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wrs'HÅLLER ÅnsntÖTE r cn4rslras
Westgöta Idrottshistoriska sällskap håller sitt ordinarie årsmöte

lördagen den 14 mars 1998 kl 11.00 på Gräfsnäs Slott i Gräfsnäs.

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till WIS 10:de årsmöte!

Viird för årsmötet iir Westgöta Idrottshistoriska Sällsap
(Anmälan om deltagande från resp lokalförening sker till idrottsförbundet).
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Först av allt önskar vi en God fortsättning på

det nya året. Du håller nu Årsskriften 1997 i din
hand, varsågod!

Innehållet i årsskriften är koncentrerat till
regionen runt Gräfsnäs. I dessa trakter såg West-

göta Idrottshistoriska Sällskap dagens ljus för
10 år sedan och nu när det är dags förjubileum
drar vi åter till trakten. Efter årsmöteshandlingar
kommer välförtjänta ledare att erhålla diplom
och standar.

Efter detta är det dags för jubileumsmiddag

och i samband med denna kommer det att bli
någon överraskning.

Harald Jakobsson /
Carl-Erik Johansson
Redaktionskommitt6
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rr{FöR vÅRT TToNDE ÅnsuorE

För drygt 10 år sedan började tankarna hos

några personer i Västergötland, som kände för
idrotten och dess historia, att ta fastare form,
vilket i sin tur fick till följd att Westgöta Idrotts-
historiska Sällskap bildades.

1988 blev stiftaråret och platsen för den his-
toriska händelsen var Gräfsnäs dit vi nu åter-

vänder för att fira de 10 åren, i samband med

vårt jubildumsårsmöte den 14 mars.

Många personer har under de 10 åren arbetat

mycket för WIS. Låt mig nämna några namn.

Jag ar övertygad om att Ni nickar instämmande
då Ni 1äser detta. Harald Jakobsson den verklige
grovarbetaren i sällskapet liksom den alltid väl-
formulerande i både tal och skrift Mats Seger-

blom. Vidare vår duktige sekreterare Carl-Erik
Johnsson som tillsammans rned Harald ser till
attvära skrifter ser dagens ljus, samt förre kas-

sören Arnold Svensson. Tyvärr har Mats och
Arnold lämnat oss för alltid.

Alla har dom spelat en viktig ro1l i den fort-
satta utvecklingen av WIS för vilket dom för-
tjänar en tacksamhetens tanke.

ÅnBN soM cÅrr...

Sedan starten 1988 har utvecklingen pekat uppåt,
inte minst på det museala planet. Vårt museum
i Vänersborg kan vi idag visa upp med stolthet,
och det finns flera rariteter som väcker både

beundran och förvåning. Eldsjälarna för just
museet är i första hand Carl Martin Biörkkvist
och Harald Jakobsson. När man står och tittar
ut över museelokalerna undrar man hur dom

har kunnat, hunnit och orkat utföra det arbete
som det givetvis inneburit. Ett fantastiskt arbete!

Nåir det gälIer insamlandet i form av doku-
mentation av idrotten i Västergötland i övrigt
så pågår den regelbundet. För offentligheten

visas detta i form av de årligen utkommande
års- och höstskrifterna samt det populära bild-
samlarhäftet. Detta är vårt sätt att för allmänhe-
ten visa upp en liten del av allt det material som
finns att hämta av västgötaidrottens historiska
arv.

...ÅnBN soM KoMMER

Vi kan se framtiden an med tillförsikt.
Mycket arbete ligger och väntar. Vi ser fram
emot att hjälpa till med startandet av ytterligare
lokala sällskap, samt att blåsa nytt liv i dom som
ännu inte funnit sin rätta form. Vidare gäller det
för oss att stötta de sällskap som redan i dag
utför ett fantastiskt arbete med både träffar och
museearbete.

Vi kommer också att arbeta för att få med
idrottsrörelsen i arbetet. Jag tror att Väster- göt-
lands Idrottsförbund, Specialidrottsförbunden
och SISU här har en fin möjlighet att deltaga i
arbetet mot det gemensamma målet, att doku-
mentera all idrott i. distriktet. Det finns tyvärr
vita fläckar på kartan, men eftersom det bör ligga
i varje idrotts egna intresse att dokumentera sin
egen verksamhet, så bör det också finnas intresse
och vilja att tillsammans med WIS deltagai ar-
betet.

Låt mig till slut tacka Västergötlands Idrotts-
förbund, SISU och de lokala sällskapen för fint
samarbete genom de 10 åren. Med gemensafilma

krafter skall vi bevara och förbättra vår ställ-
ning som ett av de framgångsrikaste distrikten i
landet, när det gäller atttavara på det idrotts-
liga arvet.

WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP

Kjell Johansson
Ordförande
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FORE,DRAGNII{GSLISTA

Årsmöte med Westgötaldrottshistoriska Sällskap på Gräfsnäs slott i Gräfsnäs
lördagen den L4 mars 1998 kl 11.00.

,,1. Årsmötets öppnande och upprop.

i,' 2. Fastställande av föredragningslista.

/3. Valavordförandeochsekreterareförmötet. 7o 80", '-a ,.r' ('{.
v {. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet.

' 5. Fråga om stadgeenlig kallelse.

t 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.

"/ 7. Revisionsberättelse.

' 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

t/ 9. Inkomna motioner och propositioner från styrelsen.

'/ to. Fastställande av årsavgifter. , ii . .: ,T.u , ,,:
/tt. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.

/12. Val av ordförande för en tid av ett 2r.

Avgående: Kjell Johansson, Borås. 5n-. -*(
''' 13. Val av styrelseledamöter för en tid av två år.

Avgående: 
lSrald.Jakobsson, 

Älvringen, Carl-Erik Johnsson, Borås, Elf Andersson, Tidaholm

Kvarstående: Ragnar Nilsson, Vargön, Lars-Erik Gunnarsson, Sollebrunn, Bi+gitGöte**+edt;

Otterböcken. Fi,ti,' -c:'' : " ';f"
/ t+. Val av revisorer och revisorsup_!.|9,yter för en tid av ett år.

Avgåenderevisorer:@ochSven-GöranBröske,Ulricehamn.
Av gående revis orsuppleante r :-G**ntrG'Mh; F alköping och Tommy Anders s on,

Göteborg. trkLLV

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

Avgående: Ulla Ståhlheim, Borås, ordförande, S Gunnar Pettersson,Vänersborg,

BrynotfAntonsson, Tidaholm. o ,---,.o (

16. Övriga ärenden.

17. Avslutning.
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IDROTTSHISTORISKA SALLSKAP 1997

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap har nu att lägga
det nionde verksamhetsåret till handlingarna. Ett år
som inneburit ett fortsatt ökat intresse för idrotts-
historia vilket bevisas genom fler besök på museet.
Under året har en ny lokalförening bildats och det är
Vårgårda./Herrlj un ga.

WlS-styrelse har under 1997 haft ftiljande samman-
sättning:

Ordförande Kjell Johansson, Borås, vice ordförande
Harald Jakobsson, Älvängen, sekreterare Carl-Erik

Johnsson, Borås, kassör Lars-Erik Gunnarsson,
Sollebrunn, samt le damöte rna Elf Andersson, Tidaholm,
Ragnar Nilsson, Vargön och Birgit Götenstedt,
Otterbäcken. Adjun-gerade ledamöter, frän SISU Sven-
Åke Mökander, Alingsås och från Västergötlands Idrotts-
förbund Stig Wernmo, Mullsjö. Revisorer har varit
Jan-Olof Oscarsson, Skara och Sven-Göran Bröske,
Ulricehamn.

Lokalföreningarna rir och förblir den viktiga basen för
att dokumentera det idrottshistoriska som hiint i Väster-
götland.

