitt idrottsliv vil-
ket omfattar att stort antal idrotter och hans anföran-
de blev mycket uppskattat.

På träffen under hösten var det den avgående fri-
tidschefen i Tibro Sören Johansson, bördig från Tida-
holm och fotbollspelare, som inbjudit tidigare kamra-
ter och Gamla Giffare till en träff och då passade vi
på att utnyttja detta i samband med vår hösttriiff.

Detta blev en mycket uppskattad tillstiillning med
ett sextiotal deltagare och där Sören, dels berättade
idrottsminnen och dels talade om sitt nyss avslutade
arbete som fritidschef i Tibro. Träffarna som är på
förmiddagarna börjar kring kaffebordet och efter an-
förandet som kommer, brukar det bli livliga samtal
om gamla minnen. Stirskilt detta med idrottskamrater
från olika platser blev mycket uppskattat.

Sällskapet har också inlett ett samarbete med
Tibro Museum, och har blivit lovade ett förvaringsut-
rymme där. I gengäld har vi ställt upp som vakter vid
museets öppenhållande på lördagarna.

TIDA.HOLMS IDROTTSHI§TORI §KA
rr,r:ii.i.iii:i,i,:,,,i: FORENING

När vi nu kan blicka tillbaka på ännu ett arbetsår i
den idrottshistoriska verksamheten, kan vi bara kon-
statera att vi inom styrelsen är mycket nöjda med det
som hänt.

Lokalfrågan som för alla är det primiira har nu yt-
terligare under året utökats med ett arbetsrum, som
iordningställts av egna medlemmar. Där har vi nu
kunnat placera både kopieringsmaskin, skrivmaskin
och möbler som behövs för den administrativa delen,
nog så viktigt i alla föreningars verksamhet.

Kultur och Fritid har medgivit att vi får hyra loka-
lerna och den beräknade hyran får gälla som bidrag.
Vi tackar för detta.

Medlemsantalet är nu 80 st. Z) föreningar tir an-
slutna därav 5 st. ständiga medlemmar.

Styrelsen har möte varje månad och dessutom ar-
betar olika grupper med olika uppgifter. Vi har f.n. en
AlU-anställd som arbetar heltid. Styrelsen försöker
att det finns någon närvarande varje dag.

Arbetet under året har pågått med att fylla upp
montrar med olika intressanta idrottsliga prestationer
som har utförts inom kommunen. Varje årets bästa id-
rottsprestation sedan 1942 har nu kommit på he-
dersplats med foto oc}r ram. Likaså delas det ut en le-
darmedalj varje år. Aven detta iir nu klart och kort
med ram är uppsatt. Tack vare att Lions bidragit med
10.000 kr. så har detta kunnat genomföras.

Vi stod för värdskapet till WIS' årsmöte i mars
1994. Det blev alltigenom ett vällyckat rnöte och vi ha-

TIBRO IDROTTSHISTORISKA
sril-l-st<,lp

Styrelsen har följande sammansättning: Ordf. Thore
Martinsson, vice ordf. Rune Strende, sekr. Gösta
YYahll, kassör Bertil Andersson samt Tage Eng-
elbrektsson, Seve Johansson och Ingemar Karlsson.
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de ju redan då möjlighsl att visa en del av vår verk-
samhet.

Det största projektet som nu pågår for fullt åir det
som vi kallar för "Modellen". Det åir minis§r1 §vsg
Tidahotn för 50 år sedan. Ett arbete som blir mycket
kostbart och fllt av fuslå.ga arbetsinsatser. Tanken
från början var, niir började idrotten?

Den började med alla de kvartersplaner som
fanns. Sedan efter hand viixte intresset att göra något
iinnu mer omfattande.

Hiir iir ett typiskt objekt som bevisar hur Kultur
och Idrott viixer ihop. Vi tror att när detta är fiirdrgt
kommer det att ha kostat närmare ,10.0m kr. Vi har
fått sponsorer till en del av denna kostnad och vi hop-
pas att vi kan fullfölja hela det stora arbetet, siikerli-
gen till stor glädje för många i Tidaholm. Detta kom-
mer att bli en stor tillgång f.ör "Idrottshistoiska" loka-
len.

Många frågar; Hur har ni kunnat klara allt detta
som har genomförts? Vi skall naturligtvis inte glömma
att tala om alla sponsorer; Arbetsförmedlingen, Tida-
hohns Sparbank, Lions, SlSU-Västergötland, samt ett
tjugotal olika firmor och enskilda har bidragit med
olika belopp.

Arbetet fortsätter med hög aktivitet och vi kanske
skall stiilla den förhoppningen att kunna ordna en en-
kel invigning under hösten.

Styrelsen har under året bestått av ordförande Harry
Johansson, Tidavad; sekreterare Bo T.etterman, Ho-
va; kassör Sture Stenson, Mariestad; övriga ledamö-
ter Henrik Larsson, Arnås; Martin Möller, Törebo-
da; Ernst Johansson, ÄIgarås och Ingvar Johansson,
Hova.

