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INLEDNING

Från och med i år kommer vi endast ut med en

årsskrift. Årsskriften innehåller inte bara eget
material utan vi har också hämtat artiklar från
andra publikationer. Allt har dock anknytning
till Västergötland och vår idrottshistoria.

Det är nu vår förhoppning att Ni skall finna
några guldkorn i årets skrift 1998.
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Årsmöte med Westgöta Idrottshistoriska Sällskap i Föreningshuset i Rydal
lördagen den 13 mars 1999 kl. 11.00.

Årsmötets öppnande och upprop.

Fastställande av föredragningslista.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Val av två protokollsjusterare att jämte ordförande justera protokollet.

Fråga om stadgeenlig kallelse.

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.

Revisionsberättelse.

Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen.

Inkomna motioner och propositioner från styrelsen.

Fastställande av årsavgifter.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.

Val av ordförande för en tid av ett år.

Avgående: Kjell Johansson, Borås.

Val av styrelseledamöter för en tid av två år.

At,gående: Lars-Erik Gunnarsson, Sollebrunn; Lennart Högstedt, Mariestad; Ragnar
Nilsson, Vargön.
Kt, arstående : Elf Ande rs son, Tidaholm ; H arald J akob s son, Älvcing en ;
C a rl - Erik Johns son, B orås.

Val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år.

At'gående revisorer: Sven-Göran Bröske och Gunnar Gladh, Falköping.
At'gående suppleanter: Tommy Andersson, Göteborg och Lennart Alterby, Ulricehamn.

Val av valberedning för en tid av ett år.

11,gående: Ulla Stålheim, Borås; S Gunnar Peterson, Vr)nersborg;
B n no lf Ant o n s s o n, Tidaho lm.

Övriga ärenden

Avslutning
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VERKSAMHETSBERATTELSE FOR WESTGOTA
IDROTTSHISTORISKA SALLSKAP 1998

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap har nu
att lägga sitt tionde verksamhetsår ti[ hand-
lingarna. Det just nu avslutade året har inne-
burit ett fortsatt stort intresse för idrotts-his-
toria. Detta visas genom fler besök på mus6et
samt att vi har fler lokala sällskap under bil-
dande. Under året har vi också passerat 1.500

medlemmar.

WlS-styrelsen har under 1998 haft följande
sammansättning:
Ordförande Kjell Johansson, Borås; vice ord-
förande Harald Jakobsson, Älvängen; sekrete-
rare Carl-Erik Johnsson, Borås; kassör Lars-Erik
Gunnarsson, Sollebrunn; samt ledamöterna Elf
Andersson, Tidaholm; Lennart Högstedt, Marie-
stad och Ragnar Nilsson, Vargön.

Adjungerade ledamöter har varit: från SISU
Sven-Åke Mökander, Alingsås och från Väster-
götlands Idrottsförbund Stig Wernmo, Mullsj ö.

Revisorer har varit Sven-Göran Bröske, Ulri-
cehamn och Gunnar Gladh, Falköping.

Lokalföreningarna är och förblir den viktiga
basen för att dokumentera det idrottshistoriska
som hänt i Västergötland. Dessa är för närva-
rande 14 till antalet. Alingsås, Bjärke, Borås,
Essunga, Falbygden, Lidköping, Mark, Skara,
Ti bro, Tidaholm, Vadsbo, Vara, V årg årda/Herr-
ljunga och Vänersborg. Under året har också

intresse visats från nuvarande "vita fläckar" att
dra igång verksamhet.

Under året harWlS-museet i Vänersborg fått
ytterligare material till samlingarna. Vår
museikommittd håller ihop det hela. Besökarna
har under året varit många men vår förhopp-

ning är att ännu fler skall hitta tillvåra lokaler
Året har helt gått i jubileets tecken. I sam-

band med firandet av Västergötlands IF:s 90 år
presenterades en skrift över samtliga internatio-
nella mästare från Västergötland. Dessa presen-

terades i ord och bild samt med deras autograf.
I samband med årsmötet som avhölls i Gräfsnäs
delades det ut standar och diplom för första
gången. Gäster vid detta möte var SOK:s ord-
förande C-G Anderberg samt ett antal olympier
från Västergötland. Under året har vi ordnat en

mästarträff där cirka 15-talet internationella
mästare hade mött upp. Vi har också ordnat en

träff för tennisens största med Sven Davidsson
i spetsen.

När det gäller skrifter i övrigt noterar vi att
vårt Fotohäfte nummer 4 med allsköns äldre
idrottsfoton är klar. Dessutom lämnar i dagarna
Års skriften tryckpres sarna.

WIS har under det gångna året på uppdrag
Sveriges Idrottshistoriska Förening ordnat den

8:de idrottskonferensen. Detta med högt betyg
från samtliga närvarande. Arrangemanget ord-
nades tillsammans med den lokala föreningen i
Vänersborg.

I samarbete med SISU Västergötland har vi
även i år ordnat ett seminarie med temat "Av-
stamp i Idrottshistorien".

Slutligen riktar vi ett varmt tack till donatorer
och alla andra som på olika sätt stött vår verk-
samhet under 1998. Vår förhoppning är att den
nya styrelsen skall få goda möjligheter att fort-
sätta arbetet med att dokumentera den långa och
ärorika västgötaidrotten.
BORÅS 1999-01-03

WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SÄT,T,SI(AP

Kjell Johansson
Ordförande

Lars-Erik Gunnarsson
Kassör

Ragnar Nilsson
Ledamot

Harald Jakobsson
Vice ordförande

Elf Andersson
Ledamot

Sven-Åke Mökander
Adj SISU-repr

Carl-Erik Johnsson
Sekreterare

Lennart Högstedt
Ledamot

Stig Wernmo
Adj VIF-repr
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Hedersgästerna Gösta Eriksson, Meeri Bodelid, Lasse Helsyik, Sten Karlsson och C-G Anderberg vid WIS
iubileum.

Standar och diplomtagare vid WIS 1)-årsjubileum i Gräfsnös.
Stående fr vdnster: Sven-Göran Bröske, Ulricehamn, Bengt Andersson, Tidaholm, Brynolf Antonsson,
Tidaholm, Sven-Olof Oscarsson, Skara, Olof Toftby, Borås, Sven-Åke Mökander Alingsås. och Carl-Erik
Johnsson, Borås.
Sittande fr vcinster: S Gunnar Peterson, Viinersborg, Harry Thiel, Floby, Harald Jakobsson, Älvcingen, Ulla
Stålheim, Borås, Carl-Martin Biörkkvist, Vänersborg och Bo Bostrand, Skara.



ORDFORANDENS SYN PA
JUBTLEUMSÅnrI 1998

SOK:ordf Carl Gustav Anderberg avtuckas ov WIS:ordf Kjell Johansson vid jubileet.

Att verksamhetsåret 1998 skulle komma att
präglas av jubileumsaktiviteter var ganska gi-
vet. Det var ju 10 år sedan WIS bildades och
sådant är viktigt att man celebrerar på olika sätt.

JUBILEUMSMÖTET
Det började med ett jubileumsmöte den 19 ja-
nuari i samarbete med Västergötlands Idrotts-
förbund, som ju också jubilerade detta år med
attfylla9O. Mötet hölls på Rantens Hotell i Fal-
köping där det hela började en gång för VIF.
Vid denna träff presenterades ett fantastiskt ar-
bete av Harald Jakobsson och Carl-Erik Johns-
son i form av ett jubileumshäfte innehållande
ett 80-tal Västgötska internationella mästare,
presenterade i ord och bild samt åtföljda av

mästarens autograf.

ÅnsvrörBr
Jubileumsmötet avhölls i Gräfsnäs, där WIS

vagga stod för 10 år sedan, den 14 mars. Vid
årsmötet delades standar och diplom ut, för för-
sta gången, till förtjänta medlemmar. Som
huvudgäst hade vi lyckats engagera C-G An-
derberg, olympisk ledare vid flera olympiader.
Han fick frågor om sitt arbete i denna position
och svaren var tydliga och intressanta. Gäster
var också en del olympier från Västergötland
med Meeri Bodelid i spetsen vilka intervjuades
på ett uppskattat sätt av Harald Jakobsson.

TENNISENS DAG
Denna dag låg utanför det tidigare planerade
jubileumsprogrammet, men kom ändå att präg-
las av jubileet. Det varVästgötatennisens största
som var inbjudna att deltaga. Och många kom,
med Sven Davidsson i spetsen. Tyvärr blev re-
sponsen från de som är ansvariga för tennisen i
distriktet i dag, inte vad vi hoppats på, men
tennisens dag får ändå anses som en lyckad dag.
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IDROTTSHISTORISK KONFERENS

På uppdrag av Sveriges Idrottshistoriska För-
ening anordnade vi den 25-26 septemberi Vän-
ersborg, dess VIII-de konferens. Cirka 70 del-
ta-qare från hela Sverige deltog och konferen-
sen har fått ett högt betyg från ansvarigt hå11. I
detta sammanhang är det viktigt att få framföra
ett tack till Sällskapet i Vänersborg, med S Gun-
nar Peterson i spetsen för ett bra arbete. Under
de båda dagarna såg dom till att alla trivdes och
att allt fungerade som det skulle. Ett tack också
till Vänersborgs Kommun, SISU Västergötland
och Centralföreningen för fin hjälp med att ge-

nomfora konferensen. Personligt tack till Kalle
Örsan vid Riksidrottsmuseet som var ansvarig
för programmet vid konferensen, och tili Carl-
Erik Johnsson som svarade för den administra-
tiva delen på ett utmärkt sätt.

NTÄSTARTRÄFF

Den 17 oktober anordnades en mästarträff i
Vänersborg med Harald Jakobsson som initia-
tivta-eare och intervjuare. Många av västgöta-
idrottens mästare kom, och det blev en oför-
glömlig lördagseftermiddag. Att lyssna till alla
dessa mästares, unga som gamla, upplevelser

-qenom sitt idrottande, var helt fantastiskt.

övmcr
I samarbete med SISU Västergötland genom-
fördes ett seminarium i år förlagt till Tidaholm
med sällskapet där som medarbetare. Program-
mets huvudtema var "Avstamp i Idrotts-
historien", hur arbetet skulle fortsätta med att
starta nya lokala sällskap, samt att få de sä11-

skap som redan finns, men vilka för en slum-
rande tillvaro att äter fäfart på arbetet. Konfe-
rensen kunde hälsa tre nya platser välkomna i
verksamheten nämligen Skövde, Göta Ålvda-
len och Fåglums Cykelmuseum, som samtliga
hoppades kunna stafia upp en verksamhet inom
kort. Seminariet var mycket uppskattat av del-
tagarna, och för detta skall ett tack framföras
till SISU Västergötlands Åke Pettersson och
Sven-Åke Mörkander, samt till medlemmarna i
Tidaholmssällskapet för fint mottagande.Den
traditionella Årsskriften ersattes i år med

Jubileumsskriften. Författare var som vanligt det
strävsamma paret Harald Jakobsson och Carl-
Erik Johnsson som i denna skrift väl dokumen-
terade de 100 åren (10+90) i Västergötlands
Idrottsliga historia.

$wön Ån zooo

Framtiden ser ljus ut för de som kommer att
jobba med att dokumentera svensk och västgötsk
idrott. Det finns massvis att ösa ur, både i skrift
och bildform.

Det gäller bara att finna ekonomi samt ett bra
sätt att stärka arbetet. Hur WIS ekonomi kom-
mer att påverkas av det nya storlänet, Västra
Götaland, vet väl ingen i dag men förhoppnings-
vis finns det människor i denna stora adminis-
tration som kan se värdet i, att det finns ideella
krafter som är beredda att ta sig an arbetet med
att dokumentera vårt idrottsliga arv.

Viktigt är att vi inom en snar framtid kan få
en tjänst till museet i Vänersborg. Mycket ma-
terial kommer in och vi måste se till att vi hin-
ner i kapp med att på ett acceptabelt sätt katalo-
gisera inkomna prylar. Vi planerar att göra en

uppföljning av de traditionella seminarie vi ge-

nomför i samarbete med SISU. Detta är viktigt
för utvecklingen. Vidare kommer Årsskriften
liksom Fotohäftet att utges.

Med jubileumsåret bakom oss, känns det an-
geläget att få framföra ett tack till Västergöt-
lands Idrottsförbund och till SISU Västergöt-
land samt till de lokala sällskapen för ett gott
samarbete under året. Det känns stimulerande
att som ordförande få möta alla de människorna
som med glädje, humor och ett brinnande in-
tresse dagligen fortsätter arbetet med att doku-
mentera idrotten i Västergötland och på den lo-
kala hemorten.

TACK SKA NI HA!

WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP

Kjell Johansson
Ordförande
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MAJ-BRITT HAR rNGA År,»BnsrnÄuPoR
so Ån EFTER MEDALJEN

1992 skrev Johan Try7g i Nya
Lidköpings Tidning om Maj-
Britt Ek.

1942 var Maj-Britt Ek 25 år
och tilldelades den ftirsta NLT-
medaljen. Maj-Britt som täv-
lade för Lidköpings kanot-
klubb var då en aY landets
bästa kanotister.

Alldeles i dagarna fyller hon
75 år och håller sig fortfarande
i fin form med dagliga prome-
nader i rask takt.

- Jag har alltid levt ett ak-
tivt liv. Jag är uppfostrad så att
man aldrig ska ge sig. På vilja
kommer man långt, säger
Maj-Britt.

I och med NlT-medaljens 50-
årsiubileum såkommer vi i år att
göra en serie reportage om tidi-
gare medaljörer och vi börjar
alltså med den allra första, Maj-
Britt Ek.