Lokalföreningar iir 14 till antalet och dessa iirAlingsås,
Bjiirke, Borås, Essunga, Falbygden, Lidköping, Mark,
Skara, Tibro, Tidaholm, Vadsbo, Vara, Vårgårda/Herr-
ljunga och Viinersborg. Vi saknar dock föreningar i idrotts-
städer som Skövde, Trollhättan och Ulricehamn. Med-
lemsantalet i WIS var vid 97-års utgång 1.359 st.

Under året har WlS-museet i Vänersborg fått ytter-
liggare material till samlingarna. Vår museikommitt6

(Harald Jakobsson och Ragnar Nilsson) driver frågorna
kopplade till museet. Besökarna har under året varit
många men vår förhoppning uir att även distriktets special-
förbund skall hitta till våra lokaler för möten och aktivi-
teter.

Under årret har WIS producerat en skrift över samt-
liga internationella mästare (EM, VM och OS) både indi-
viduellt och i lag. Denna skrift innehåller bild, text och
autografer på samtliga 80 internationella mästare från
Västergötland. Mdare har WIS Jubileumsskrift och Års-
skdft i dagarna kommit ur tryckpressarna. WIS samlar-
häfte nummer 3 som är ett fotohäfte med allsköns äldre
idrottsfoton har också sett dagens ljus.

WIS har under året vid olika träffar och konferenser
representerats av styrelsen. Året har också inneburit att
arbetet startat med planering av den 8:de idrottshistoriska
konferensen i Sverige. Denna konferens kommer attäga
rum i Vänersborg den 25-26 september 1998. Under året
har WIS tagit fram nya brevpapper och kuvert samt även
diplom och standar som för första gången kommer att
delas ut på jubileumsårsmötet.

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 varmt tack till donatorer och alla
andra som på olika sätt stött vårr verksamhet under 1997.
Vår förhoppning åir att den nya styrelsen skall få goda
möjligheter att fortsätta arbetet med att dokumentera den
långa och åirorika västgötaidrotten.

Borås 1998-01-02

WESTGOTA IDROTTSHISTORISKA SALLSKAP

Kjell Johansson Harald Jakobsson Carl-Erik Johnsson
Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Lars-Erik Gunnarsson Ragnar Nilsson Elf Andersson
Kassör Ledamot Ledamot

Birgit Götenstedt Sven-Åke Mökander Stig Wernmo
Ledamot Adj SISU-repr Adj VIF-repr
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ALLANJOHANSSON
Bjärkeveteran

Som för så manga andra idrottsmän inleddes inte
idrottskarriären i den sedemera framgångsri-
kaste grenen förAllan utan det var i friidrott för
Gräfsnäs IF. Han anmäldes till Varatraktsmäs-
terskapen i friidrott på Torsvallen i Vara och
därmed blev Allan "förste man på skansen",
den förste friidrottaren på de "stora" are-
norna och grenen var löpning 5.000 m.

Framgångarna? Ja man kan säga att de lyste
med sin frånvaro. Och inte var det välså lätt att
för första gången anträda en kolstybbsbana i ett
par vanliga gymnastikskor då medtävlarna var
iklädda spikskor. En nymodiget som inte hade
hunnit till Gräfsnäs vid den aktuella tidpunk-
ten.

Efter denna debut blev det lite mer friidrott,
nu i Sollebrunns AIK, som höjd och stavhop-
pare vilket kanske inte var de bästa grenarna

för en tungviktare. Det blev insatser som kunde
ha tagit en ände av förskräckelse.

Allan var den förste höjdhopparen i Bjärke
som använde sig av dykstilen och höjdhopps-
gropen var ju på 1930+alet inte vad den är idag.
Det var en ganska liten uppgrävd grop fylld med
fin sand och Allan landade utanför gropen med
en axelskada som följd.
Vid ett annat tillfälle Bjärkemästerskapen i

Stensbergs Hage i Sollebrunn brast staven, som
var av bambu vilket naturligtvis kunde gått rik-
tigt illa. Allan förbjöds att hoppa mer för att
övriga tävlande skulle kunna fullfölja mäster-
skapet, man hade nämligen bara två stavar, och
så var det slut med friidrotten.

Brottning för hela slanten
Djungeltelegrafen meddelade någon gång

kring årsskiftet 1934-35 att det hade bildats en

brottarklubb i Sollebrunn.
Detta var något som tände den välväxte yng-

lingen som med cykeln tog sig ner till Sollebrunn
och träningen. Där fanns det fullvuxna grabbar
att ta sig ett nappatag med och tränades det gjor-
des det verkligen.

Det behövdes inte så lång träning förrän det
var klart för matchdebut vilket skulle ske i det
första klubbmästerskapet 1 935. Men håir befanns
den välväxte "Ö sterboarn" få ager a"lillpoj ken"
bland dom tunga grabbarna och någon plats i
klubblaget i de första matcherna blev det heller
inte frågan om. Men det tog inte lång tid förrän
han tog över kommandot bland tungviktarna i
klubben och snart började man tala om den tek-
niske sollebrunnsbrottaren ute i västgöta-
klubbarna.

WIS Årsskrift 1997
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Den första skrällen svarade han för vid DM
1937 dä han med ett perfekt nacksving fallbe-
segrade landslagsmannen Gösta "Plåtis" Lars-
son och 1938 blev han sedan juniormästare för
Västergötland.

Detta medförde att klubbarna nu på allvar
fick upp ögonen för grabben. Trollhättans At-
letklubb skickade en delegation på två personer

till Sollebrunn för att försöka få över Allan till
TAK vilket också lyckades men det blev bara

för en kort period innan han var tillbaka hos

moderklubben igen.
L9fi}-taletblev framgångsrikt fcir Allan. För-

utom traditionella fyrstads och klubbmatcher
kom det inbjudningar till olika nationella täv-
lingar runt om i distriktet.

På 1930- och 40-talet var SM-tävlingarna av
mycket hög klass. SM för juniorer l94l pä
gamla anrika cirkus i Göteborg var inget undan-

tag. Det fanns många segeraspiranter i den lätta
tungvikten men det var väl kanske inte många

som hade räknat med Allan Johansson från
Sollebrunn. Han var i alla fall bra tränad och

efter tre fallsegrar och ett dito nederlag stod han

i final mot huvudfavoritenAlgot Käck från Fis-
karnas IF i Malmö. Han placerades på rygg med

ett perfekt höftsving och därmed var mästerska-
pet och guldmedaljen säkrat.

Ndr man nu hade en svensk mästare i klub-
ben bestämde man sig1942 för att alrangera en

stortävling i Gräfsnäs Slottspark. Som huvud-
gäst hade man lyckats få ner Sveriges bäste brot-
tare, trefaldig olympiske guldmedaljören och

niofaldige europa-
mästaren
Ivar Johansson från
IK Björnen i
Norrköping. Detta
var ämnat som brott-
nings-propagda och
det blev det med en

talrik publik på
plats.

Allan tilsmmans
med Ivar Johansson
i Gräfsnäs 1942.

Huvudnumret var naturligtvis Ivar Johans- sons

framträdande och han visade sin klass med ge-

digen brottning och det inledde han även med i
mötet med Allan. När det var klart för parter
skulle det hela avgöras då han kopplade upp sin
fruktade backhammer. Men han hade ej tagit
med i beräkningen att Allan var fin på sug från
underläge vilket han satsade på och en något
övemrmplad stormästaren 1åg med båda skuld-
rorna i mattan. Nu hade välAllan en fördel i
viktskillnaden som var till hans fördel men i alla
fall det var en bra prestation.

Nu var det så att i Trollhättan fanns Bertil
Antonsson som var på väg til1 den yppersta eli-
ten. Han behövde tunga pojkar atttrdnamed och
det fanns det dåligt med i kraftstaden. Kontakt
togs därför med Sollebrunn och Allan som vil-
ligt accepterade inbjudan.