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap har deltagit som
medarrangör i en idrottsutstiillning i Töreboda Biblio-
tek, utställare var idrottsorganisationer från Töreboda
kommun. Utstiillningen avsåg att visa kommunens id-
rottsföreningsls historia och aktiviteter. På utstiill-
ningen presenterade Vadsbo Idrottshistoriska Säll-
skap sitt program på en skiirm. Utställningen blev
mycket lyckad och Siillskapet tår till Töreboda kom-
muns Fritidsnämnd framföra ett varmt tack för dess
initiativ.

I öwigt har Sällskapet legat lågt med verksamhe-
ten delvis beroende ekonomin. Styrelsens förhopp-
ning är att det kommer fram nya medlemmar med
friska, djiirva id6er.

I

:!

Den 27 oktober bildades ett idrottshistorlskt säll.
skap i Vara kommun. Mötet, som hölls i Vara
sportklubbs klubblokal å Torsvallen, hade initierats
av Kultur och Fritidsförvaltningen i Vara kommun.

Ett femtontal representanter från olika idrottsor-
ganisationer hade hörsammat inbjudan till mötet.
Mats Segerblom, ordf. i Westgöta Idrottshistoriska
5ällskap, informerade om westgötasiillskapets till-
komst och de uppgifter som ett lokalt idrottshistoriskt
sällskap kan ta sig an. Arne Andersson, Vänersborg
berättade för de närvarande om sin tid som aktiv fri-
idrottare i slutet på 1930-talet och i början på 1940ta-
let. Han informerade vidare om de verksamheter Vä-
nersborgs Idrottshistoriska S?illskap bedriver och om
det idrottshistoriska museum som inrättats i Väners-
borg.

Vid mötet beslutades att bilda Vara Idrottshisto-
riska Sällskap och i interimsstyrelsen valdes Bror
Jonsson, Ryda SI! sammankallande, Klas Karlsson,
Vara TF, Anna Lisa Karlsson, Vara GF, Kjell Allans-
son, Kvänums IF och Arne Karlsson, Tråvads IF.

Interimsstyrelsens uppgifter blev att arbeta fram
stadgar för föreningen samt riktlinjer för verksamhe-
ten till ett ordinarie årsmöte i början på 195.

Vad som hänt inom vår idrottshistoriska förening
VHIF under året Iör Vänersborgs 3S0-årsjubileum
framgår ti[ största delen av VYIS höstskrift.

När det giiller verksamheten i såväl Vänersborgs
som Västergötlands idrottsmuseum kan man glädjan-
de nog konstatera att besöksfrekvensen iir tämligen
tillfredsställande. Det gåiller inte minst gruppbesök
från olika föreningar. En del nya föremål har under
hösten tillkommit i museerna. Bl.a. har Västgötamu-
seet fått mottaga en ganska betydande samling id-
rottsföremål från nybildade Bjärke Idrottshistoriska
Sällskap. Det gäller idrottspriser, medaljer och id-
rottsutrustning av olika slag såsom skidor, skridskor
och en del annat.

Den?Å oktober anordnade VHIF höstens traditio-
nella idrottscafd, som var mycket välbesökt och awer-
kades i det goda gemytets anda. Friidrotten var denna
gång satt i högsätet. Det blev mest löpningen som be-
handlades och Arne Andersson, Ingvar "Spånga" Jo-
hansson och Rune Eriksson förde fram många intres-
santa och även roliga upplevelser i dagsljuset.

Lördagen den 3 december var det öppet hus i id-
rottsmuseerna, vilket rönte fint intresse bland allmän-
heten. Vid detta tillfälle bjöds gästerna på glögg och
pepparkakor.

Den 5 december avhöll VHIF:s styrelse och en del
inbjudna det numera traditionella'midvinterblotet'.
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En liten speciell förtiiring avnjöts under mycket triv-
samma former.

Under hösten har VIHF beslutat att söka inleda
en mindre serie miniutställningar i idrottsmuseerna.
Det giiller i första hand vissa typer av konst men även
en del andra förmål kan bli aktuella.

Den första utställningen av detta slag är planerad
att gå av stapeln i Vänersborgs Idrottsmuseum under
tiden L april - 31 maj. Temat blk "Spelkort som kulfiir-
börare". Det g?iller spelkort från stora delar av världen
som kommer att spegla konst, idrott, historia, beröm-
da sevärdheter etc.

Nästa miniutställning åir tänkt att anordnas i Väs-
tergötlands Idrottsmuseum med en expo av olympiaf-
rimärken från 1896 och samtliga OS därefter.

--- 000---
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Kontakta oss...

ooo när del göller
uppvörmning clv

ldrottshclllcl lI
Omklädningsrum

och Duschrum!

Frico AB
Box 1 02
433 22 PARTILLE

tel 031-449420
fax 031-44 86 45

Frico AB
Aggelundavägen 2

175 62 JARFALLA
tel 08-795 74 00
fax 08-760 26 10
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