När Maj-Bntt 1942 fick för-
sta NlT-medaljen så tog hon
SM-guld både i singel och tan-
dem. (Tandemsegern tog hon för
övrigt tillsammans med Eian
Thun som fick NlT-medalj
t944).

Det året blev hon även tvåa i
en landskamp i Danmark.

På den tiden paddlade damerna bara en dis-
tans, 600 meter. På längre distanser fick aldrig
Maj -B ritt tävla under sin aktiva karri;ir. Damerna
fick börja tävla längre först senare.

VM-silver
Maj-Britt hade fina framgångar som kanotist
flera år före hon fick NUl-medaljen. Redan 1 938
tog hon en överraskande andraplats vidVM som

avgjordes i Waxholm utanför Stockholm. Det
var den allra första VM-tävlingen i kanot.

- Det dr ett av mina roligaste minnen från
kanottiden. Jag tränade och tävlade i kanot bara
för att det var roligt och var inte så inriktat på

att nä framgångar. Andraplatsen på VM kom
som en väldigt rolig överraskning, berättar Maj-
Britt.

Trots att kriget bröt ut så tävlade Maj-Britt
med landslaget i det ockuperade Danmark.

3-!
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Bland annat var hon med i en landskamp i
Odense.

- Då fick vi ett fantastiskt mottagande av dans-

karna. Vi fick marschera genom hela staden och
det var enormt med publik.

En slump

Att det blev just kanot för Maj-Britt var lite av

en slump. Idrottsintresserad var hon dock tidigt.
- Elsa Sandfridsson som var duktig allmän

idrottstjej i Lidköping på den tiden hölI på och
tränade på Framnäs. Och vi var nägratjejer som

var med henne och sprang där. På hösten sen så

började vi orientera och där fanns några gubbar

som hade kanot och lockade med oss att pröva.
- Jag kände direkt att det var något för mig.

Ja-e blev fast på en gång, säger Maj-Britt.
Och att det var rätt idrott mtirker man på hen-

nes framgångar. FörutomVM-silver såblev det
åtskilliga SM-guld och naturligtvis DM-guld.

Nej till OS

Maj-Britt hade också chansen att avsluta sin
karriär som deltagare i OS. hon var uttagen till
OS i London 1948 men tackade faktiskt nej till
deltagande.

- Jag idrottade hela tiden för att jag tyckte det

var roligt och kände aldrig någon press. Jag var
heller aldrig nervös inför någon tävling. Men
då plötsligt så kändejag press och förväntningar
från alla runt omkring.

- Så jag bestämde mig för att inte följa med.

Visst hade det varit kul att få vara med på ett
OS. Men jag har aldrig ångrat mig, säger Maj-
Britt och man hör på henne att hon menar det.

Efter den aktiva karriiiren så var Maj-Britt le-
dare inom kanoten på olika nivåer Hon var se-

kretera.re i LKF, tränade ungdomar i klubben och

var även ledare på distriktsnivå och i landslags-

sammanhang.

Inga kvinnor
- Men på den tiden var det otänkbart att kvinnor
satt med som ordinarie ledamöter i distrikts-
styrelsen. Så jag fick var adjungerad istället,
berättar Maj-Britt.

Fram till 1954 höl1Maj-Britt på att jobba inom
kanoten. Då tog jobbet vid försäkringskassan
för mycket tid.

Under den aktiva tiden så blev det förstås
mycket träning. Och mycket av träningen kör-
des på den tiden på öppet vatten ute i Vänern.

- Msst tränade vi lite i älven men ofta körde
vi långa turer ute på Vänern, även när det var
dåligt väder. Det gav bra balans och på den ti-
den fanns det inget roder på enmanskajakerna.

Kanalpaddling
Kontakterna som Maj-Britt och de andra
svenska kanotistema fick under tävlingar utom-
lands utmynnande i att ett gäng kanotister från
flertal europeiska länder samlades för att paddla
en långtur runt Fyn i Danmark. Detta var 1941.
Detta blev en tradition under några är. 1948
paddlade man i Dalslands kanal året efter var
man i Holland.

- I Holland blev vi svenskar mycket väl mot-
tagna. Holländarna hade fått knäckebröd från
Sverige under kriget. Och de hade tyckt att det

var så fantastiskt med bröd som kunde hålla så

1änge.

1950 traffades gänget i Finland och det var
sista gången det blev långpaddlande.

- Men alla kontakter genom årren har gjort att

vi fått många besök här i Lidköping och vi har
hälsat på när vi varit ute och rest, berättar Maj-
Britt.

Det har varit full fart for Maj-Britt och hen-

nes Erik genom åren. Det finns mycket vilja
hos båda två. För fem år sedan så bröt Maj-Britt
foten.

Inget gratis

Maj-Britt hade åtskilliga historier att berätta för
NLT från åren som kanotist. Genom alla år som

Maj-Britt paddlat så har hon bara gått runt med

kanoten en gång. Det var vid en landskamp i
Hudiksvall.

- Det var jag och Eian som paddlade tandem
vi hade en klar ledning niir någon av oss, jag
vet inte vem, skar snett med paddeln och vi gick
omkull i det kalla vattnet.

- Tävlingen sändes på radio och min mor blev
riktigt nervös när hon hörde vad som hänt, skrat-

tar Maj-Britt.

JOHAN TRYGG
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BENGT GUSTAVSSON, ALINGSAS BOXNINGSKLUBB
"Alingsåsgrabben som alltid älskat boxning"

l92l efter det att han hade läst fram för prästen

letade Bengt sig ner till stans kraftsportklubb,
Alingsås Brottarklubb, för att träna. Det var så

att i Alingsås fanns brottarna och boxarna i
samma klubb på den tiden.

Det blev lite brottning till en början med för
Bengt men det var boxning som tilldrog sig det
största intresset. Snart blev det boxning för hela
slanten och tränade det gjorde man flera kvällar
i veckan, men matchandet var det dåligt med de

första åren. Men träning ger färdighet sägs det
ju och så var det för Bengt och så småningom
blev det möjlighet för matcher för den lille
flugviktaren.

Grannsämjan var dock inte så god i klubben
mellan de båda kämpagrupperna, boxarna blev
utfrusna skulle man kunna säga. Detta gjorde
Bengt väldigt besviken, han ville ju hålla på med

sin älskade sport.
Det var kring årsskiftet 1934-1935, Bengt

mötte en kompis på stan som uppmanade ho-
nom att sätta in en annons i Alingsås Tidning
för att försöka locka boxningsintresserade i stan

för att bilda en klubb. Det var något som Bengt
nappade på direkt och det blev samlingpäCafl,
Göta den 25 jantan 1935.

Bengt var nu kanske stans mest rutinerade
boxare, han hade ju gott 12 matcher för Brottar-
klubben och nu kanske han stod inför sin svå-
raste uppgift i sitt unga liv. Men det blev knock-
outseger för Bengt skulle man kunna säga och
kanske just 12 kom att bli hans lyckonummer.
Han hade gätt 12 matcher och nu kom 12

boxningsvurmare till Caf6 Göta och beslutade
att bilda Alingsås Boxningsklubb. Dessa entu-
siaster var Bertil Lindberg, Folke Jacobsson,
Harald Johnsson, Gusten Geabel, Folke Gus-
tavsson, Gösta Johansson, Bertil Jansson, Ha-
rald Karlsson, Sven Olsson, Sture Lindgre samt
Stig Gustavsson och så förstås en nöjd initiativ-
tagare Bengt Gustavsson. Klubbens förste ord-
förande blev Gusten Geabel.

Nu var grabbarna på hugget, en del av dem
hade ju redan gott någon match för Brottar-
klubben så de var redo. Nu behövdes det inte

många träningskvällar förrän det
var klart för matchdebut.

Till en början med hade klub-
ben vita och gröna tävlings-
dräkter. Men det visade sig snart
att det var opraktiskt eftersom
boxarna då och då råkade ut för
näsblod vilket ju väl dokumen-
terades på klubbdräkten. Den
byttes snart ut till röd vilket vi-
sade sig var mer praktiskt.

Klubben fostrade under åren

många duktiga boxare av vilka
kan nämnas Tage Pagård och
Max Scott, men det råder ingen
tvekan om utan att Bengt även
tillhörde denna kategori. Han
hann med 106 matcher under kar-
riären och bland meriterna kan

Bengt Gustavsson
som ung flugviktare
1935.

nämnas tre Västsvenska mästerskap och lika
många distriktsmästerskap för Västergötland.
Men som sin mest meriterade seger vann han
över Andrek Andersson från Redbergslid som
efter det nederlaget 1är ha yttrat, "att aldrig hade
han tänkt sig att kunna få stryk i Alingsås".

Bengt var inte bara en bra boxare, han var
även en framåt idrottsledare bland annat som
klubbordförande och tävlingsledare vid flera
stora galor i stan och då gäller det även ett par
SM-arrangemang. Av arrangemanget kan också
nämnas en gala i Folkets Hus där intäkterna
skulle gå till de arbetslösa i stan.

För Bengt blev det fina 60 år med Alingsås
Boxningsklubb som aktiv och ledare. Naturligt-
vis har det funnits vågdalar men de fick vi för-
söka övervinna minns Bengt och det gjorde man
ända till 1995 men då var det stopp. "Det var
inte roligt", minns Bengt när boxningsklubben
så att säga lade handskarna på hy11an.

Bengt i dag 86 år, en pigg medlem i Alingsås
Idrottshistoriska Sällskap. "Det är alltid roligt
att träff a gamla idrottskamrater", tycker den lille
på sin tid tekniske flugviktaren.

10

HARALD JAKOBSSON



VBM AR VASTBRGOTLANDS MESTE
STRAFFRADDARE?

En fråga som kanske är svårbesvarad. Men nog
har kanske Västgöta-Bladet i Tidaholm kommit
bra nära det rätta svaret niir de i en artikel hös-
ten 1998 skrev att IFK Tidaholms målvakt An-
ders Lilja har svenskt rekord i räddande straffar
och borde finnas med i Guiness rekordbok.

Det handlar om 1940-ta1et och har kommit i
da-een nu med anledning av att Tidaholms
Idrottsmuseum har inrett ett speciellt fotbolls-
rum där Anders Lilja fått en egen plats under
devisen "Anders Liljas Straff-Specialisten".

Anders Liljakom med i IFKTidaholms juni-
orla-e 1941 där han visade så fina takter att han
snart var A-lagsaktuell. IFK Tidaholm spelade
då i div 2 och 3 vilket motsvarar dagens div 1

och 2 så det var ju klass på fotbollen som det
r'äl alltid har varit i Tidaholm.

Anders Liljas fantastiska rekordserie med 13

i följd räddade straffar ägde rum mellan 1943
och 1945. (För det är väl rekord) Inledningen
skedde höstsäsongen 1943 då det blev straff-
räddningar mot Skövde AIK, Skene IF, Troll-
hättans IF och Skara IF.

Det handlade ju alltid om höst och vår-
säsonger på den tiden och under våren 1944 vi-
sade Anders Lilja att räddningarna hösten innan
inte var någon tillfällighet och vårens räddningar
skedde nu mot Skene IF, Vänersborgs IF, IF
Heimer och Kinna IF.

Hösten 1944 inleddes i hårdare motstånd när
man då var uppe i div 2 vilket dock inte av-
skräckte IFK:keepern. Straffarna räddades mot
Gårda BK, Billingsfors IK, Trollhättans IF och
Skogens IF.

Våromgången1945 inleddes med en fin rädd-
nin-e mot Karlstads BIK och nu var han alltså
uppe i 13 straffräddningar i svit, en strong in-
sats. Hur långt skulle det hålla?

Ja, det fick sitt svar på Tidavallen i Tidaholm
den 6 maj nzir IFK hade hemmamatch mot Gårda
BK. Gårda fick en straff, förstås skulle man
kunna säga, och lika säkerttogAnders den. Men
nu blåste domaren, han ansåg att Anders rört
sig för tidigt på mållinjen. Gårdas straffläggare
Ragnar Bred blev nu tydligen lite extra skärrad

så Gårda bytte straffläggare och satt in Gösta
Eriksson som lyckades spräcka Anders Liljas
fina svit. Det var naturligtvis enligt reglerna att
Gårda hade rätt attbyta straffläggare, men hade
Anders fortsatt att röra sig lite och ta straffarna
hade Gårda kanske varit tvungn a att gäöver hela
laget innan ett resultat hade kunnat fastställas.

Den sagolika sviten var alltså bruten menAn-
ders Lilja slutade ingalunda med sina straff-
räddningar och under hösten L945 räddade han
ytterligare tre straffar i följd mot IFK Uddevalla,
Örgryte IS och Deje IK.

Det är helt klart attalladessa straffräddningar
uppmärksammades av massmedia men frägan
är om inte en speciell räddning uppmärksamma-
des lite extra.

Det var en match mellan ett SSU-landslag och
Malmö FF på Malmö Idrottsplats. Detta var
prestigefyllda matcher i Skåne på 1940- och
1950-talet. Malmö FF tillhörde Sverigetoppen
med en rad landslagsmän och SSU mönstrade i
den aktuella matchen som spelades den 8 juni
1941 ett slagkraftigt manskap av vilka kan näm-
nas Bertil Nordahl, Olle Åhlund, Lennart Lind-
skog och Vincent Persson, Degerfors samt Kalle
Franck, Helsingborg och med Tidaholms-
grabben Anders Lilja i måI. Det blev en hård
och fartfylld match inför ca 10.000 personer där
SSU-grabbarnakämpade till sig en Z-llednrng,
men åtta minuter före slutsignalen tilldömdes
Malmö FF en straff. Nu gällde det. Malmö FF
hade en rutinerad straffläggare i landslags-
mannen Börge Tapper som nu fick förtroendet
igen, han hade slagit in 28 stramare i svit. Men
vid inget av dessa tillfällen hadeju förstås inte
Anders Lilja från Tidaholm stått mellan stolpa-
ma. Men det gjorde han nu och under ett öron-
bedövande jubel tog han Börge Tappers hårda
skott och bärgade därmed slutsegern till SSU-
laget.