Men det var dåligt med bussförbindelserna
såAl1an tog istället cykeln efter jobbets slut och
trampade de tre milen tillTrollhättan och ettpar
timmars hårdträning med Bertil. Efter denna
hårda pers var det sedan bara att sätta sig på

cykeln igen och trampa de tre milen hem igen.
Vid ett tillfälle inträffade det att han fick

punktering på cykeln strax utanför Trollhättan.
Då fanns inget annat att tillgå än apostlahästarna
och som extra påbrö för strapetserna började det
regna. MenAllan traskade vidare med förhopp-
ning om att det skulle komma någon bil så han

skulle kunna få 1ift, men så välvar det inte. Han
fick traska vidare mot hemmet dit han anlände
tidig morgon, fick ett par timmars sömn innan
det var dags att ta sig till jobbet igen. Hårda
pojkar skulle man kunna säga.

1943 frck Allan sedan ett erbjudande från
Skoftebyns AIS om ett jobb på NOAB i Trol1-
hättan, vilket han antog. Han representerade

SAIS i något år innan han flyttade över till TAK
och i slutet av 1940-talet var han åter i moder-
klubben.
Diir hade man dock svårt att samla slagkraftiga
lag så därför lades snart brottarskorna på hyl-
lan.

HARALD JAKOBSSON

WIS Årsskrif"t 1997
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KFUM:s GYMI\ASTIK & IDROTTSAVDELNING
T ALINGSÅS 1936 . 1996

När KFUM:s Gymnastik & Idrottsavdelning bilda-
des den 20 jantari 1936 inleddes en ny epok i den
gamla KFUM-föreningens historia. Det startades en

särskild avdelning som tog hand om alla de ungdo-
mar från KFUM:s olika pojkgrupper, som villeägna
sig åt idrott. Som stomme i föreningen fanns med-
lemmar från den redan 1932 stntadeAlingsås Krist-
liga Gymnastikförening med dess entusiastiske
ledare Jens Hedblom. Till första styrelse utsågs: Jens

Hedblom ordf, Erik Lind6n v ordf, Olle Bengtsson
sekr, Uno Gustafsson v sekr, Egon Alexandersson
kassör och suppleanter Gunnar Hedenström och
Bengt Nygren.

Redan från starten präglades den nya föreningen
av stor aktivitet. Det var fråimst gymnastik och fri
idrott, som fångade intresset men även andra idrotts-
grenar prövades. 1931 hade man hunnit med den

första orienteringen och tillsammans med Sörhaga

togs som första förening i staden upp ishockey på

programmet.

Fri idrott
Det blev fri idrotten som dominerade under de för-
sta 15 åren. Många fina resultat nåddes av bl a Rune
Svenningsson, Börje Eklundh, Åke Pagård, Lars
Heed och Rune Lindblom. Vid KFUM:s egna Riks-
mästerskap erövrade föreningen för alltid prins

Oscar Bernadottes vandringspris som bästa fören-
ing. Även några nationella fri idrottstävlin gar ar-

rangerades på Mjörnvallen med deltagande av den
svenska eliten. Att avlägga prov för Riksidrotts-
måirket var en aktivitet som ägnades stor propaganda
åt och 1953 blev föreningen bäst i Väs-tergötland,
vilket till stor del var Åke Fällströms förtjänst.

Handboll
En ny idrottsgren var handbollen, som startade

1940 med deltagande först i lokalserien och sedan i
Västgötaserien div 3. Serieseger vanns 1942 och
bland spelarna återfanns några som sedan gick vi-
dare till andra lag, t ex P-O Larsson, som blev världs-
mästare under sin tid hos allsvenska Heim. Bland
andra kanoner kan nämnas Bo Flyckeberg, Hugo
Ander, Gunnar Hedenström, Rune Johansson och
Bengt Rydberg. 1949 tvingades handbollen att läg-
gas ner och har sedan endast före kommit i motions-
sammanhang i korpspelet.

Tennis
Tennis stod på programmet under 1940-talet och

i KFUM-mästerskapen nåddes stora framgångar
genom Börje Eklundh, Bengt Johansson och
Gunnar Svensson.

Skidor
Skidans Dag i Alingsås arrangerades 1945 med

många deltagare och några vasaloppsåkare har också
funnits bland medlemmarna.

Seriesegrarna i Viistgötaserien div 3 1942
Hugo Ander, Nils Lennart Berndtsson, Bengt Rydberg. Sigge Johansson-Gisleskog, P-O larsson,

F o lke Hj e lmb e rg, Ittgle dare
Rune Johansson, Gunnar Hedenström, Rune larsson, Gunnar Jansson, Rune Lindblom
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Rune Svenningsson redo ta emot stafet@innen vid en klubbmatch mot KFUM Göteborg 1940

Gång
Gång på gång på gång var parollen från Svenska

Gångförbundet i samband med Stora Riksmarschen
1940-1942. Då lockades Alingsåsarna man och
kvinna ur huse och gick Göteborgsvägen ut för att
avverka sin mil. Föreningen har i sin ägo en unik
film från detta tillftille med många av stadens be-
märkta personligheter som deltagare med borgmäs-
tare Brandt i spetsen.

Bordtennis
Bordtennisen togs på allvar upp 1948 av dåva-

rande KFUM-sekreteraren Carl-Eric Lundgren, som
tjänstgjorde i föreningen. Tillsammans med Rolf
Sultan, Bengt Nilsson och andra spelades det i olika
serier under ett 15-tal år. Under senare år har bord-
tennisen startat igen men nu med unga deltagare och
spel i korpen. Den som under senare år svarat för
dessa aktiviteter iir främst Roland Larsson, som sam-
lat ungdomarna, många med invandrarbakgrund.
Bordtennisläger har nägra är ägt rum på somrarna
på föreningens friluftsgård Pojkebo.

Orientering
Efter storhetstiden i fri idrott och handboll blev

det orientering som kom att dominera. Många
stora tävlingar såsom SM för damer och DM-täv-
lingar arrangerades av de duktiga banläggarna
Bertil Johansson, Sigge Gisleskog och
P-GAbrahamsson för att niimna några. Antalet orien-
terare ökade undan för undan och t ex 1959 svarade
föreningen för fyra tävlingar, alla på specialritade
kartor och med olika banläggare och totalt var ett

90-tal aktiva orienterare i gång. Bland deltagarna i
budkavlar och andra stora tävlingar kan nämnas
Sigge Giselskog, bröderna Ingebäck, Kjell Hall och
Valdemar Wer-nersson. Genom orienteringskurser,
som leddes av Sigge Giselskog och P-GAbrahams-
son kom många juniorer upp t ex Kalle Johansson,
Bo Wingqvist och Lennart Edin. Även flickorna bör-
jade orientera och i damklasserna märktes Barbro
Arvidsson, Gudrun Wingqvist och Berit Johansson.
Senare års banläggare har varit Lars Blomqvist och
Roland Larsson. Den förstnämnde svarade så sent
som för ett par månader sedan för KFUM:s Riks-
mästerskap som Alingsåsföreningen svarade för.

Basket
En ny sport och även ny förAlingsås togs lpp 1967 ,

Aå Åte faUsfföm drog i gång basketen med ett gäng

ungdomar. Basketen har sedan dess varit den stora
sporten med deltagande i både senior-pojk- och dam-
lag i seriesystem. Dessutom har många duktiga ung-
domar varit ledare och instruktörer för åtskilliga
grupper i SlA-skolan. De senaste årens tränare har
varit Björn Söderpalm och Hans Ringqvist samt
ungdomarna Calle Sandberg, Mattias Tell och
Fredrik Ringqvist.