Hur många straffar tog Anders Lilja under
ären? Ja, det vet han väl knappast själv. Men en

rekordman om man kan kora någon sådan så

kanAnders Lilja lugnt sälla sig till kandidaterna.
HARALD JAKOBSSON
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RUNE ANDBRSSON, VEDUM OCH STEN KARLSSON,
SKEPPLANDA

Två förlorade europamästare

Rune Andersson (mitten) smörjer kråset efter en mcisterskapstdvling.

När vi tog fram Västergötlands Idrottsförbunds
och Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps
jubileumshäfte med våra interrrationella mästare
garderade vi oss lite i inledningen. Och det var
tur för nu har det framkommit två skarp-
skjutande herrar med europamästarvärdighet.

Båda var porträtterade i Wästgöten i OS men
vid det intervjutillfället var det ingen av dem

som nämnde ett ord om sin mästarvärdighet som
de vann i Olympisk trapp i Italien 196l när
Sverige vann lagguldet.

Det svenska fyrmannalaget blev inte bara eu-
ropamästare, de satte också världsrekord när
Sten Karlsson sköt ner 195 duvor och RuneAn-
dersson 192 st. Ovriga skyttar i det svenska la-
get var Lennart Ahlin också västgöte men nu
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tävlande för Nimrod i Udde-
valla med 194 duvor och
Rune Flodman, Karlskoga
med 192 st. Världsrekordet
kom alltså att lyda pä 773
nerskjutna duvor.

RUNE ANDERSSON

Rune växte upp i den lilla
Essunga kommun på Varas-

lätten där han sysslade med

totboll och friidrott i Essunga

IS. Men jakt var något som
kom att intressera i riktigt
un-ea år och till att börja med
flck han låna vapen av äldre
kamrater innan åldern var
inne för att köpa eget.

Efter folkskolan hemma i
bvn blev det vidare studier på

universitet i Skara varifrån
det bar vidare till tandläkar-
högskolan i Stockholm. När
studierna var avklarade vän-
tade en tandläkartjänst i
Grästorp där Rune kom i
kontakt med en jaktskytte-
klubb vilket medförde en del
tävlingar på jaktstigar runt
om i bygden.

Åren i Grästorp blev ej så

många utan Rune flyttade
ör,er till Vedum och öppnade

e-set. Här fanns Vedums Sportskytteklubb med

-eod verksamhet och vad var då naturligare än

att Rune blev medlem där.

Nu var det slut i det närmaste med jaktstiga-
rna, och det blev skeet som gällde istället. Men
det övergick snart till Olympisk trapp vilket tyd-
ligen passade denne lite explosive skytt. För ef-
ter endast ett års utövande tog han en plats i
landslaget där han sedan var bofast i 15 år.

Olympisk representation blev det för Rune i
Rom 1960 som inleddes på bästa tänkbara sätt.

Det var för många skyttar anmälda i Olympisk
trapp så arrangörerna var tvungfia att lägga in
en kvaltävling för att kunna genomföra det hela.

I detta kval stod Rune som segrare efter att ha

skjutit ner 97 duvor av 100 möjliga. Finalen blev
dock inte så lyckad kanske var det orutin och

lite nerver som spelade honom ett spratt, det blev
en 12:e plats.

I internationella mästerskap blev det start i
fyra världsmästerskap och sex europamäster-
skap med lagguld 1967 som bästa insats.

Under de 15 åren i landslaget blev det natur-
ligtvis många både långa och dramatiska resor.

Mest dramatiskt blev det när VM skulle avver-
kas i Egypten. Tidpunkten var olämpligt vald
för Runes del, oktober och älgiaktstid, då kunde
man ju inte ha tid att åka till Egypten, även om
det nu handlade om den första tävlingsresan ut-
anför Europa. Rune meddelade Sportskytte-
förbundet att han inte kunde åka, något som
herarna i förbundsstyrelsen inte accepterade,
de pressade på och fodrade att han skulle åka
med.
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- OK, svarade Rune, jag skall åka, men jag
åker inte samtidigt med övriga laget, jag skall
vara hemma och jaga älg några dagar, och så

fick det bli.
Tydligien var konkurrensen hårdare i Sverige

än internationellt drir Rune klarade sig bra. Men
att bli svensk mästare det var svårt, det tog ända
tlll l9l2 innan han kunde bärga den efterläng-
tade mästerskapsplaketten.

25 aktiva år där han även hann med några år

i Svenska Sportskytteförbundets styrelse.

STEN KARLSSON
På gården Frövet i Skepplanda, tre mil notr om
Göteborg, var far i huset en flitig och duktig
jägare. Redan i tidiga skolår fick Sten följa med
på långajaktturer och han fick även lära sig hur
ett vapen skulle skötas.

Men det är klart att det blev ju en del fotboll
också tillsammans med de tre bröderna och spel
blev det i Älvängens IK och Skepplanda BTK.
I slutet av 195O-talet ökade intresset förjakt och
jaktstigar där det på direkten blev stora fram-
gångar. Men sen kom han in på lerduvor och
skeet och då tävlade han för H.järtum.

1959 blev fyra Skepplandaskyttar distrikts-
mästare för Bohuslän. Detta var kanske anled-
ning till att Skepplanda Sportskyttar bildades
och nog var det väl onödigt att åka till Bohus-
län för att tävla och klassen på sportskyttet var
väl också lite bättre i Västergötland. Men när
man nu hade bildat en klubb var man naturligt-
vis också tvungna att ha en bana att träna på"

Kontakt togs genast med kommungubbarna för
att fä hjälp, men där var det stopp. Kommun-
gubbarna tyckte att detta var en dyr sport, hade
skyttarna råd med den så hade de också råd att
anlägga en bana, och så flck det bli.

Den första banan började byggas i Alvhem,
men den hann aldrig att bli färdig pga att den
störde en granne. Flytten skedde till Frövet där
man hölltill ett par år. Sedan gick flytten vidare
till Boaredal innan det blev Knapptorp i Älv-
ängen.

När det sedan blev aktuellt med den stora
kommunsarnmanslagningen hade kommun-
ledningen i Skepplanda fått lite pengar disponi-
bla. Då erbjöd man Sportskyttarna mark för an-
läggande av ett riktigt skyttecenter som anlades
i närheten av sjön Holmevattnet i Hålanda.

Sten hade många olika banor att träna på un-
der sin ZZ:årigakaniär. De första åren i hemma-
klubben tävlades det enbart i skeet men 1962
när SM arrangerades i Borås fanns även Olym-
pisk trapp med. Det var en gren som Skepp-
landaskyttarna inte hade prövat på tidigare men
det var något som Sten tände på.

Detta SM i Borås var det dock en del trubbel
med. Arrangörerna missade något och tävling-
ania ogiltigförklarades och ett nytt mästerskap
skulle affangeras i Uddevalla tre veckor senare.

Dessa tre veckor anr,ände Sten till intensivträ-
ning hemma i Skepplanda för atl lära sig lite
mer om denna gren. Resultaten av detta blev
ett lite överraskande SM:tecken för Skepp-
landagrabben och innan karriärens slut blev det
sedan ytterligare nio individuelia svenska mäs-

terskap och fem i lag.
Nu blev han också intressant för landslaget.

Han debuterade 1963 och var sedan bofast i 22
år där. Det blev massor av landsla-usuppdrag i
nordiska mästerskap samt åtta världsmästerskap
och l7 europamästerskap. Många resor har det
blivit under åren och tävlande i ett l5-tal län-
der.

Men trots alla dessa uppdrag i internationella
mästerskap och lagguld i EM 1967 var kanske
uppdraget att tä representera Sverige i Olym-
piska spelen i Mexico City 1968 det ftirnämsta.
Att han blev uttagen i den svenska skyttetruppen
var kanske inte så konstig då han vid utta-sninga-

ma satte ett srnått fenomenalt rekord. Han sköt
ner 199 duvor av 200 möjtiga. On-r det sedan

var nerver eller andra omständi-eheter som spe-

lade in i Mexico är svårt att sä-sa lnen här stan-
nade det vid 189 duvor.

Satsningen fortsatte i alla fall rned sikte på

OS i Moskva 1980. Och att det var en allvarligt
menad satsning bevisas av att han under 1980
avlossade kring 15.000 skott.

Någon resa till Moskva blev det i alla fall inte.
Sten åkte över till Finland och deltog i en kvai-
tävling. Sportskytteförbundet hade satt kval-
gränsen till 190 och det sköt Sten. Han blev tvåa
i tävlingen men som sagt till Moskva fick han
inte åka, vad det nu kunde bero på.

Det är mycket som händer och har hänt i
idrottsvärlden under årens lopp men en sak är
säker. Dessa båda sportskyttar har varit en pryd-
nad för Västergötland och Sverige under sina
karriärer.
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oLyMprsKA SpELENS TTDNTNG FRÅN tgt2Än px
pÄnm pÅ vÄNERSBoRGS TDRoTTsMUSEUM

Den 20 november 1997 var onekligen en stor
dag for Vänersborgs Idrottsmuseum och dess

bibliotek. Genom föredömlig medverkan av
Vänersborgs Museum fick idrottsmuseet mot-
taga en betydande samling idrottslitteratur, som
mestadels bestod av ett 20-tal årgångar av
svenska idrottstidningar från slutet av 1800-ta-
let och tidigt 1900-ta1, de flesta inbundna. Det
var i första hand tidningalxa Nordiskt Idrottslif
ochNyTidning föridrott. Medi samlingen fanns
också den unika idrottstidningen "Olympiska
Spelens Tidning - The Olympic News". Denna
tidning utgavs med anledning av de Olympiska
Spelen i Stockholm l9l2 och var officiellt or-
gan för Sveriges Olympiska Kommitt6. Tid-
ningen utgavs gemensamt av Idrottsbladet,
Nordiska Idrottslif och Ny Tidning för Idrott
med Viktor Balck som ansvarig utgivare och
Erik Bergvall som redaktör. Tidningen utkom
med3212-sidiga nummer under tiden 31 maj-
27 ju.li l9l2 och hade även engelsk text jämsi-
des med den svenska. Idrottsmuseets exemplar
iir komplett och inbundet.

Denna numera tämligen unika olympiatidning
har utförliga uppgifter om hela arrangemanget

för spelen med resultat och referat över de om-
fattande tävlingarna. Det kan nämnas att tid-
ningen i förhandstipsen inför löpningarna 5.000
och 10.000 meter hade vår legendariske
långdistanslöpare Bror Fock från Vänersborg
som sannolik segrare. Detta gällde i synnerhet
10.000 metersloppet där hans seger ansågs "sä-
ker". Som bekant kunde Fock på grund av sjuk-
dom inte deltaga i något av dessa lopp. Han fick
dock lite plåster på såren genom att senare in-
hösta en silvermedalj i laglöpningen 3.000 me-
ter, där Sverige blev tvåa efter USA. Sverige
blev för övrigtbästa nation vidl9l2 års OS med
USA på andra och Storbritannien på tredje plats.

Med anledning av den nytillkomna delvis
unika äldre idrottslitteraturen anordnade Vä-
nersborgs Idrottshistoriska Förening den 7 mars
1998 och tre veckor framåt en utställning i
Idrottsmuseet för allmänheten kallad "Idrotten
i skriften". Utställningen öppnades av den
idrottsintresserade författaren Hans-Erik Eng-
qvist från Brålanda.

C arl- M artin B iö rkkv is t

IDROTTSARVET

En idrottshistorisk utgåva som håller sin stil på alla områden.
De har en outömlig källa att ösa ur och niir man difutill har en nästan outtömlig sportjournalistkår
till hjälp måste ju resultatet bli bra.

Harald Jakobsson
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xÅcnA GAMLA PRoToKoLLSUTDRAG

3 maj 1935

§e
Beslutades att fran Sportcentralen, Borås, inköpa
1 fotboll av märket Stadion till ett pris av 10:65,
1 juniorboll för 3 kr, ett kastspjut för 5:55 samt
3 par benskydd ä 1:50.

§11
Att måla omklädningsrummet valdes Axel
Hjorth vilken begärde 6 kr i arbetslön, och be-
slutades att klubben inköper alla erforderliga
materialer.

12 juli
§8
Axel Hjorth framförde från Ernst Karlsson ett
tack för den klöver han fått skörda på fotbolls-
planen.

9 aug 1935

§7
Att reparera klubbens strumpor och byxor val-
des Axel Hjorth och undertecknad (Paul Löf-
borg).

3 april 1936

§10
Ernst Anders son framlade ett kostnadsförsl ag på
en dansbana. Detta förslag upptagande både
virke och arbete slutade pä290k;r.

5 juni 1936

§e
Då Björsäters Fotbollsklubb brukar taga dricka
till sina fester hos Mariestads Bryggeri AB,
Mariestad får de i provision 1 låda kl II. Det
beslöts att denna gång anhålla om att utfå denna
provision i form av söt dricka.

6 augl937

§8
En storslagen donation gjordes av innehavaren
av Lugnås Bilstation, Karl Johansson, vilken till
klubben donerade ett par av honom tillhöriga
benskydd av årgäng 1932.

Denna donation är den första i sitt slag inom
klubben.

1 april 1938

§7
Förslag framkom att ändra namnet Björsäter
Fotbollsklubb till Björsäters Idrottsförening el-
ler ev Björsäters Gymnastik och IF för att ge

bättre uttryck för klubbens idrottsverksamhet.
Efter frågans diskuterande beslutades att nam-

net fr o m den 1 april skulle bliva Björsäters
Idrottsförening.

l juli 1938

§6
På förekommande anledning uttalade ordf en

förhoppning om att träningen för fotboll borde
bedrivas på ett mera hedrande sätt än som varit
fallet vid träningen den 30 juni, då till och med
knytnävarna kom till användning. Det ar att
hoppas i fortsättningen att kamratandan gör sig
mera gällande bland medlemmarna och att var
och en verkligen går in för att höja intresset för
idrott och framför allt att uppträda sportsman-
namässigt på plan.

6 mars 1942

§3
Ansökan från slaktare Pettersson att få hålla får
å idrottsplatsen under sommaren bifölls.

Frågorna ang ev arrende och andra villkor
bordlades till nästa sammanträde.
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Idt ott sp latsinvigning i Bj örsciter I 9 5 5.

§5
Förslag från F{jort att köpa en del begagnade
fotbollsskor vilka funnos i Kommissionsaffdren
biföIls. Hjort utsågs att höra efter priserna och
göra ev inköp.

Det koras det ju årligen runt om i landet, där
Svenska Dagbladets guldmedalj är toppen på

det hela.
Men lokalt koras det årligen bragdkvinnor

och män och då inte minst i Västergötland.
I de flesta fall är det tidningarna son svarar

för dessa utmärkelser. Detta är idrottshistoria
av god dignitet, så darfor har vi beslutat att ta
kontakt med alla tidningar i Västergötland för
att kunna presentera alla Västergötlands
bragdmedaljörer.

23 mars 1947

§4
Ett förslag framkom att om möjligt anskaffa en

fotbollstränare, vilket livligt bifölls.
Styrelsen fick i uppdrag att försöka komma i
kontakt med en för ändamålet lämplig person.

aa

BRAGDMEDALJORE,R!
Vår första kontakt tog vi med Alingsås Tid-

ning som 1944 lät instifta AT:-plakemen för
bästa idrottsprestation i tidningens utgivnings-
område. Från AI har vi fått ett utförligt mate-
rial med text och bilder som vi nu kommer att
bearbeta för kommande skrift samtidigt som
vi kommer att kontakta övriga västgöta-
tidningar.

Här är vi säkra på att det ryms massor med
västgötsk idrottshistoria vzird att dokumentera
för framtiden.
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BORAS BROTTARKLUBB

Som gammal brottningsentusiast iir det väl inte
så konstigt att man börjar fundera lite om vad
som hänt i denna anrika klubb under åren. Jag

har visserligen inte varit med sedan klubben bil-
dades men det zir runt 60 år sedan jag fick den
första kontakten och vad som hände tidigare har
man fått sig till livs genom kontakter med ä1dre

personer och olika skrifter.
Borås och Västergötlands starke man på

ledarsidan var Nils Davidson i börian av 1920-
talet. Han var då verksam i Borås Atletklubb
med framgång men han hade svårt att dra jämt
med atletklubbens tyngdlyftare vilket resulte-
rade i att han 1923 tog med sig några av de ak-
tiva brottarna i atletklubben i en smart utbryt-
ning och bildade Borås Brottarklubb. Det var
väl liksom naturligt att Nils Davidson anfört-
roddes ordförandeposten i den nystartade klub-
ben. Han basade även i distriktets brottnings-
sektion och satt även med i Svenska Brottnings-
förbundets styrelse.

Nils Davidson var tydligen en arrangörernas
man. DM arrangerades redan dagen efter att
klubben blivit medlemmar i Riksidrotts-
förbundet och Svenska mästerskapet fick klub-
ben förtroendet att affangeta redan 1925. Kan-
ske lite övenaskande då klubben inte hade mer
än två år på nacken men säkerligen hade Nils
Davidson ett finger med i spelet nzir beslutet togs
i förbundsstyrelsen om SM:ets placering. Detta
fick man underförstått klart för sig efter att ha
läst en artikel i tidningen SPORT m 5 1925.Där
stod det "SM i grekisk-romersk brottning skall
gå i Borås den28-29 mars".

Förbundets verkställande utskott hade efter
noggrant övervägande enhälligt beslutat före-
slå de övriga styrelseledamöterna att förelägga
SM i Eskilstuna med anledning av att IF
Verdandi firade sitt 3O-årsjubileum och var dess-

utom en av landets livaktigaste brottarklubbar.
Det var inte så vanligt att ett verkställande ut-
skott blev nerröstat, men så var fallet nu och
inte heller finns det belägg för Nils Davidsons
engagemang i frågan. Men nog hade det varit
underligt om han inte röstat för Borås och Väs-

Harald Pettersson, Västergötlands förste svenske

mcistare 1925 och europamästare 1926.

tergötland vars representant han var i den
svenska förbundsstyrelsen.

Detta SM-arrangemang blev en fullträff för
brottarklubben där Nils Davidson och Johan
Larsson hade huvudansvaret och tidningen
SPORT skrev att dessa båda herrar i spetsen för
sina klubbkamrater gjorde en prestation som kan
tjäna till exempel lite varstädes.

Sportsligt sett blev det även en fullträff då
Borås och Västergötland nu fick sin förste
svenske mästare, Harald Pettersson, nzir han blev
mästare i lättvikt. Mästerskapens kanske hår-
daste klass och han försvarade sedan sitt mäs-
terskap 1926 vilket renderade en plats i den
svenska ffuppen till europamästerskapen i Riga.
Om han nu överraskat med att vinna SM två år
i rad så var väl överraskningen ännu större när
han med vågens hjälp vann Västergötlands för-
sta internationella mästerskap.

Mycket hände inom boråsbrottningen på
1920-talet. En del av brottarna som följde med
från Atletklubben när Brottarklubben bildades
gick tillbaka till AK igen men nu fanns det gott
om brottare i Borås så det var inte så svårt att
mönstra ett slagkraftigt klubblag.
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Många idder och förslag har under åren kom-
mit fram från klubbens duktiga ledare med Nils
Davidson i spetsen. Det mest positiva för svensk

brottning var väl kanske när de kom med pla-
nerna på en utökning av fyrstadsbrottningarna.
Efter det att Stockholm, Göteborg, Eskilstuna
och Malmö hade mötts i Stockholm och Eskil-
stuna tyckte Boråsarna att det kan väl även fin-
nas andra städer som skulle vilja mötas på
brottarmattan. Det fick till resultat att den för-
sta B-fyrstadsmatchen mellan Borås, Norrkö-
ping, Landskrona och Uddevalla arrangerades i
Borås vilket blev grunden till Sveriges mest
prestigefyllda tävling under många år. Man
skulle kunna säga att svensk brottning har Borås

Brottarklubb att tacka för.

Elitbrottare
Det är klart att i en klubb med en så bred verk-
samhet som Borås Brottarklubb haft periodvis
så sticker det naturligtvis upp ett litet större ämne

då och då.

Att Harald Pettersson var den förste i denna

kategori råder det väl ingen tvekan om. Hans

Svenska mästerskap och Europamästerskap var
192O-talets höjdpunkt i BK. Det var så att efter
slutförd tävling hade de tre brottarna; Harald
Pettersson, Osvald Käpp, Spanien och Mihaly
Matura, Ungern ådragit sig fyra prickars belast-
ning vardera så man hade inget annat att göra

än att ta fram vågen och väga isär trion. Det
visade sig då att svensken var något hekto lät-
tare än sina konkurrenter och blev dåirmed korad
som europamästare.

Efter denna fina insats fick Harald förnyat för-
troende i 1921 års europamästerskap i Budapest.

Även här inledde han starkt med segrar över E
Vidal, Spanien, P Parisel, Frankrike och Arthur
Nord, Norge innan han dukade under i finalen
mot Eduard Sperling, Tyskland och fick nöja
sig med silvermedaljen. Den internationella in-
satsen för den renodlade BK:aren avslutades

med ett deltagande i olympiska spelen i Am-
sterdam 1928 där han blev utslagen i tredje
omgången.

Under 1930-talet och 1940-talet var jord-
månen tydligen god i klubben för nu myllrade
det av BK:are i Sverigetoppen. Det är ju inga-
lunda lätt att rangordna dessa gamla kämpar då

de lite omväxlande tävlade för BK och AK.

Kurt Pettersen, olympisk guldmedaljör i London
1948.

Personligen sätter jag propagandabrottaren
Kurt Petters6n främst genom sitt OS-guld 1948

i hård strid med stibrottaren Axel Cadier som
inte kom till klubben förrän i slutet av sin kar-
riiir. Där fanns också periodvis Folke Hernström.
Alla med internationell mästervärdighet.

En annan mästare av klass var Karl Myhrman
som för övrigt hade två duktiga bröder med sig
i klubben, Anders och Bror, som visserligen inte
kom upp i Kalles klass men var en tillgång för
klubben.

Åke Thunström var en annan BK:are man
gärna såg på mattan, hans perfekta krysstag gick
alltid hem.

Klanen Ekström
För att vara en tillgång för sin klubb är det inte
alls nödvändigt att bli en stor mästare. Så skulle
man kunna säga att det var med bröderna Ek-
ström. Dzir var det inte mindre än sex bröder
som faktiskt fanns med i klubblaget samtidigt
vid något tillfälle.

Ätdst i brödraskaran var den hårdföre Karl
"K-rigarn" ett smeknamn som man trodde han
fått genom brottningen, men så var det inte.

- Nej, berättade "Krigarn" vid ett tillfälle. Det
fickjag närjag var sju år och blev beordrad av
nägra kompisar att slå ner ett getingbo. Du är
"Krigarn" och går först sade en kompis och där-
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En slagkraftif sextett Ekström i Borås BK ncir det begav sig.
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med var namnet så att säga registrerat och
hängde med hela livet. Kalle började brottas
1933 och blev junior- och seniormästare för
Västergötland men han fick aldrig något stort
mästerskap. Det var som han sade när vi tala-
des vid någon gång 1985.

- Det skal1 du veta att det var härliga tider
med hård träning i klubbarna. Men det var hel-
ler inte lätt att slå sig fram i SM t ex diir man
hade att tampas med welterviktare som Rudolf
"Preven" Svedberg, Frans Westergren, Gösta
"Granit Gösta från Sundsvall" Andersson och
Acke Grönberg mindes "Krigarn".

Bror "Brolle" Ekström fick följa med store-

bror Kalle till träningen som han inledde 1934.

Bror var mellanviktare men diir fanns ju både

Cadier och Myhrman och roligare kunde man
ju ha än att stöta på dessa båda bjässar titt som
tätt. Så "Brolle" etablerade sig snart som en

durkdriven tungviktare. Bror gjorde en lång rad
fina matcher i klubben och var vid ett tillfälle
nara att slå olympiske silvermedaljören John
Nyman, Sundsvall. Jobbet förde sedan "Brolle"
till Uddevalla där han avslutade sin brottnings-
karriär i Uddevalla IS.

Sven var den minst kände i brödraskaran. Han
gick i weltervikt och hoppade in i klubblaget
någon gång då och då när det fattades folk. Men
han övergav inte klubben utan tog hand om
sekreterarjobbet i några år.

Göte var den av bröderna som hade störst
framgångar med bl a ett svenskt mästerskap i
fri stil 1951 och som gav en landslagsplats och
deltagande i Viirldsmästerskapet i Helsin gfors.
Där blev han bronsmedaljör.

Lars var den av bröderna som var mest tek-
nisk. Det var en kille som sannerligen inte var
rädd för att gå in och skifta grepp med sina mot-
ståndare och när han väi var där klippte han
snabbt till med ett krysstag eller slängkryss. Lars
blev svensk juniormästare 1944 och gjorde en

rad fina framtädande i såväl juniorlaget som B-
landslaget.

Ingemar var yngst i brödraskaran, och var ak-
tiv i 17 år. Han fanns med i BBK:s serielag när
de hade ett allsvenskt lag, där fanns även Bror,
Sven, Göte och Lars med.

Det är nu snart 50 år sedan Ekström-epoken
var över och det sista SM-tecknet biirgades av
Göte Ekström vilket man har lite svårt att tänka
sig med tanke på att Boråsbrottarna genom åren
tillhört vzirldseliten för att nu inte nämna svensk-
toppen med 41 svenska mästerskap. Och nog
skulle det väl återge Boråsbrottningen lite av

sin gyllene glans med ett svenskt mästerskap
igen.

Ungdomen fick ta över

Som för de flesta klubbar inträffade en och an-
nan downperiod även för Borås BK.

Ett stort uppsving för verksamheten kom i
början av 1960-talet då det satsades hårt på

ungdomsverksamheten i Västergötland. Brottar-
klubben arbetade sig snabbt upp till en topposi-
tion inte bara i distriktet utan även i landet.

Under 1960-talet byggdes det upp ett starkt
lag med Kent Johansson och Thomas Jörkander
som de starkaste namnen. Kent blev dubbel
svensk juniormästare samt några topplaceringar
på SM. Thomas blev korpbrottare med stora
framgångar skulle man kunna säga då han vann
ett antal svenska polismästerskap och krönte
slutligen karriären med ett europamästerskap för
poliser.

I mitten av 1970-ta1et började sedan Stefan
Holmqvist sin karriär som sedan kulminerade
1980 med dubbla svenska ungdomsmästerskap
som sedan följdes upp med ett ungdoms-
världsmästerskap borta i USA.

Efter en liten återblick av denne iirevördige
75-årings verksamhet är det baru att hoppas att
dagens ledare skall lyckas hålla kvar dagens
ungdom inom klubben så att de framöver kan
föra klubbens färger fram i rampljuset igen.