En stor satsning har gjorts på KFUM:s Fri-
luftsgård Pojkebo, en mil utanför staden. Hiir håller
en basketplan på att anläggas och skall också kunna
användas till tennis och volleyboll. Planen bekostas
helt av föreningen och grundplåten lades 1916, dä
Åke Fallström fick Lion Clubs ungdomsledarsti-
pendium.

9 WIS Årsskrif"t 1997
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Alingsås-klassikern
Ett stort samiurangemang varje år iir Alingsås-

klassikern, som på initiativ av Åke Fällström starta-
des 1977 tillsammans med Skogshjortarna, Alingsås
Cykelklubb ochAlingsås Sim och Liv. KFUM sva-
rar för terränglöpningen i klassikern med Pojke-
boloppet.

Med anknytning till fri idrotten har Nolhaga-
terråingen anordnats under ca 15 år. Många lir de som
prövat på varvet runt Nolhaga berg och kunnat tävla
med sina egna tider år fran år.

Gymnastik
Som inledningsvis framhölls var det gymnastiken

som var den första aktiviteten i föreningen. Gym-
nastik iir ju grunden i all idrottsutövning och gym-
nastiksektionen har arbetat utan uppehåll under 60
år och mer diirtill. Antalet grupper har varierat med
både ren idrottsgymnastik och damgymnastik, dock
hela tiden på motionsnivå. Under de senaste 40 åren
har Lennart Gregner varit ledare för manliga mo-
tionsgruppen.

Föreningsledning
I föreningen har som ordförande fungerat:
Jens Hedblom 1936-1943, Nils lvdal1944,
Bo Flyckeberg1945-1946, Jens Hedblom 1947-

1948, Sigge Gisleskog 1949-1968 och Lars
Blomqvist 1969.

I föreningens nuvarande styrelse ingår: Lars
Blomqvist ordf, Roland Larsson, Barbro Karlsson,
Åke Fallstrom, Taisto Koivisto, Ulf Karlsson och
Fredrik Ringqvist. Dessutom arbetar fyra sektioner.

Vid en återblick konstaterar man att under åren
har en mängd aktiviteter skapats i många olika
idrottsgrenar. Alla har de vänts till ungdomar i för-
sta hand i de yngre årgångarna. Många iir de i vår
stad som på något sätt och någon gång deltagit i en
KF[IM-trlining eller tävling och förhoppningsvis har
ljusa minnen att se tillbaka på.

LENNART GREGNER

KFUM har allt sedan starten 1936 haft gymnastik på sitt i.drottsprogram. Hör ses 33 unga män samlsde en kväll
1939 i Samrealskolans gymnastiksal med ftireningens dåvarande ordf Jens Hedblom, som gymnastikledsre-

I friimre raden från viinster Lars Norrman, Arne Lindholm, Äke Pagård, Rune Lindblom och Sven Kronberg.
Stående i fi)rsta raden fråru vänster iir Bertil Ahlbring, Bertil Svensson, Nils lvdal, Rane Svenningsson, Lars Heed,

Hewik Rosengren, Sven Mattsson, Roland Birksjö och Jens Hedblam.
Stående från viinster i andrq raden Bertil Johansson, Arne Björkman, Per-Olof Jacobsson, Karl Lycke,

Gunnar Hedenström, Karl-Erik Rundberg, Roy Warner, Arne Johansson, George Jonasson
samt i övre raden från vänster Gannar Mattsson, Thge Pagård, Curt Nilsson, Egon Westerdahl,

Rolf Larsson, Rune Johansson, Evert Kronberg, Lars Björkman, Göte Björkman och Arne Nordin.
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NILS OLOF LUNDGRBN
räfsnäs ldrottsförening

Det var ynglingen som kom att bli en klippa i
föreningens verksamhet både som aktiv och ledare.

Gräfsnäs IF bildades 1933 men dessförinnan hade

ungdomarna i det lilla samhället vid Antens strand

sysslat med en lek som kallades idrott. Man spar-

kade lite boll på järnvägskajen och 1929 bildades
faktiskt Gräfsnäs IF. Om Nils Olof redan då var med
i ledningen finns inget belägg för men det kan anta-

gas för nåir GIF arrangerade en terriinglöpning den

21 augusti fanns han med som tävlingsledare.
Det var en juniortävling med tre deltagare som

fick betala 5 öre var i startavgift som skulle för- de-

las med 10 öre till segraren och 5 öre till tvåan. Star-

ten gick och mycket snabbt kom segraren mot mål
diir han blönades med segerpremien på 10 öre. Men
niir sedan andre man anlände berättade han att seg-

raren hade blivit skjutsad på cykel varför han från-
togs 1O-öringen som nu tilldelades andre man i måI.
Efter en stund kom det till tävlingsledningen kän-
nedom att den nu korade segraren hade tagit en gen-

väg varför även han fick lämna ifrån sig seger-

premien. Men sent om sider anlände en mycket trött
löpare till mål och erhöll segerpremien och fören-
ingen avsatte 5 öre till en siirskilt redovisad pris-
fond.

Gräfsnäs IF somnade in men i samband med en

skidtavling den 5 mars 1933 där Nils Olof var täv-
lingsledare, tidtagare och protokollförare beslutades

det också att bilda den riktiga Gräfsnäs Idrottsför-
ening och nu blev Nils Olof anförtrodd uppdraget
som kassör. Men förändringar skedde snabbt i denna

lilla förening (Landets då minsta med 10 medlem-
mar). Nils Olofs uppgift som kassör kombinerades
med sekreterarens.

Detta kombinationsuppdrag innehade han sedan

till1942 innan han sedan 1943 anförtroddes ordfö-
randeklubban som han svingade till 1949 då han
överlämnade den till yngre krafter i föreningen och
i stället kallades till hedersordförande.

Simningen Dag

Det råder i alla fall inget tvivel om utan att det
var som initiativtagare till 1940- och 1950-talets
största folkfest i Västsverige, Simningen Dag, som
Nils Olof Lundgrens namn kom att nämnas med
vördnad bland festarrangörer från niir och fjiirran.
Det råder heller ingen tvekan om att Nils Olof varit
en fast klippa i den stora arrangörsstab som jobbade

med det stora arrangemanget under de dryga 30 år

som det hölls vid liv.

Första söndagen ijuli invaderades Gräfsnäs årli-
gen av festfolk från hela Västsverige i snart sagt alla
fädmedel och rekordet noterades 1953 då 10.472

löste entrd då "Lapp Lisa" och hennes dotter Siv var
populiira gäster.

Nils Olof har naturligtvis många minnen från alla
åren med hårt arbete och planering. Inte minst bok-
ning av alla artisterna vilket inte var det lättaste, spe-

ciellt inte då man 1956 hade tänkt sig få till stånd en

Simningens Dags- karusell under ledning av

Lennart Hyland men att få något kontrakt med
den populiire radiomannen verkade hopplöst, Nils
Olof fann dock på råd. Han satte sig på tåget till
Stockholm, besökte Radiotjänst och ordnade ett kon-
trakt och därmed var ännu en succd siikrad.

När det ena årets Simningens Dag var avslutad
var det att börja planera nästa minns Nils Olof för
skulle man vara med i jakten på dom stora artisterna
så gällde det sannerligen att vam ute i tid. Men det

är klart att han fick väl rutin på det hela med åren

och var väl också en god förhandlare.

r1

Nils Olof tillsammnns med alltid populiira
Sickan Csrlsson

Men hur var det då med den aktiva idrotten?
Jo då, den inleddes redan i den gamla Idrottsfö-

reningen diir det arrangerades en cykeltävling runt
Slottsparken som var indelad i två klasser. Den ena

tävling. Starten skedde från en båt och målet var ett
snöre mellan två stolpar i vattnet och där vann Nils
Olof 100 m bröstsim förjuniorer och sedan blev det
också lite bordtennis eller ping-pong med hemma-
gjorda racketar till att börja med.