HARALD JAKOBSSON
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N:r 5 1925 Axsv. L-rcrve.ne: EINAR nÅgEnC Årg. 1

Det var namnet på den tidning som gavs ut 1915 av dåvarande ordföranden i Svenska Brottnings-
förbundet, Einar Råberg. Svenska brottnin-sens fader, uppbyggare och banbrytare, är ord som
använts när det gäller att personifiera Einar Råberg, ordf i Svenska Brottningsforbundet L918 till
1.939.

Det var under den perioden som giuncien iaci:s til1 svensk brottning har det sagts. och det ligger
säkerligen mvcket sanning i det. Einar Råberg tog alia tillfällen i akt när det gälide att föra fram
brottningen och göra PR föi sporten. 1925 engaqerade han sig också som tidningsutgivare. Tid-
ningen med namnet Sport -iliustrerad idrottstionine innehöll snart sast all idrott. Men redan i den
anmälan som gjordes i ciet första numrei av tidninsen gav han direkt ett klart besked om ati det var
försi och främst brottning det skulie handia om. Råberg var en ideaiist och kämpe som gjorde
svensk brottning stora tjänsier både cå det naiionelia och internationelia pianet. Axel Caciier
yttlade vid tillfälle att major Råberg var den bäste iedare vi haft inom svensk brottning. Blev ciet

tr,ister på nåuon internationeli kongress någon gang så slog han näven i bordet med kraft och secian
blev det ordnin-e på torpet. sade mästetbroitar3n Cadier.

Det fanns mycket roli-st och intressant att iäsa i cienna idrottsticining under dess korta utgir-
ningstid. En del är r,ä1värt att föra vidare tili kommande generationer varför vi här saxar en del som
har anknvtnine tiii Västergötiand.

T}
iJ r c ttnlnEsn\-ti.

S. )i. i grekisk-romlrsk irottning
skalt gå i Borås den 28 och 29 mars. Verk-

stäIlande Utskottet hade efter nogglant över-

','ägande enhälIigi beslutai. föresiå de övriga
st1'relseiedamöterna att Iägga S. ]I. i Eskils-
tuna med \:erdandi som anordnate. Detia
trots att det blott är etl par år se<lan Åtle',-
lilubben i Eskilstuna hade S. li.. och enär
Verdanrii nu firar sitt 30-årsjub:leum och

aldrig förr haft S. lL och dessutorn är en ar'

laudets Iivaktigaste brottn.ingskiubbar'
Det är ej så untlerligi att de st1-reiseieda-

n:öter som bo vid r'ästkusien vil-ia ha S. II.
i Borås, och att skåningarna oci:så hellre

fara till Borås än tiil Eskilstuna, de'. säger
sig sjä1vt, men att norriandsrepresentanren
också lägger sin rösi för Borås s]'nes egen-
domliqare.

\'. U. har att opartiskt och oegoistiskt
g.ranska ansökningarna och framlägga ett
motiverat förslag för styrelsen. Det har
gjorts så. -4.tt sedan cie i landsorten spridda
strl'relseledamöterna visa en säIls3'nt enig-
het och rösta omkull \'. U. torde framiör
ailt leda iill att ett \'. U. som sitter ett
kommande år, r'ar det vara må och vilka
ledarnöterna än må vara, ej Iär finna sig
i att vara till numerären underlägset lands-
ort srepresentanterna.
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En stor d*g i Borås.
Svenska brottningseliten samlas till kamp om mästartitlarna.

"l

t

E. Maimberg, tippad Ijäderviktsmästare.

Det biir hårda strider i Borås den 28

och 29 dennes. Hela landets kraitmäa
mötas där iör att försvara eller r5reka
titl sig ett svenskt mästerskap i grekisk-
romersk brottning. Brottningen i Sve-
rige gar alltjämt framåt med stormsteg
och man, har allt skäl i världeu att denna
gången räkna med häftiga och segslitna
nappatag.

Eller vad sägs om Rudolf Svensson
och Richtholf? Det blir nog krafttag som
man får söka maken till. Westergren
tycks viija viia sig ett tag och lämnar åt
Olle Hansson, Forsberg m. fl. att härja i
B-klassen. Harry Nilsson får det nog ej

iätt att försvara sitt mästerskap i A-
klassen. Bohm och flera med honom
vilja nog ha ett allvarsord med i laget.
I Iättvikt skuile vi nog vilja se Borgström
ihop med Gustaf Nilsson till att börja
med och sedan få Eskilstunapojkarna
m. fl. hugga i. I den klassen spå vi intet.

Sigl'rid F{aasson, tippad mästare i. bantam.

I ljäderviH komma vål Malmberg och
Jönsson att valsa igen. M. har revanseh
att taga ifrån Lantiskrona, om haa ej
hinner göra det före S. M. Bantam blir
vä-l närmast Sigt'rid Hanssons klass,
mänskligt att döma. Men d.är finnas
många, många aspiranter.

Återstår till slut endast att önska att
den bäste vinner i varje klass och att
domarn.a ej må frukia att premiera den
som vill brottas oeh hålla efter den, som
rest till Borås för att vinna mästerskap
genom att söka undvika brottning.

Ått djärv och framgångsrik brottning
skall bii belönad, det .kommer Sport att
svara för medelst ett hederspris.

E. R.

P. S. Huru många åskådare rymmer
Älvsborgarnas gymnastiksal och huru
många extratåg kunna uppställas på sta-
tionerna i Borås? Yad säger Davidssr.rn?
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Svenska mästerskapstävlin garna i
grekiskrromersk brottning i Borås.

Limhamn 2, Göteborg 2, Borås

S. M. 1925 gick i lugnets tecken. Yar
det tvistigt och trassligt i }Ialmö 1921,

så var det motsatsen i Borås. En av an-
ledningarna till lugnet var helt säkert
att publiken uppträdde så sansat och ej

på minsta sätt irriterade domarna eller
de tävlande. Goda prestationer och
djärv brottning uppmärksammades och
applådera<ies och då resultaten medde-
iades hyliades främiingen lika hjärtiigt
som boråsbon.

Fastän tävlingarna gingo i Äivsborgs
regementes gymnastiksal, 15 ä 20 minu-
iers väg frän staden. var lokalen båds
kvällarna nära proppfuil och under sön-
dagsmiddagen mera än haivbesatt. Tär'-
J.ingsiedare var Niis Davidsson och sek-

. reterare Holger }{agnusson, båda tillnö-
rande den anordnande företiingen, Boiås
Brottarklubb. Som domare tjänstgjorrie
J. Larsson, K. Xsaksson och Å. Yesteriuni,
Borås, CIaes Johansson, Göieborg, Sjo-
strand, Limhamn, samt E. Råberg oci:
G. Svensson. Stockholm.

Parterrbiottning behövde ej iillgripas
förrän i ett par matcher moi slutet ar"

täviingarna. 39 man stariade. 9 i ban-
tam-, 5 i fjäder-, 11 i lätt-, 6 i A, 5 r B
och 3 i tungvikt.

19 föreningai' 1'oro ;-epresenterade,

l\{atcher:ra.
Segrarer nämnes förs:.
Bantamvikt: R. Ånriersson, jönköping-

E. Eriksson. Vänersborg, 15 min.. arbetsss-
ger; S. Hansson, Limhamn-östman, Eskiis-
tuna, 15 min., överlägsen arbetsseger l \'.
Kar1sson, Spånga-Lincielöf, Xalmbergei. 5

niin., smidj ebälte; R. Larsson, Göteborg-
A, Petterssoa, Borås, 4.55; Eriksson, 1'ä-

nersborg-Hernström, Borås, 15 min., ar-
betsseger; östman. Eskilstuna-Andeisson,
Jönköping, 1ö min.. arbetsseger; S. Hansson,

, 1, Eskilstuna 1 mästerskap.

Limhamn-Lindelöf, Malmberget, 15 min.,
arbetsseger; R. Larsson, Göteborg-V. Karls-
son, Sirånga, 14.35, överstörtning; Hern-
ström, Borås-A. Pettersson, Borås, 12.28;
östman, Eskilstuna-Eriksson, Väners-
borg, 15 min., arbetsseger; S. Hansson, Lim-
hamn-Andersson, Jönköping, 2.55; Hern-
ström, Borås-V, Karlsson, Spånga, 13.35,
armsug; R. Larsson, Göteborg-{stman, Es-
kilstuna, 15 min., arbetsseger; S. Hansson,
Lrmhamn-Hernström, Borås, 1,28; S. Hans-
son, Limhamn-R. Larsson, Göteborg, 9.65,
backhammer,

Hansson behärska<ie klassen suveränt. En-
dast i Lindeiöf från }iaimberget mötte han
hederiigt motstånd. östman var ej i form.
Ragnar Larsson är bra men har ej förbättrats
så som Hansson. Earlsson. Spänga, borde
med litet taktik kommit på 2:dra plats i
klassen. Äu«iersson, Jönköping, har st;rrkan
inne, men saknar i övrigt en del. Han har:,dock framtiden för sig. Lindelöf, Malmber-
get, kan m-vcket brottning, men har ej ti1l-
räckiig tävlingstaktik.

Fjädervikt: R, Iiarlsson, Kristineharnn-
Olsson, Lrddevalla. 35 sek., smidjebälte; E.
lialmberg, Göteborg-T. Pettersson, Boiås,
2.10, nacksving ; R. Karlsson-Jeppsson,
ifaimö, 15 min., aibetsseger; E. Maimberg

-O1sson, 
Uddevalia, 5.20, överstörtning;

Jeppsson-T'. Pettersson, 4.28; E. Ivialmber-q

-P.. Kari.sson, 15 min., arbetsseger.
trIalmberg vann klarl och varierade sin

brottning i de sisi.a matcherna ovanlig'.
mvcket. Det förelalier som Ruben liarlsson
ej vågatle utnyttja den teknik han faktiskt
besitter.

Lättvikt: O. Borgsiröm, tr{almii-Å. M"tro-
berg, Göteborg, 15 min., arbetsseger; Sien-
berg, Borås-Johansson, Uddevalla, 10.45,
höftsving; Åndersson, Kristinehamn---öster,
Djurgården, 15 min., arbetsseger; H, Petters-
son, Borås-G. Johansson, örgr1'te, 15 min.,
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84 SPORT

arbetsseger; G. Carlsson, Örebro-Hellkvist,
Eskilstuna, 15 min., arbetsseger; Borgström

-Johansson, 
Uddevalla, 4.10, nacksving I

Andersson, Kristinehamn-Sten-berg, 3.45,

nacksving; öster-Johanson, Örgr3;'te, 15

min,, arbetsseger efter parterr; H. Pettersson

-Hellkvist, 
10.50; H, tar krysstag, som pa-

reras, och faller på r)'gg; A. Malmberg-E'
Pettersson, Gäv1e, 15 miu., arbetsseger; G.

Carlson-Pettersson,'Gävle. 1.30, nacksving;
Malmberg-Stenberg, 15 min., arbetsseger:
Borgström-Andersson, Eristinehamn, 8.05.

nacksving; H. Pettersson-Öster, L5 min., ar-
betsseger; Carlson-Ilairnberg, 7.06, bröst-
koppling; H. Pettersson, Borås-Borgströnr.
15 min., arbetsseger; Carlson-Åntierssou.
3,25, backhammer; Borgström--{arison, 1ä

min., arbetsseger.

En hård och .iämn klass nred härf ir: skiil-
lad mellan Pettersson, Borås, och Borg-
ström. Den förre håiler greppen iIla, mel
är f. ö. både snabb och stark. Ånnu blott 22

år har han dock framtiden för sig. Carlson.
örebro, presterade en utmärkt brotining. Mc-
ningarna om honom som erl coaring mati
äro delade, Jag håller på honom. Hellkvist
var ej så i tagen som lanligt. c-tsier, Djur'-
gårdsrepreseni.ant och fl-vganrie rlaI'ans
trogne vårdare, brottaties finuriig: och lir,-
iigt rned Borås-Pettersson: men ari-.etsbeseg-

rades. Gävle-Pettersson och Krisiinehamns-
-{ndersson äro slarka, men äunu ej tillräcli-
ligt durkdrivna för ep mäsrerskapsolacering.

Melianvikt -a^: Bohm, Eskilsiuna-Sö<ier-
k'r'ist, Uddevalla, 9.4, Lackhammer: I. Karls-
son, Eskiistuna-Axelsson, Borås, 2.48. över-
störtning I E. Olsson. Eskilstuua-E. \ iis-
son. }\Iaimö, 15 min., arbet.sseger: Söderkvist

-I. Karlsson, 9.40, ör'ersi.örtning; Bohm-
H. Nilssou, arbetsseger efter parterrbrott-
ning; E. Olsson-Axelsson. 15 mir.. arbets-
seger; E. Oisson-Söderkvist, 1 min., smid-
jebäIte; Bohrn-Olsson, arbetsseger efter
jämn, förlängd match.

Hårfin skilinad är'en i denna kiass mel-
lan täimännen. Bohm och OIsson. Olsson är
starkt uppåtgående och har förui besegrat
Bohm, Söderk'r'ist brottas slarvigi och bör
kunna ta bättre vara på sina chanser. Harrl'

Nilsson får nog lägga om sin taktik från
avvaktandet till anfali hädanefter.

I\Iellanvikt B r E. Anderssou, Limhamn-
O. Hansson, Göteborg-Ahlberg, örgryte,
6.25, nacksving; Gustafsson-Friberg, Halm-
stad, 3.06, platt fall å eget grepp; O. Hans-
son-E. Anderson, jämn match, arbetsseger
cfter parterrbrottning.

Andersson, Limhamn, är ung och uppåt-
gående. FIan vägde nu för A-klassen, Fina-
len mellan honom och Hansson var oerhört
jämn.

Tungviktr Rud. SvenssoB, Stockhoirn--
Bengtsson, Göreborg, 2.51, krysstag; Richt-
hoff, Limhamn-Bengtsson, 4.31, halv Nel-
son; Richthoff-S1'ensson, jämu f örlängri
match.

Finalen lar häftig och fördes i ståencir.
Svensson föreföIl vara <ien sorn ville brotia.
och brottas på mattan. Flertalet domare be-
gärde dock partembrotining. ,Om denna rådde
rieiade meningai.

Slutresultat.
IJattamvikt: 1.) S. Hansson, Limhamn; 2)

R. Larsson, Göt.eborg; 3) F. Herns*'röni.
Borås.

Fjädervikt: 1) E. liaimberg, Göteborg: 2

Il.. Karlsson, I{ristinehamn; 3) E. Jeppsson.
I{a1mö.

Lättvikt: 1) H. Petiersson, Borås; 2) O.

Borgström, Iiainö; 3) G. Carlson, örebro.
Ilellanviki Å: 1) F.. Eohm, Eskilstuna; 2 r

E. Olsson, Eskilstuna; 3) S. Söderkvist.
liddevalla.

lielianvikt B: 1) O. Hansson, Göieborg; 2

E. Aadersson, Limhamr:; 3) R. Gustafssoi:.
Jönköping.

Tungvikt: 1) J. Richthoff, Limhamn: 2

R. Svensson, Stockholm; 3) B. Bengtssor.
Göteborg.

Ilorås Brottarklubb hade väl förberet:
dessa tär'lingar. Inkvarteringen på Hoteli
du Nord var utmärkt och priserna moderaia.
I '"ävlingslokalen brottades man å en tribun.
varigenom publiken r.ä1 kunde föija kam-
pen. Här hade dock varit önskligt att ett
par }ampor sänkts så det blivit ijusare vid
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mattan. Som det nu var rådde haivskym-
ning omkring de tävlande och det var ytter-
ligt svårt att noggranl följa matcheraas dc-
taljer. Utroparens röst hördes ej i hel:r

saien då brottarna presenterades eller resul-
taten meddelades, ett gammalt vanligt fei.
Det kan vara svårt att alltid få fatt på en

utropare med röstresurser inom den anord-
nande iöreningen, men å andra sidan är det
ej mer än billigt att alla som betalat siu
entrö, tydligt och klart få höra vad sou.t

passerår,

Defileringerr var impouerande med Rudolf
Svensson i sin vackert röda brandkårstrikå
i iäten med biågula flaggan. Jag kan ej

hålla rned dem som anse defileringen vara eit
gammalt cirkustricks som snarast bör bori-
1äggas. Under förutsättning att de tävlanCe
gå förbi 1öst och ledigt utan att spänna sig;.

får åskädaren ett imponerande helhetsil-
tryck. Däremot bör den allmänna presen'ra-

tionen saklöst kunna strykas som onödig
och tidsödande.

De täviande fr^ ,aroo utan uudantag lagt
l:ort den s. k. brottarhälsningen som ju för
länge sedan varit på avskrivning. En litcl
lätt, anspråkslös bugning är mer äh tiil-
räcklig. Och så näsduk i trikån, om vi få
be, och ej "jägarnäsduk" på fri hand i rym-
den. En annan etikettfråga under brottnin-
gen är si.rumporna. Halvstrumpor till låg-
skor är fuit, mycket fult, kom i håg det.

Någon direkt feststämning kunde man
knappast märka, den stämning som är önsk-
värd vid Sveriges störsia brottningsdag. Litet
var hade nog väntat sig att supön efter täv-
lingaraa förlagts till ett särskilt rum och
så,Iunda gjorts till en liten gemensam enkel
men värdig avslutning på S. M. 1925. Detta
kunde ha skett utan ett öres kostnad för
Boråsklubben, enär alla i förskott betalt sin
supö. Eo sådan liten samling sätta alla ett
stort värde på, ty man får lära känna var-
andra, utbyta tankar och diskutera intres-
santa spörsmåI, göra upp angående kom-
mande tävlingar och matcher o. s. v, oclr

Bohm. Eskilstuna. Pettersson. Borås,
sveosk mästare i svensli måstare i

mellanvikt i. iårtvikt.

3iisterna iå gemensamt tacka sina '.,ärtia:'
iör de gångna dagarna.

Kring matcherna.
Vackraste grepp: Gösta Carlsous, örebro,

kombinerade krysstag och lindenagrepp på
Heilkvist.

Vackraste match: Sigfr. Hanssotr-Linde-
löf, Malmberget.

Bästa match: Olsson, Eskilstuna-Harr1'
Nilsson, Enighet.

Snabbaste maich: Ruben Karlsson slår
Olsson, Uddevaila, på 35 sek.

Bästa teknik: Sigfr. Hansson,tättföIjd av
Olsson, Eskilstuna.

Häftigaste anfall: Söderkvist, Uddevalla.
Dock ännu oskolad.

Bästa försvar: Liudelöfs mot Sigfi'.
Hansson.

Hårdaste match: Pettersson, Borås-Borg-
ström.

"Största match": Richthoff-Rudoif
Svensson.
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Lustigaste match: Pettersson' Borås-
öster, där den sistnämncle sökte vara riktigt
finurlig mellan ttnarorna".

Finalmatcherna i mellanvilrt A, B och

tungvikt voro mycket jämna, parterrbrott-
ning måste tillgripas och äveo efter denna

voro meningarna starkt delade.

Åsikterna beträffande huru en backham-
mer får tagas äro ailtjämt högst varieraade.
Må!ända torde några vältagna fotografier
kunna bringa bättre klarhet i denna sak.

Som det nu är bryter en domare för tidigt,
err arlnarl kanske för sent vid dylika grepp.

Av stor betydelse är också att känna rie

täviandes vanor eller ovanor härutinnan, ty
de taga I regel alltid sitt grepp på såmma

satt.,

Blasd «ie ,,og". irror,"rna funnos årskil-
li-ea. som snäIlt och villigt 1ägo kvar i par-
terr, fastän de nog skulle ku-r.nat rusa upp.
Har man ej för arsikt att anfalla motstån-
daren fråil. underläge, är dei nog klokas'. att
snarast söka komma i en g3-nnsammare si-
tuaiion. I samband. härmed må det nåpe-
kas, at'r riet är mattdomaren som bryter
kampen vid mattkanten och. treialier in iien
till centrum, så att det ej blir en ar brot-
tarna som ideliger klappar den andre på ryg-
gen och bestämmer var brottningen skall
ske. Ty det kan då inträffa, att man vill
ha sin motståndare i centrum utan att ha
behärskal honom vid mattkanten.

Ilånga kast från ,t*oa. gjordes, men väl
omkull på mattaa visade dei sig, att veoer-
börande ej hade en aning om hur greppet
skulle "håIlas" eller fortsä'rtas i nya kopp-
lingar. Ar de tävlande torde knappt 10 proc.

ha klari för sig hur exempelvis ett nack-
sving effektivast skall hål1as och siutföras
i parterr, vilket ju f. ö. är en av brottnin-
gens största finessei. I denna sak skola vi
snart återkomma,

Strödda anteckningar.
Göteborgs Åtletklubb bler bästa f6rening

och hemförde förbundets stora silverfat mecl

9 poång. Närmast kom Kärnan, Limhamn,
med 8 poäng. Detta är en epok i Göteborgs
idrottsliv att Claes Johaussons klubb vid
årets svenska mästerskap i grekisk-romersk
brottning blev bästa förening. Sparta hem-
förde priset 1924, men. torde ej kunnat slå
Ätletklubben i år, även om Westergren ställt
upp. Få se om Claes kan hålla farten vid
kapprustningen med Sparta till 1926.

Det synes som om ett ur idrottslig syn-
puakt missriktat mullvadsarbete sedan nå-
gon tid pågått i Göteborg mot Ätletklu-bben
och speciellt mot Claes Johansson. Det är
altirig den enes fel att två träta och Claes i
sin iver, som vi allä kä:rna, kan helt mänsk-
Iigt göra en blunder han också. De'r oänd-
iiga tjatet synes dock ömkligt. Låtom oss

först och sist erkänna, att Claes Johansson
irar ett stort må1 uppsatt framför sig 

-brottningens utveckling och utbredning i sta-
den vid Göta äh'. Just nu har han tagit ett
mycket stort steg framåt mot det målet.
Göteborgarna, även hans vedersakare, böra
känna sig siolta häröver och giva förtjän-
sten sitt fulla erkännande.

Limhamn hade en stor dag. Richthoff octr
Sigrid Hansson svenska mästare och Erik
Andersson på vippen att fånga mästerskapet
i melianvikt B! Sjöstrand, den sympatiske
och lugne Limhamnsledaren, r'ar också be-
låteri med sina pojkar. Man har haft <iet
ytterligt svårt med ekonomien i klubben
därnere, och reskassan skrapades ihop på
listor. Efter detta får man väl hoppas, atl
de som ha något ati säga till om i Limhamn
giva Kärnan ett hjälpande hardiag. De
brottare, som riktat Sveriges och Skandiaa-
viens blickar på Limhamn. kunna vi också
giva ett högt betyg som goria kamrater: och
präktiga sansade iCrottsmän.

Lindelöf, Malmberget, had.e bara rest 146

mil. Efter två matcher var han utslagen.
Det kan man kalla otur. Han är på rätt
spår i fråga om brottningen, det visar b1. a.
hans utmärkta prestation i 15 min. mot
Sigfr. Hausson. Också erhöIl han Sports
hederspris för vacker brottning.
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- 
Det är ej så lätt få talrik anslutning

till klubben diiruppe, säger Lindelöf. - Det
är ett hårt arbete i "berget", och när arbetet.
för dagen iir slut. orka pojkarna just icke
med någon träning. ]Ien intresse finas det
och kraftkarlar har det funnits och finns
där än, så få vi upp Oksa fram i sommar,
skall del uog bIi älnu mera liv i brottnin-
geu. Sjålv har jag sett och lärt uycket på
dessa täviingar, fortsätter L., och jag och
flera med.mig skola aog komma igen. Nu
skail jag hern och iörsöka mig på skiri-
löparmärket, som jag ej klarat ärnu i år.

På tåget.
Rudoif och Gottfrid Svensson, öster och

Yerner Karison från Spånga stötte ihop på
Centralen i Stock-hoim på kvälleu vid ned-
res3n till Borås. En. 3:dje klass sovkup6 om
3 plaiser och en enstaka plats längre in i
r,.ågner stod till buris och det gätlde nu, att
geoom lotten avgöra vilken av de fyra som
skulle få ge sig i väg från de öwiga. -Inte blir det jag, föriilarade öster, som ju
iir känd för eit ha må1 i mun. 

- Jag har
alltid tur. Niir jag ex'cera voro vi 18 maa i
logementei och a1la fick röda hund utom
jag. Store B.udoif fiek den korta stickan.
Öster k-larade sig.

Niir vi hoppade av i Herrljunga på mor-
gonen upptäckte vi pojkar från Eskilstuna,
Kristinehamn och Gävle och eu stund senare
sutto vi på Boråståget. östman ploekade
fram sin "tågkortlek" och ville spela priffe.

- N"j, du, din rackale, sa' Bohm, di där
gamla kortena har du märke på allihop, jag
känner allt igen dom. Dom kan mau på
sin höjd spela 21 med. Och därvid biev det.

Hemresan från Borås pä måndageu biev
en glad och gemytlig f:ird. öster roade
hela vagnen med sina upptåg och påhitt
dagen i ända. Han var så glad som hade
han vunnit alla 6 mästerskapeu. I vad mån
en liten avstickare till Falköping på mor-
gonkröken hade del i glädjen, lämna vi diir-
hän. Roligt var det i alla fall.

Borås.
På Borås station mötte Davidsson och

förde oss till Hotell du Nord. vilket liksom

Claes Johansson, Richthoff, Rudoif Svensson.
Claes: rI kan bli bra med tiden pöjkal»'Var
på han vänder sig till fotogralen och viskar:
rDä' å' aiit tur att en slutat så en siipper

brottas me' di dår körktornen».

Stadshoteilet innehas av den kände oiym-
piaskytten Landelius, som bragt så mången
lerduva på fall.

Borås, staden vid Viskans strand, är fa-b-
riksstad ;)ar preference. Därom vittna ögon-
blickligen glesa dungar av vita och röda
skorstenar, som röja textil- och vävindustri-
erna. Staden verkade på ).ördagen lugnet
efter stormen. Det föreföll som man anda-
des iättare getrom att arbetsstriderna av-
blåsts och industrieu åter skulle sätta i gång.

Av de vid stadens huvudgata åDslagna
exemplaren av boråspressen kunde man ge-
nast se att denna med liv och lust g;iorde
reklam för mästerbrottningarua. Tävlin-
garna behandlades ingående i ord och bild
och de sedvanliga tipsen voro nog så träf-
fande, Borås har på sina 30,000 invånare
ej min<ire än ett dussintal idrottsklubbar,

I en raksalong i stadens centrum försökte
jag få skäggstråna borthyvlade, vilket dock
mötte vissa svårigheter, enär man i Borås
syntes ha för (o)vana att klippa sig på lör-
dagarna, viiket ju är förfärligt. Nåja, här
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F1'ra ar' )lalmbergets ]rrottar=.
Fr'. h. Larssoli. Gustafsson. \\-iiilur:ti. l-indeIöf.

kanskc var eti e:iceptionellt fall, :-',' r en ar-

stolarna tronacie ell uun i-enus s;rr-r fatiai
det kallbiodiga besiutei att kag:a al sig
håret. Det må r'arda mig förlåte: c,m jag
då och då snegiade över Götebor-s: liorgon-
post boriåt "hui'udskalieniaiseti". a-.a ögon-
Jrlick hängrie håret sköni sorn en i-.:urislöja
ner över skulirorna - ett raskt sliit och

"slöjan" kunrie sIängas på marnlorbordet.
Delinkventens moraliska siöd - e" flieka
vid tidningsborcet sirar l:akonr - 5al tili
ett fnissande ocir det värs;a r.ar ör'::. Litei
puts, er brännirrg med tången här oeh där
och pllt var klart - r'arsågod. ei: krona.
Nej visst. jag höll ju på att -qiönimå att
frisören rask'. pillrade iri "slöjat:" plus 22

hårnålar (som aldrig mei behör'as: i ett
papper och ör'erlämnade dei åt polia-jazz-
fjickan, som vred och vred pä hu.i'ude', franr-
iör spegeln och förgär'es sökte snegia sig
tili hur profiien nu tedde sig. Hor säg det
ej, nierl jag ka:: intl'ga att det sla-si: ganska
r'äi ut. (Rekiani för Stadshotelie:s rak-
salong I ).