11 WIS Ärsskrif"t 1997
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Snabbast i Bjärke
Men det var ju för friidrottens skuld som före-

ningen bildades men vad träning var hade man ingen
större kunskap om.

Men 1935 togs ett beslut i Bjärke om att ett
Bjärkemästerskap skulle arrangeras vilket fick till
följd att nu började Nils Olof träna för nu skulle det
bli tävlingsdebut.

Dagen med stort D var den första söndagen i
september 1935 då Nils Olof för första gången stod
på startlinjen i Bjåirkemästerskapen på landsvägen
upp i Stora Mellby. Diir blev det seger i juniorefilas
100 m på tiden 12.8. Efter detta blev det sedan
seniormästerskap på sprintersträckan både 1936 och
1937. Och inte nog med det han vann också 400 m
båda åren.

En ödemarksförening
1937 blev ett framgångsrik år inte bara för Nils

Olof utan även för Gräfsnäs IF
Svenska Idrottsförbundet hade plockat ut ett an-

tal så kallade Ödemarksföreningar i landet som till-
delats kastringar och redskap och en av dessa var
Gräfsnäs Idrottsförening.

För att följa upp att detta material verkligen kom
att användas på rätt sätt skickades trdnaren och
idrottsinstruktören Martin Jansson ut på en instruk-
tionsturne till dom utvalda föreningarna i Väst-
sverige.

Efter denna turne kunde man i Göteborgs Pos-
ten få sig till del Martin Janssons intryck av fri-
idrotten i Ödemarksföreningarna.

Betecknande för det stora intresse, som överallt
har visats kan jag omtala, att i Gräfsnäs, där det
inte fanns så mycket som en tillstymelse till ordnad
idrottsplats, samlades varje dag ett 60-70 tal ung-
domar till sina instruktioner. Vi hölltillpå ett om-

råde som tillhörde j?irnvägen diir vi bl a hade start-
övningar alldeles intill stationsområdet. Här träffade
jag en verklig sprinterbegåvning som med all säker-
het kommer att tala om sig i framtiden.

Trots att detta sprinterlöfte inte var namngivet så

kanske det iindå inte åir svårt att identifiera ynglingen.
Efter atthasprungit på de hårda grusvägarna runt

om i Bjåirke blev det frägan om att prova på hur det
var att löpa på kolstybbsbanor vilket skedde på
Mjörnvallen i Alingsås då en kombination av för-
hoppningsfulla bjiirkeungdomar mötte Alingsås IF i
en klubbmatch. För Nils Olof blev det en lyckad de-
but med seger såväl på 100 som 400 m.

Mjörnvallen kom att bli något av en lyckoarena
för Nils Olof. Bara tre veckor efter debuten arrangera-
des Västergötlands DM för juniorer vilket blev en
lyckohelg för honom. På lördagen hemförde han 400
m på personligt rekord 52,2 före den blivande
landslagsmannen Sixten Larsson, IFK Borås. På sön-
dagen blev det även seger på 100 m. En lyckad helg
skulle man kunna säga för en yngling från en av
distriktets ödemarksklubbar.

Nu började storklubbarna höra av sig vilket re-
sulterade i att det blev i Alingsås IF:s dräkt det tävla-
des 1938 och året dåirpå var det meningen att det stora
genombrottet skulle ske.

Storklubben IFK Borås blev klubben som lockade
och det blev en del stafettinsatser innan det hände
som inte skulle få hända. Olle drabbades av en elak-
artad sjukdom som satte ett abrupt stopp för idrotts-
karriiiren.

Kontakten med idrotten har han dock aldrig släppt,
sedan 50 år har han servat idrottsföreningar i hela
landet med priser och lotterimaterial av hög klass.

HARALD JAKOBSSON

Mot målsnöret i 1937 års Bjiirkemästerskap som gav seger och Bjärkerekordet på 11,1.
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FOTOHAFTE

Westgr;taffi
I drott shi s t o ri ska S rill skap

If[rottsbistsrts
åsmlarbiifte nr 3

Hej !
Saknar Du något med den håir sändningen?
Kanske ovanstående samlarhäfte?
Det kan ha två orsaker. Du kan ha sagt ifrån att Du inte vill ha samlar-
häftena i fortsättningen eller också har Du inte betalt förra årets häfte.
Detta kan Du lätt reglera genom att sätta in 30 kronor på postgiro
468 44 30 - 4.

Årets häfte finns på års- och jubileumsmötet i Gräfsnäs och kommer DU
inte dit kan Du kontakta ditt lokala sällskap eller någon av WIS styrelse-
ledamöter.
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"SoK-basen lika känd som kungen"

Det finns två Carl-Gustav som hela svenska fol-
ket kiinner till. Det är egentligen bara en bokstav
som skiljer dem åt. Kungen, Carl-Gustaf, avslutar
sitt andra namn med ett f. Cege Anderberg, basen
för Sveriges Olympiska Kommittd sedan 1976, iir
döpt till Carl-Gustav.

Cege Anderberg har varit en maktfaktor inom
svensk olympisk idrott i över två decennier. Han
säger:

- Jag iir inte allmänt accepterad i den krets jag
verkar nu. Det kan finnas olika meningar men nå-
gon måste leda och någon måste bestämma.

Cege Anderbergs integritet kan ingen ifrågasätta.
Har han fört fram en mening eller åsikt så står han

för den. Han har aldrig varit rädd för att ge sig in i
hetluften och förfäkta vad han tror iir rätt. Det är
sällan eller aldrig som han gått forlorande ur en dis-
kussion.

Är Kungens namne diktatorisk? Därom kan väl
delade meningar råda, men otvivelaktigt har han satt
sin prägel på SOK under de drygt 22 år som han
styrt och ställt.

Vad inte många känner till är Ceges bakgrund.
Har han varit aktiv idrottsman?

- Jovisst, legendariske rikstränaren i fri idrott.
A W Kriegsman och gamle sdärnsprintern Lennart
Strandberg fick honom att börja tävla i sprinterlöp-
ning för anrika Malmö AI, eftersom Cege iir född
och uppväxt i rikets tredje stad.

- Jag gick i aftonskola och studerade niir jag var
16-17 Fr och började tävla, säger han. När det var
dags att börja tävla plockadejag fram spikskorna.
Jag hade inte tid med någon försäsongs träning. Jag
var väldigt bra på 80 m och gjorde ll,4 pä 100 m.

Vad hade Cege för tid på 200 m då?

- Det sprang jag aldrig, säger han och skrattar.
Det var alldeles för långt för mig!

Cege började spela fotboll för ultimaklubben
Kvarnby IK och blev viirvad till div Il-laget IFK
Malmö.

- Men jag var mera bofast i reservlaget, säger
han. Jag gjorde sporadiska inhopp i A-laget.

24 är gammal flyttade Cege till Stockholm för
att studera på Statens Brandskola. 1953 fick han ett
vikariat som brandbefäl i Eskilstuna under somma-
ren och blev på hösten fast anställd som brandkap-
ten.

- Då var jag med om att föra upp IFK Eskilstuna
från div III till div II i handboll, minns Cege, som
också spelade fotboll för IFK Eskilstuna.

1955 blev Cege viirvad som direktör till

Skorstensfejarmästarnas Riksförbund i Stockholm,
en dänst som han innehade i 38 år. Sedan han slutat
1993 har förbundet haft tre olika direktörer!

Därefter har Cege haft konsultuppdrag för sina
gamla arbetsgivare. I slutet av januari, strax före
avresa till OS i Nagano, flyttade han ut från sitt ar-
betsrum.

Då hade han just fullbordat den 304 sidor tjocka
boken om förbundets 100-åriga verksamhet, betit-
lad "Skorstensfejaryrket i Sverige" med undemrb-
riken "100 år med förbundet och 400 år med yrket".