Llr Borås tidningen saxa vi följande kor-
rekta 'och trevligt skrir-na referat i utdrag.

Beträffande den svenska brottarestaben,
sedd ur nationell synpunkt, så är det tro-
ligt att riet hållits svenska mästerskapstär'-
lingar, där konkurrensen varit skarpare och
utgången av tävlingen ovissare än nu, sär-
skiLt i de lättare klasserna, där favoriterna
varit ganska iätta at'r utpeka. Vårt brott-
ningsmateriel är dock ungt och sporten i
sin helhet undergår f. n. en föryngringspro-
cess, som efter uägra år torde visa resulta'..

På söndag middag tvcktes det bli bättle
iläkt över matcherrra i sin helhet. Richi-
hoff var uppe och iekte katt och råtta, lik-
sonr Svensson kr'ålleu förut, och SigfriC
Hansson, som vi irodde g1ömt mästareväi-
digheten hemma, r-isade på fulli. allvar att
han inte ville resa hem detroniserad. I Lin-
delöf hade han fått en medtä'r'lare scm ga\'
honom tillfälle att uiveckla sin repertoai-
det var <iärför in're ensatltt fianssons för-
tiänst att det gick ulrian i dansen. Haralo
Pettersson hade försi.a kr'äliea fåti en föi-
siktig tråknråns till motståndare, på vilker:
iran hade ett par tre oiullgängna grepp. Dei
såg ut som Haraid 1-ar ell smula modfä]iC
och bär'ade inför uppgiften, han vann docli
r älförtjänt på bättre arbete. Vårt hopp onr
piacering för honom fick då en hård stöt.
llot Hellkvist, också en fin brottare, konr
ciock boråsfavoriten i sin bästa trall och ir-
förr så uppnrärksammade snabba, överrump-
iande greppen kommo iäti" och då Hellkvis:
också ville något, blev det iivligt och vii
matchens siu+, \'ar Petterssons seger eii {ak-
tum. överaskningarnas match blev <iocii
Tage Petterssor:, Borås. n:ot Jeppssor:.
]Iaimö. Petlersson hade iiksom Harald för-
stått ait man också måsie vara fräck ocir
inte låta gästerna vinla bara på goti r-vktt.
Han var angelägen att r-isa sina konster
och inom ett par nrinuter hade Jeppssor:
åkt i mattan ett par gåEger. Sista gån-
gen så ordentligt att de finnas, som vilI
ta på sin ed att Jeppsson föli på "piat:
fall". jeppsson gjorde som Tage förut men
ha<ie bättre l1'cka. Sedan var Söderkvisi.
ån1'o f rarnme och gjorrie en minnesvärtl
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inatch. Inte ett ögonblick var motståndareu
säker, oavsett han 1åg under eller över och
vänciningarna voro relt katastrofala. ilai-
c-hens avslutniag blev lika överraskande som
allt aunai under drabbningen, Denna gång
biev det till Söderkyists favör.

Söndagskvällens matcher voro över Jag
intensiva och fördes i snabbt tempo. Då
man emeilert.id närmaiie sig fiualerna och
samtliga deitagares kvalitet nu var enbart
rlv irög kiass, resul'uelade dock anfallen i fa jl
ej så ofta som de föregående tävlingstillfäl-
1eoa, iy samtiriigt som anfalisförmågan hos

','ederböranrie stegrats. föijde ju också i sam-
ma grad konsten att parela.

Kr'ällen biev i viss måu Borås'. Hern-
ström lyckades nämligen vinna en tredje-
placering och Haraki Pettersson, redan på mid-
dagen i sitt rätta esse, lyckades sättå kronan
på verket. då han genom arbetsseger vann
ör'er Borgström, i{ans siutliga seger var vis-
serligeu beroende av- matchen Gösta Xaris-
son-Borgström, men tiet var väl kaappt en
biand de nån'arande som trodde på en över-
laskning irån örebroarens sida.

Olsson, Eskilstuna, som på löreiag öve::-
raskarie med sin seger över Nilsson, expe-
ciierade Söderkvist inuan denne {ick tillfäile
ait visa sin avuncisr'ärda stil.

Dragkampen Richthoff-Svensson, som av
heia Sveriges i<irottsfolk med intresse föijes,
biev inte heller deuua gång definiiivt av-
gjord. Den stora frågan Richthoff-Svens-
son är sålunda fortfarande öppen så 1äage

som inte 1-estergren blandar sig i leken.

En domarkurs
hade man fått för sig skulle hållas i

Borås. Saken var helt enkelt den, att Jön-
köping begärt att förbundsordförauden
skulle komma tiil Jönköping och hålla en
dylik kurs. Då denne icke var i tillfäIle
därtill, rådde han Jönköpingsborna att i
stållet ta en studieresa till Boråstävlingarna.

På ett viirdigt sätt
har Borås Brottarklubb fört tävlingarna i

land. Nils Davidsson och Johan Larsson ha
i spetsen för sina klubbkamrater gjort en
prestation, som kan tjäna till exempel litct

tarstädes. Dei intresse son i staden visades
tiessa tävlingai lcvar gott .för brottnings-
idrottens vidare.utveckling och man behöver
ej vara alltför stor optimist för att spå att
eiei nu hemförria iörsta :nästcrskapet ej blir
det sista. ,. A.
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BANDYGENERATIONERNA KOMMER OCH
GAR MEN MICKE KAN INTE SLUTA

Den 12 mars 1995 skrev Bo Alm i Göteborgs Posten
om bandyle g enden M ikae I Arv ids s on^

Mikael "Micke" Arvidsson från Lidköping är en
av de folkkära idrottsstjärnorna; i Skaraborg
större än största av alla bandyspelare. En annor-
lunda lirare och nästan outslitlig underhållare.
Alltid aktuell, mest som profil och matchvinnare,
på sistone för ett avslaget finger.

Han har avverkat några generationer bandyspelare
och ett otal tränare, har några gånger hotat att sluta
men har som 3S-åring kommit på bättre tankar.

- Jag kan efter så många år inte sluta med en

snöplig skada, lyder hans förhoppningsfulla kom-
mentar.

Dessutom tycker han att det är "så fcirbaskat ro-
ligt" med bandy. Det blir också rena kärleks-
förklaringen, ndrhan med glittrande ögon och värme
i rösten beskriver känslan att en skön vinterdag
komma ut med nyslipade skridskor på spegelblank
is och få leka med klubba och boll.

- Jag förstår dem som tycker att det kan vara trist
att titta på men för oss som spelat och spelar finns
det inget bättre, lovar Arvidsson med 25 års erfa-
renhet. (Och kan stötta sig på legendarer som fotboll-
ens Orvar Bergmark, hockeyns Åke "Plutten" An-
dersson och många andra.) I

För honom finns det inga "men", trots att han ofta i
slagits gul och blå, opererat ett knä och en axel ,
och varit ytterst nära bli ett idrottens offer en {V
tidig höstdag i Moskva 1988. Han slet då sön- 7
der tunntarmen på den låga sargen, som olyck-
ligt hamnat så snett, att kortändan pekade upp
som ett hotfullt vapen. Det var riktigt illa med ho-
nom; ett dystert minne som i dag mer blivit till ett
ovanligt dramatiskt äventyr. Något att till och med
skratta åt, som han påstår.

Den gången skrattade han inte. Det värkte och
han mådde pyton, när hans 186 centimeter klämdes
in i en trång Lada för en måirklig färd till hotellet.
Där skulle han bada och vila. Det blev bad men allt
sämre och till slut bud på ambulans.

- Då blev det fel igen. Ambulansen funkade inte,
berättar Micke.

När de äntligen kom fram till sjukhuset hände allt
så mycket fortare. Han opererades direkt och fick
tvåjobbiga veckor i sjuk- sängen.

- Det var värst i början. Inga sprutor mot smär-

t*T

torna, ingen att ringa på för att få hjälp. inget alls
som här hemma.

Det blev ambulansflyg hem och en oviss tid. Den
allmänt glade och utåtriktade bandystjåirnan hade så

besviirligt, att det goda humöret byttes mot ett tungt
deppande.

- Jag kunde inte äta, orkade ingenting. 86 kilo
vältrimmade och fettfri Arvidsson rasade ner till72
och vågade knappt titta sig i spegeln.

- Som jag såg ut. Det var förskräckligt. Det fanns
inga kläderjag kunde ha.

Under den värsta tiden trodde bandyspelaren
Arvidsson inte på någon annan framtid än som ar-
betsledare på parkavdelningen i Lidköping. Om ens

det.
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Med den återvändande aptiten smög sig emeller-
tid kilona på liksom viljan att komma igen på bandy-
isen.

- Fast det var tungt och kändes många gånger näs-

tan hopplöst, erkänner Micke, som då mer än nå-
gonsin fick nytta av sin triiningsflit.

- Jag tycker om att svettas, lyder hans enkla för-
klaring till att han ibland beskrivs som en träning-
snarkoman. Många lever annars i tron, att de utvalda
lirarna har allt till skänks och inte behöver träna som
andra. Det stämmer sällan. Micke iir ett av de bästa
bevisen på att övning ger färdighet. Han har alltid
hållit igång; spelat fotboll och bandy och stärkt sig
med "Prosten" Lundell och de andra i den en gång

dominerande brottarklubben.
- Det var lite annat också men inte tennis. Även

om alla mina bästa kompisar spelade började jag inte
fönän senare. (I -eän-uet fanns blivande vzirldsstjärnan

Anders Järryd.)
Det har blivit en del golf också, men där är han

bara tvåa i familjen efter Martin. Handikapp 14 mot
9. I bandy zir pappa tränaren och föregångaren däre-
mot foftfarande etta.

- Men Martin är bra och en fin stimulans för mig.
Han hittar annan motivation i form av de närstå-

ende 600 allsvenska målen (rekord) och det intres-
santa i att se hur län-ee det gått an hänga med och
utvecklas.

- Jag är förstås en annan sorts bandyspelare i dag,
inte lika djiirv som förr. inte lika explosiv.
Biträdande Villatränare An,idsson tycker sig dock
fortfarande se anfallare Arv'idsson som en bra av-
slutare.

- Målgörare men inte målskytt. förtydligar han.
Jag har inget skott. i r,arje fall ärjag usel att slå på

liggande boll. Det har gjort att han som andra mål-
kungar inte kunnat krydda statistiken med "gratis"-
mål på straffar.

- Jag har bara slagit ett fåtal. säger han.
En av de få betydde hans 500:e måI.
Han skjuter ändå inte sämre än att han i en gyl-

lene VM-final mot Sovjet 198 1 gjorde ett oförglöm-
ligt volleymåIfrån 35 meter.

Tre VM-titlar har det blivit för den 92-faldige
landslagsmannen, som började i plantskolan
Lidköpings AIK och tidigt "stämplades" som un-
derbarn, även i fotboll. Han hade egentligen talang
för allt.

- Jag vet inte var jag fått arvet ifrån, kommenterar
han. Det fanns intresse i familjen men inte mer.

Det iir heller inget fel på intresset i den egna fem-
personers familjen, där fru Lenas förståelse för
Mickes "tokighet" i idrott varit en förutsättning.

- Hon vet alt jag bara blir orolig, om jag inte får
träna.

Allt ar för den skull inte idrott. På täppan i ked-
jehuset får han testa sina gröna fingrar och så ska
båten och Vänern ha sin tid.

- Då känns det kymigt, när jag måste bryta en

utfiird med familjen för att ge mig hem för någon
träning, erkänner Micke.

En trädgårdsmästarkurs på ett år lyckades han
pressa in för att komma åt en framtida civil trygg-
het. Bandyns pengar blir visserligen allt bättra men
räcker inte till någon livslång pensionsförsäkring.

Det var under studieperioden i Norrköping 86-87
han spelade till sig titeln som Årem man och IFK
Motala ett SM-guld. Ett par höjdpunkter, som en-
ligt experterna skulle höra ihop med att han var bättre
än någonsin. Men det fanns smol i glädjebägaren.
Plötsligt var kelgrisen en svikare och förrädare bland
de bandyfrälsta skaraborgarna. Han hade lämnade
dem för pengar, hette det.

Lite pengar blev det väl men mest spökade de

många milen hem.
- Det var inte precis pendelavstånd mellan Norr-

köping och Lidköping. Och jag ville inte knäcka mig
och riskera utbildningen på ett onödigt jobbigt re-
sande. Skolan fick gå före Villa. Så enkelt var det.

På isstadion blev det en ovanligt tyst vinter med
en publik som sjönk med tusentalet i snitt. Festen
hade tagit paus. Dessbättre blev den kort. Micke äls-
kade sitt Villa och sitt Lidköping, var efter ett ar
hemma igen.

- Jag trivs här, skulle nog inte kunna bo någon
annanstans, tror han.