- Jag har haft klippkort på musderna för att samla
in faktamaterial. Jag har hittat många pusselbitar som
jag inte kände till. Det har varit ett fascinerande ar-
bete.

Vilka sporler gillar Cege bäst?

- Handboll, fotboll, ishockey och fri idrott.
Men cykel då? Det var ju i den sport han började

sin ledarkarriär?
- Nej, jag kom ju in i cykelsporten genom mina

grabbar, Bo och Göran började cykla för Brahelunds
IK i Solna.

Bosse blev A-landslagsman och Göran figure-
rade i juniorlandslaget.

1964 blev Cege invald i Svenska Cykelförbun-
dets styrelse som suppleant. 1966 fick han överta
rollen som AU-ordförande sedan trion Curt Parm-
hag, Lennart Wansölin och Erik Nordin avgått mitt
under säsongen.

1970 efterträdde Cege Folke Svensson som ord-
förande i Svenska Cykelförbundet och satt kvar på

den posten till1977.
Då hade han redan l9l2blivit invald som leda-

mot av Sveriges Olympiska Kommitt6 och 1976 ef-
tertriidde han legendariske Sven Thofelt som AU-
ordförande.

Efter Prins Bertils bortgång för ett drygt år se-

dan är det Carl-Gustav Anderberg som åir styrel-
seordförande och president för SOK.

Cege har också haft styrelseuppdrag i ANOC
(hela viirldens nationella olympiska kommitt6er) och
ENOC (som är motsvarande organisation i Europa).
Åren 1 99 1 - 1 99 5 v ar han ordförande i den respekta-
bla sammanslutningen Centralföreningen för idrot-
tens främjande.

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap får säkert en
intressant dag niir dess entusiaster gästas av Carl-
Gustav Anderberg den 14 mars.

THURE PETERSSON
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SOK-basen Carl Gustav Anderberg

Orqanisation

WIS, direktanslutna
Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
Bjärke Idrottshistoriska Sällskap

Borås ldrottshistoriska Sällskap
Essunga Idrottshistoriska Sallskap
Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Marks Idrottshistoriska Sällskap
Skara Idrottshistoriska Förening

Tibro Idrottshistoriska Sällskap
Tidaholms Idrottshistoriska Förening
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap

Personer

4t
64
47

359
24
59

96
7l
43

63
96
37

Förbund/
Föreninsar Företag

27
3

I

70

25

45
2t
I

l

:,

2t

Vara Idrottshistoriska Sällskap 5

Vårgårda-HenljungaldrottshistoriskaSällsk. l5
Vänersborgs Idrottshistoriska Förening 106

1.126 2ts 43

t996-t t-04

Den L000:e metllemmen i WIS blev: Olle Magnusson, Källiden 8, 532 3l SKARA. Olle är medlem i Skara

I dro tts his to ris ka Förening
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Rapp o rt e r från de lokalhi s t o ri s ka s rill s kap e n

ALINGSÄS IDROTTSHISTORISKA
sÄr,r,sr,q,p

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap, bildades 1 992,
har nu genomfört sitt femte verksamhetsår. Aktivi-
teterna har bestått av samlingar med idrottshistoriska
teman.

Sällskapet räknar 58 medlemmar, va.rav 3 stän-
diga medlemmar och 3 föreningar. Styrelsen har
under året bestått av Eric Skoglund, ordförande,
Lennart Gregner, sekreterare, Alvar Munter, kassör
samt Bengt Gustafsson och §ell Liljedahl.

Årsmöte och vårcaf6
I samband med årsmötet ägde årets första idrotts-

cafd rum som samlade 26 deltagare. Uppskattade
gäster var Alingsås Museums amanuenser, Gösta
Sandberg och Monica von Brömsen. Vi fick se åt-
skilliga diabilder från museets samlingar omfattande
idrottsliv och idrottsplatser från slutet av 1 800-talet
fram till 1940-talet. Medlemmarna bistod bild-
visarna med åtskilliga namnuppgifter på den tidens
idrottsutövare. Sällskapets nestor, Rolf Axelsson, var
själv med på flera bilder från 19lO-talet och framåt
och framförde många kommentarer.

Höstcaf6
Samlingen fick en dramatisk början, då den av-

sedda samlingslokalen liksom hela Sparbanken
bombhotades. Ny lokal skaffades fram i all hast
men flerabesökare föredrog att avstå, tyvärr. De som
stannade kvar fick uppleva en intressant kväll, vars
tema var bågskytte. Inbjudna gäster var världsmäs-
taren från Bryssel 1952, Stellan Andersson, och en
av dagens mästare, olympiske silvermedaljören från
Atlanta 1996, Magnus Petersson. Stellan Anders-
son berättade från sin början, då fadern täljde en båge

av ene och hur han övade i Alingsåsskogarna. Då
väcktes intresset som sedan ledde till deltagande i 4
VM-tävlingar med viirldsmästartiteln i Bryssel som
höjdpunkt. Magnus Peterssons början var lik Stel-
lans och mycken övning och många uppoffringar
inte minst ekonomiska har lett till hans nuvarande
lyckosamma tävlingsframgångar. Vi kunde följa dem
från TV-soffan vid senaste OS, då vi såg hur pil ef-
ter pil sökte sig fram till måltavlans mittpunkt.

Båda mästarna visade sina bågar och pilar. Forna
tiders träbågar var utbytta mot stålbågar och med
betydligt bättre sikte. De båda mästarna, som inte
träffats tidigare, fann varandra och kunde som av-
slutning av kvällen duellera i bästa Wilhelm Tell-
stil med äpple och allt.

BJARKE IDROTTSHISTORISKA
sÄr.r-sr.q.p

Styrelsen för 1997 har bestått av: Ordförande Ing-
var Gustavsson, kassör Torsten Andersson, sekre-
terare Gunnar Frisk, Helge Gustavsson, Allan Val-
lin och Gunnar Jonsson.

Verksamhetsåret inleddes med att Stig Dahlberg
och Karl Erik Svensson från Vårgårda gästade oss i
samband med årsmötet och berättade om sina min-
nen som elitorienterare under 40- och 50-talet. Det
välbesökta mötet fick många tillfällen till skratt och
beundran över de bedrifter som dessa gentlemän
kunde berätta om.

Två styrelsemöten har hållits.

Medlemsantalet har under året varit 41.

S IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP

Styrelsen har under året haft följande sammansätt-
ning: Ordfcirande Olof Toftby, v ordförande Ulla
Stålheim, kassör Rolf Karlsson, sekreterare Kerstin
Rutberg, museiansvarig Karl Karlsson, övriga led-
möterAnders Pettersson och Göran Ryden, adjung-
erade ledamöter Lars Johansson, Kjell Jansson och
Tommy Olsson.

Antalet medlemmar vid årets början 454, varav
70 föreningar, 24företagoch 4 institutioner. Vid årets

slut 48 1 , varuv 7 5 föreningar, 24 företag och 4 insti-
tutioner. Vid årets slut hade 28 medlemmar ej löst
avgiften för 1997 . BIS har 11 ständiga medlemmar.

BIS har under året arrangerat tre temamöten
Temamöte ,I' Cykelsporten i Sjuh?iradsbygden.

Karl-Erik Minell och Gunnar Petersen ledde en sam-
mankomst där veteraner berättade "dråpliga histo-
rier".

Temamöte 11: Boråshallen 40 år. Boråshallens
användare arrangerade tillsafilmans med Borås kom-
mun och Borås Idrottshistoriska Sällskap öppet hus
under en hel dag.

Temamöte III: JTJBILEUM I BORÅS 1997.
B orås Idrottshistoriska S ällskap arrangerade tillsam-
mans med 8 jubilerande föreningar och Borås kom-
mun en bild och produktutställning.

Besöksstatistik 1997:
Totalt antal besökande 1.301
Dåirav gruppbesök 1.048
Arrangemang i Gingri Bygdegård 55
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ES§UNGA IDROTTSHISTORISKA
sÄr,lsra.p

Kultursammankomster med bildvisning, musei-
besök och föreläsning har genomförts vid34 tillfäl-
len.

Varav 3 gånger samband med Musdernas Dag

och en gång tillsammans med Gingri Hembygds-
förening.

Styrelsen har bestått av ordf Oskar Lekander, sekr

Lennart Carlsson, kassör Uno Löfman, v ordf Yngve
Andersson, v sekr Sören Johnson samt Kurt Johans-

son och Albert Johansson.

Föreningen har 19 medlemmar.

Vid årsmötet som besölles av 27 medlefllmar
berättade Carl Axel Rydholrn idrottsminnen från
olika idrotter i Grästorp kryddat med trevliga histo-
rier. Föreningen har erhållit 51 böcker "Västgöten i
OS" av distriktet. Årsmötet beslöt att skåinka 1 bok
till varje idrottsförening inom kommunen.

Carina Käer har som ALU projel« arbetat med
dokumentation av föreningarnas idrottshistoria och
fortsätter arbetet. Skytteföreningarna har fåirdigställt
sin skyttehistoria. Styrelsen har varit samlad två
ganger och har arbetat med att få fram mer idrotts-
historisk dokumentation.

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap har under
t997 nätt det mål som sattes rpp 1996; ett speciellt
rum dåir samtliga idrottsprofiler som erhållit Falkö-
pings Tidnings idrottssköld finns dokumenterade,
har nu blivit klart. I detta rum kommer ett speciellt
idrottsbibliotek att byggas upp.

Flera av Falbygdens större klubbar finns nu do-
kumenterade i den lokal som siillskapet disponerar i
Odenhallen. Så gott som varje tisdag under året har
sällskapets au träffats och idogt arbetat för att skapa

ett riktigt idrottsmuseum.

För 1998 iir målsättning att i ett speciellt rum doku-
mentera en av Falbygdens iildsta klubbar, FGIS-Faik.
Arbetet med detta beriiknas komma igång omedel-
bart efter årsskiftet och diirmed hoppas man att det
skall bli möjligt att öppna museet för allmänheten.

Styrelsen har under året bestått av: Bengt Setter-

berg, ordf, Holger Lindberg, v ordf, Evert Carlsson

, sekreterare, Anders Wetterskog, kassör samt Mats
Roslund och Arthur Johansson.

LIDKÖPINGS IDROTTSHISTORISKA
sÄrr.sr.tp

FALBYGDENS IDROTTSIIISTORISKA
SÄLLSKAP

Verksamhetsberättelse för Lidköpings Idrotts-
historiska Siillskap för verksamhetsåret llt -3tl12
1 997. Sällskapets sjunde verksamhetsår.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande
sammansättning: Ordförande Karl Fasth, sekreterare

Leif Malmgren, kassörAgne Källström, v ordf Gun-
nar Ax6n, övr ledamöter Thage Petrusson, Gunnar
Freij, Sven Friman, Suppleanter Lennart Birgersson,
Hans Åke Bertilsson och Folke Brink.

M e dl e m s ant al; S åillskapets medlemsantal var vid
årets slut 45 st föreningar och 94 st enskilda med-
lemmar.

Studiecirklar; Sällskapet har under året bedrivit
6 st studiecirklar för dokumentation av Lidköpings-
idrotten. Dokumentationen har skett på NLI, Kom-
munarkivet och Folkrörelsearkivet.

Idrottscaf| : Årets idrottscaf6 med tillhörande
utställning avhölls under stor tillslutning på Gamla
Mus6et, onsdagen den 10 oktober. Temat för utstäIl-
ningen variär friidrott, skidor och orientering.

Loknlfrågan' Styrelsen arbetar fortfarande på att
kunna lösa lokalfrågan för ett framtida museum ddr
Lidköpings idrott bättre kan speglas.

Sällskapet bildades i apil 1993. Under det år som
gått har man haft två idrottsträffar. Vår lokal i an-

slutning till Rydals museum har under året iordning-
ställts.

I samband med årsmötet i mars månad hade vi
den första idrottstriiffen. Tema för kvällen var orien-
tering och dryga sO-talet iirrade skogslöpare med
Bernt Frildn i spetsen hade hörsamrnat kallelsen.
Höstens idrottsträff hade boxning/brottning som
tema. Båda dessa idrotter har framgångsrikt utövats
av markföreningar. Vem minns inte Gösta Karlsson,
Skene i brottning. Träffen samlade cirka 45 perso-

ner.

Sällskapet har haft följande styrelse under 1997:

Ordförande Carl-Erik Johnsson, sekreterare

Britt-Marie Knutsson, kassör Erik Gustavsson samt
Tage Riedel, Sven-Olof Andersson, Bertil Bank och
Ingvar Nordin.

MARKS IDROTTSHISTORTSKA
SÄLLSKAP
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SKARA IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP

Under det gångna året har Kultur och Fritids-
nämnden förhört sig om, att en tredje del av Skaras

historia nog borde tagas fram. Denna gång i bok-
form och med en framtoning på idrotten inom kom-
munen. Kultur och Fritidsnämnden önskar svar sna-

rast om vi kan hjälpa till med underlag för en dylik
bok, vilket vi lovat.

I Skara Idrottshistoriska Förenings klubblokal,
en mycket prisståndsmåiktig sådan, har för våra med-
lemmar hållits kåseri av Curt Liedberg, Lidköping,
känd fotboll- och bandydomare. En mycket trevlig
och rolig kväII blev det, 30-talet besökare hade hör-
sammat.

I november, den sedvanliga tipsbingopromena-
den, ihop med Skara Korpen. En mulen men hiirlig
höstpromenad blev det. Ett bra deltagarresultat, över
200 äldre jämte ett stort antal barn.

Våra samlingar har under året kompletterats nå-
got. Medlemsantalet 50 st årsbetalande, 4 st stän-

diga medlemmar. Att öka medlemsantalet, kan vara
ett mål för 1998.

Vi hoppas att 1998 kommer att utvecklas ytterli-
gare fcir vår förening och verksamhet.

TIBRO IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP

Sällskapet har under året ökat sitt medlemsantal
till62 st efter en liten medlemskampanj.

Under året har vi förutom årsmötet i Rankås-
stugan haft en höstträff på samma ställen och till
vilken ett 40-tal personer deltog.

Styrelsen har bestått av Thore Martinsson ordf,
Bertil Andersson kassör och övriga Manne
Sjölander, Rune Strende, Yngve Johansson och Seve

Johansson.

Styrelsen har haft tre sammanträden under året.

Vid höstträffen diir vi forutom att vi pratade idrotts-
minnen hade besök av Erland Andersson och K E
Larsson som visade bilder från det Tibro som för-
svunnit.

En planderad bussresa till idrottsmusdet i Vä-
nersborg fick tyvärr ställas in i sista stund, mus6et
var stängt på grund av reparation.

TIDAHOLMS IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP

Fortsatt aktivt arbete inom styrelsen, där olika grup-
per sköter olika uppgifter. Dessutom mycket goda
arbetsinsatser av AlU-anställda under året.

Våra lokaler har flitigt utnyttjats vid olika möten
och sammankomster. Samtidigt har vi då informe-
rat om vår verksamhet samt visat samlingarna. Se-

dan starten har vi haft besök av cirka 140 förenings-
grupper av olika storlekar.

Föreningen var representerad vid WIS årsmöte i
Herrljunga i mars, samt deltog i Verksamhetssemi-
nariet i Borås i september. I SISU Västergötlands
regi har en givande studieresa gjorls till Göteborg i
oktober, där vi besökte ÖIs-gården och Idrotts-
museet samt avslutade det hela med att se den all-
svenska fotbollsmatchen mellan IFK Göteborg och
AIK. Vid sydvästra museialliansens träff i novem-
ber i Göteborg vff vi även representerade.

Vid föreningens välbesökta årsmöte var Thomas
Nordahl gäst. Han berättade minnen från sin tid som
professionell fotbollsspelare och numera som po-
pulåir expertkommentator i TV. Ett mycket uppskat-
tat inslag vid mötet!

Våra samlingar har under året fortlöpande kom-
pletterats ytterligare. Bl a har vi erhållit en del av
den gamle storlöparen Eric Backmans mycket för-
nämliga prissamling. Vidare har vi fått en förlaga i
gips till den bronsstaty på Gunnar Nordahl som fram-
tagits av Tidaholmsfödde konstniiren Jan Steen.

Modellen av Tidaholm frän 1945 har under slu-
tet av året helt färdigställts. Projektbidrag till denna

har under året tacksamt mottagits från WIS med kr
5.000.

I samband med Bibliotekshuset l0O-årsjubileum
anordnade Tidaholms Kultur och Fritid tillsammans
med Idrottshistoriska Föreningen en visning av
vandringsutställningen "Saga om Bröderna
Nordahl". Ett mycket uppskattat evenemang.

Under året har TV4 Skaraborg och Radio Skara-
borg gjort reportage och sändningar från vår verk-
samhet. I turistbroschyren för Tidaholm har även vår
anläggning uppmärksammats.

Medlemsantalet åir för niirvarande 96 st enskilda,
17 st föreningar samt 5 st ständiga medlemmar.

Givetvis hoppas vi att 1998 skall bli mycket gi-
vande och utvecklande för verksamheten inom för-
eningen.
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VADBO IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP

Det zir inget som iir klart!

Så kan man kortfattad summera Vadsbo Idrotts-
historiska Sällskaps senaste verksamhetsår.

Det vi arbetat med flera år åir att skaffa en klubb-
lokal. Men inget lir klart även om det för tillfället
ser lite ljusare ut än tidigare.

Vårt arbete att samla in och dokumentera
Vadsboidrotten från svunna tider åir också ett jobb
som inte iir klart. Det kommer heller aldrig att bli
slutfört.

Vårt senaste verksamhetsår kännetecknas av ett
idogt arbete på många hå11. Ändå för vi en stilla till-
varo beroende i första hand på att vi inte har eget

tak över huvudet.

Ett arrangemang som vi känner oss både stolta och
glada för iir den träff vi hade i IF Weimers klubblo-
kal i Lyrestad. Många "gamla" bandy och fotbolls
idoler från fön möttes upp. Vi saknade heller inte
ishockey kämpar från den tid då IK Lyrestad, fanns
med och kiimpade i rinkarna i Västergötland.

Sällskapets egen store bandyprofil Lennart
Dahlin gjorde här ett bejublat framträdande som
bandyhistoriker. Något utöver det vanliga var, vad
han bjöd på denna minnesrika kväll, som dokumen-
terades av vår egen filmare Martin Möller, som nu
börjar få många filmer i sina hyllor, som berättar
om idrottslivet i den norra länsdelen.

Vi har också fått förtroendet att ta han om berät-
telser från olika klubbar som numera iir ett minne
blott. Och vi tänker fortsätta. Det iir som vi inledde
"Inget som är klart" och vi hoppas samtidigt på att
vad det lider få ett eget krypin, vilket vi anser dr ett
måstet fcir att vi ska kunna dokumentera, förvara och
ta hand om allt material som finns, våirt att ta hand
om för efterviirlden

VARA IDROTTSHISTORISKA
sÄrmxa.p

Verksamheten vid Vara Idrottshistoriska Säll-
skap under 1997 har varit vilande.

VÄRG A/TIERRLJUNGA
IDROTTSHISTORISKASÄLLSKAP

Efter ett flertal möten i Vårgårda och Herrljunga
beslöts att bilda föreningen. Den drivande kraften
för föreningens bildande var Sven-Åke Mökander,
som vi vill rikta ett varmt tack till. Bildandemötet
ägde rum i Vårgårda den 8 mars 1997 dar antagande

av stadgar och förslag till kommande verksamhet
bestämdes.

Föreningens första styrelse valdes: Ordförande
Olle Ekman, sekreterare Sixten Borgvall, kassör
Karl-Erik Svensson, ledamöter Börje Danielsson och
Roland Svensson.

Föreningen har idag 15 st medlemmar.

Under våren har vi anordnat ett idrottscafd i
Kullingshofstugan, Vårgårda, diir vi hade besök av
förre storlöparenArneAndersson, som på ett mycket
trevligt sätt berättade om sin idrottskarriiir.

Vi kommer i början av 1998 starta kursverksam-
het, samt anordna ett idrottscaf6 i Herrljunga.

VARNERSBORGS
IDROTTSHISTORISKASÄLLSKAP

Det gångna årets verksamhet har i stort sett följt
tidigare års rutiner under vintern, våren och
höstmånaderna.

Sommarmånaderna medförde däremot extra
arbetsinsatser för styrelsens medlemmar. Muse6ts
ventilationssystem skulle förändras och förbättras
varför utställningsföremålen måste packas ned eller
skyddas på annat sätt. Återställandet efter det att
renoveringsarbetet var slutfört blev mycket tidskrä-
vande. Men nu åir lokalerna åter intakta. Antalet fö-
remål i muse6rna växer genom generösa givares
välvilja. Harald Jakobsson har, ett antal gånger, i
samverkan med Ragnar Nilsson planerat utformning
och utnytdande av muse6ts resurser.

Utöver de sedvanliga Öppet hus och Caf6arran-
gemangen har specialutställningar förekommit kring
revykungen Karl Gerhard, sportjournalisten Erwo
Karlsson och bandyhistoriska föremål presentera-

des i samband med bandy VM som genomfördes
med Vänersborg som centralort. Carl-Martin Biörk-
kvist har i flera sammanhang medverkat med våir-

defulla, detaljrika och intresseväckande program-
insamling.
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Representanter för Idrottsmuse6rnas Riksorgani- De gula museitröjorna, nu med text, har använts

sation har gästat WIHF för att bearbeta detaljer kring av styrelsens medlemmar då vi besökt olika arrang-
1998 års Rikskonferens som kommer att förläggas emang. De har väckt berättigad uppmärksamhet.
till Vänersborg den 25-26 september. Efter många och langa kontakter med de kommu-

nala myndigheterna har hänvisningsskyltar miirkta 
r

Vid Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte "Idrottsmuseet" satts upp. Likaså har en ny och bättre

invaldes Ragnar Nilsson som styrelseledamot. entr6 till musedrna iordningställts.

Styrelsens ledamöter har besökt Idrottsmusedt i Föreningens styrelse: Ordförande S Gunnar
Borås och Hylandmuseet i Tranås. Peterson, v ordförande Ragnar Nilsson, sekreterare

Vid konferenser i Borås och Göteborg samt vid Karl-Erik Dahlin, kassör Halvard Thomelius, stu-

WIS årsmöte i Herrljunga har styrelsen varit väl re- dieledare Lennart Carlsson, suppleanter Arne
presenterad. Johansson och Göran Löfqvist.

WIS JUBILEUMSÅNSUÖTB

Lördagen den 14 mars firar WIS sina 10 år med pompa och ståt.

Jubileet firar vi på Gräfsnäs slott där även WIS bildades.
Programmet är upplagt på följande sätt.

11.00 Årsmötesförhandlingarinklutdelningutmiirkelser
12.00 C-G Anderberg, SOK-basen (+ överraskningar)
14.00 Jubileumssup6

Alla hälsas välkomna till WIS jubileumsmöte.

Kostnad för ovanstående zir 100 kr/person. Anmälan om deltagare sker till
Idrottsförbundet (tel 0500-44 77 50).

Styrelsen
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