Allra bäst trivs han på isstadion, där han är den
bejublade magikern. En isens konstnär som showar
och improviserar och på egen hand kan vända en
match. Det är därför han lockar fram epitet som en
bandyns Nacka eller Torbjörn Nilsson. Han har för-
väntningar därefter.

- Ibland jobbigt men mest stimulerande.
Som många idrottsmän är han skrockfull; ska klä på
sig i rätt ordning och komma ut bakom rätt man.
Skridskorna ska vara de gamla inkörda, en del skydd
samma sorts gamla vänner. Som stjärna iir han ut-
satt, alltid hårdbevakad, ofta nedklubbad.

- Någon gång när det varit som värst har man väl
velat göra som i hockey, ta av sig handskarna och
fajtas. Det har som tur är bara blivit onda tankar.
Bland fördelarna med Lidköping iir, enligt Micke,
den relativa närheten till Göteborg dit han åker inte
bara för idrott och Blåvitt utan gärna för att se ett
bättre Frölunda i hockey.

- Publiken och Scandinavium är värd det.
Ungefiir som publiken i Lidköping rir värd ett

mästarlag, naturligtvis med Micke och gamle part-
nern Christer Kjellqvist. Nästa år?!

BO ALM
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SALLSKAPSSPELET SOM BLEV EN
VARLDSSPORT

Niistan varje återblick på bordtennissportens
historia anger olika uppgifter om nrir och hur
spelet uppfanns och sin nuvarande uformning.
Att sporten har sitt ursprung i England råder
det dock inget tvivel om. Troligen började man
p å 1 87 0 - tale t me d miniaty rt ennis s om s ällskap s -

spel på marsalsbord.
I några gamla pingisbroschyrer har vi hämtat
följande ord av Gunnar Ol16n, välkänt bord-
tennisnamn under 4}-talet, som beskriver sporl-
ens utveckling.

När världsmästerskapen i bordtennis spela-
des i Stockholm våren 1949 fick Svenska
Bordtennisförbundet (SBTF) motta en fin gåva

från en 80-årig engelsk veteran. Det var ett par
bordtennisracketar som såg mycket egen-
domliga ut. De hade ett par decimeter långa
skaft, liknande dem på dammvippor, och slag-
ytorna bestod av pergament, spänt kring trä-
ramar. Man kom att tänka på banjoinstrument,
när man såg dem. Och slog man en bordtennis-
boll med dem, blev det musik.

"Ping-pong-ping-pong-ping-pong..." Lite
entonigt, men inte utan sitt välljud. De racke-
tarna var ett par av världens allra äldsta
bordtennisracketar. Sådana man använde, när
bordtennisspelet föddes i slutet av 1800-ta1et i
alla bollspofters hemland, England. En påhittig
fabrikant döpte sin speciella utformning av
bordtennisredskapen till "Ping-Pong", ett namn
som kvickt slog igenom som beteckning på

sällskapsspelet.
Pilsnabbt surrade den nya flugan ut över värl-

den. Det "ping-pongades" lika friskt i Torsten
Tegners hem i Djursholm som hos snedögda
gulingar i Tokyo.

Men man tröttnade. Spelet blev för enformigt,
ett puttande av bollen fram och tillbaka. Lagom
motion efter en god middag visserligen, men
middagarna var inte alltid goda och ibland vill
man ha lite rejälare motion. Och framför allt:
mer fantasi över det hela. Enformigheten kom
sig av de glatta racketerna. Med dem kunde man
bara slå raka slag, mer elier mindre hårda, men
man kunde inte skruva.

Snilleblixt
Då hande det sig i början av 1900-taler, att en

engelsman, som tänkte ställa upp i en "ping-
pong"-tävling fick huvudviirk. När han gick till
apoteket för att köpa pulver och skulle betala,
lade han pengarna på den smånabbiga gummi-
platta, som låg framför kassaluckan. Han stir-
rade på plattan. Och så föddes id6n.

Den ljusa idd som med tiden förvandlade det
enformiga sällskapsspelet "Ping-Pong" till den
omväxlande spofien bordtennis. Han med hu-
vudvärken bad att få köpa gummiplattan. Det
fick han. Sen gick han hem och klistrade den på
sitt träracket. Tränade några gånger, åstadkom
skruvslag som världen dittills inte skådat, star-

tade i tävlingen och vann som ett skott. Den nya
racketen, racketen med smånabbade gummi-
plattor, hade revolutionerat hela spelet och ska-
pat massor av möjligheter till variation.

Nu var bordtennis inte tradigt längre. Det hade

blivit en sport for bollartister och folk med fan-
tasi. Och tack vare skruvarna kunde man slå hårt
också, utan att bollarna gick i nät eller ut i luf-
ten, d v s spelet hade fått ett helt annat motions-
värde än tidigare. Middagsätarnas lilla mat-
smältningsnöje hade blivit en syssla för idrotts-
män.

Nu, i denna dag, är bordtennis - eller "bt" som
förkortningen lyder - en av världens mest
spridda bollidrotter.

En bidragande orsak ti1l att bordtennis - eller
pingpong som man alltmänt sade på den tiden -

fick en så snabb spridning i Sverige i mitten på
2}-talet var ett par snö- och isfattiga vintrar, då

skid- och skridskosporten inte kunde utövas i
traditionell omfattning. Man tog dock inte ping-
pong som sport på fullt allvar, och många avrå-
dande eller tveksamma röster höjdes mot för-
slaget att bilda Svenska Bordtennisförbundet.
Tidiga SM-tecken

Detta blev emellertid en verklighet 25 okto-
ber 1926 och ett år senare fick man årliga
mästerskapstävlingar. Vid det första verksam-
hetsarets slut räknade SBTF 59 anslutna fören-
ingar. De flesta i Göteborg, Stockholm och
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ViistgötctLrrtgdomor på träningsl(iger i Vårgårda 1971.

Malmö. Till de starka bt-fästena i landet hörde
från början även Borås.

Man kan alltså med fog påstå att västgöta-
bordtennisen har gamla anor och varit med i
sportens barndom.

Det berättas från tiden att i Skara spelade poj-
karna "ping-pong" i början pä2)-talet Och en

tävling, förmodligen Västergötlands första, an-

ordnades påsken 1923, dä det spelades utom-
hus i två dagar.

Redan andra året när SM spelades kunde man
hitta västgötaspeiare i toppen. Den dominerande
klubben på den tiden var IF Elfsborg (alltså inte
bara fotboll) som vann lagmästerskapet genom
trion Henry Wilbert, Henry Krii och Anders
Andersson. Ett år senare var det dags för Henry
Wilbert, altlaggabeslag på mästartiteln i singel-
klassen.

I början av 1 930-talet började bordtennis spe-

las mera allmänt och även Grästorp, Lidköping,
Tibro, Vargön och Vänersborg m fl platser blan-
dade sig i leken med livaktiga sam-
manslutningar, och är 1933 var man återigen

redo att ta upp striden med Sveriges bättre "BT-
lirare". Detta år kunde IF Elfsborg återigen tri-
umfera i lagtävlingen för tremannalag, denna
gång genom den ungdomliga trionArne Meijer,
Torbjörn Ström och Elis Hernström.

Den första mästerskapstävlingen av mera of-
ficiell karaktzir, som anordnades inom distriktet,
var Skaraborgsmästerskapen, vilka på initiativ
av Hörnebo SK i Tibro arrangerades av denna
klubb i Tibro 1935. Debutmästare i singel blev
Bengt Bladh, Grästorps PPK, som även hem-
förde dubbeltiteln tillsammans med klubb-
kamraten Jonas Svensson, under det att lag-
tävlingen hemfördes av arrangörsklubben
Hörnebo SK.

l93l är ett annat märkesår då göteborgs-
klubben Nordenhov, tog initiativ till Väst-
svenska mästerskapen. En tävling som senare

blev populär och tillhör de mer traditions-
bundna. Liss Larsson, Hallens BTK (Borås)
hemförde den första singeltiteln.

Distriktets första mästerskapstävling spela-
des året efter i Borås med Hallens BTK, som
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arrangör. Liss Larsson, tog även hem detta mäs-

terskap, medan dubbeltiteln gick till Göta Asp/
Anders Törngren , IK Strömshov.

Och så bildades VBTF
Redan i början av 30-ta1et förekom en del di-
striktsförbund inom bordtennissporten, men från
och med 1938 vann organisationen ökad styrka
i och med att förbundsarbetet lades upp RG-prin-
ciper. Många distriktsforbund såg dagens ljus
och för Västgötabordtennisens vidkommande
inträffade detta historiska samband med DM-
tävlingen i Vänersborg 12 februan 1939.

Initiativet kom från vänersborgshåll och med

Göteborgs "bordtennispappa" Alf Lj ungkrantz,
som "fader". Ett 15-tal föreningar anslöt sig vid
starten.

Förbundets första styrelse bestod av följande
ledamöter: Harald Sigurdsson som ordförande,
Helge Hall sekreterare, Bertil Johansson kassör

samt Ture Eriksson och Lennart Berggren.
Tyngdpunkten av de första årens verksamhet var
koncentrerad till V änersborg, men 19 42 blev det

förflyttning till Lidköping. Där kom "trojkan"
Gunnar Lindahl, Henry Arnholm och Eric Len-
berg under en 20-års period att sätta sin prägel
på förbundsarbetet.

40-talet:
Sportens uppsving säkrades

De första åren av förbundets verksamhet kän-
netecknades av stor livaktighet. Men under
krigsåren tvingades många föreningar på grund
av skriande lokalbrist att lägga ned sin verksam-
het. Omedelbart efter kriget ljusnade det igen
och sportens uppsving inom distriktet säkrades

definitivt. Ekonomin var svag under många år

och stormar av olika slag har genomkämpats.

Men alltsammans reddes ut på ett till för spor-

ten acceptabelt sätt.

Tyvärr finns det inga handlingar bevarade från
Västgötapingisens inledande år då dessa elda-

des upp av en mindre nogräknad person. Av den

anledningen har det varit svårt att kunna göra

en helt korrekt bild av inledningsåren.
1946 deltog Gunnar Lindahl och Sune Hall-

ström i den första utbildningskursen i Svenska
Bordtennisförbundets (SBTF) regi. Och det
ledde till att distriktet tre år senare genomförde
en egen kurs med ett 60-tal deltagare i Mullsjö.

Överhuvudtaget kan man nog säga att västgöta-
bordtennisen var lyhörda och tog tillvara de nya
rön som genomsyrade sporten efter kriget.

Ett märkesår

1946 var ett märkes år i annat avseende. Då tog
man beslut om klassindelning av distriktets spe-

lare, en A-klass eller mästarklass samt en övrig.
I den förstnämnda kategorin hittade man fol-
jande namn: Liss Larsson, Arne Andersson,
Evert Fast, Alvar Anderson, Mariedals IK, A1-

lan Jakobson, Yngve Kjellström, Lennart Berg,
Rune Berggren, Karl-Erik Larsson, Lidköpings
BTK, Bengt Carlsson, Alingsås BTK, Herbert
Lorentzon, BTK Swing Alingsås, Bengt
Ahlander, Tibro BTK.

1941 bhr Gunnar Lindahl, vald till ordförande
vid årsmötet i Herrljunga (efter ett sporadiskt
inhopp 1940) och inleder därmed en epok inom
västgötabordtennisen. Denna kommer att pägä
till förbundets 40-årsjubileum 1979 och det är

ingen tvekan om utan att han satte sin prägel på

arbetet.

Vid förbundsmötet 1949 rnvaldes Gunnar
Lindahl, som suppleant i SBTF:s styrelse och

får plats i damkommitt6n. Tre år senare blir han

ordinarie styrelseledamot som han innehar till
1970 och blir västsveriges röst i denna "mäk-
tiga" församling.

Under tiotalet år var årsmötet kopplat med

DM-spelet men 1948 beslöt man att genomföra
dessa på olika tidpunkter. Samtidigt motionerade

man till SBTF:s årsmöte om gemensamma DM-
dagar för hela landet. En motion som emeller-
tid inte vann något större gehör.

Utländska besök

I slutet av 40-talet gästades distriktet av ett fler-
tal utländska landslagstrupper. Engelska lands-

laget med Jonny Leach i spetsen gästade Borås
och Lidköping. USA:s landslag med Dick Mi-
les, Mc Clure och Peggy Mclean spelade i
Borås, Skövde och Tibro. Efter Stockholms-VM
1949hade deckerna IvanAndreadis, Adolf Slar
och Lazlo Stipek uppvisningsspel i Skövde och

Trollhättan.
VM-året fick också Mariedalstrion Liss Lars-

son, Evert Fast och Arne Andersson, förtroen-
det att representera Sverige vid en landskamp
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mot Norge (5-0) med Helmer Magnusson med
lagledare.

Tävlingsverksamheten, vid sidan om serie-
spelet, var livaktigt redan från början. Notabelt
var att de s k länsmästerskapen, var något av
säsongens höjdpunkter vid sidan om DM och
Västsvenska. Ett förhållande som senare avtog
i och med att det blev fler nationella tävlingar
runt om distriktet.

Antalet föreningar hade vid 4O-talets slut
sprungit upp till 81 anslutna föreningar.

50-talet:

Då kom Hasse Als6r

Klubbar växer fram som svampar ur jorden kon-
staterades det i årsberättelsen 1951. Antalet när-
mar sig 200 inom en snar framtid. Nu blev inte
fallet sådant utan den högsta siffran som note-
rats inföll under säsongen 1951152 dä 162 för-
eningar var registrerade.

I slutet på 5O-talet redovisas den högsta siff-
ran på registrerade spelare innan spelarlicensen
infördes. 1.650 spelare noterade man under sä-

songen 1958159.
Kravet på en egen kanslilokal växer sig allt

starkare och 1 november 1951 blir denna en

verklighet på Rådagatan 30 i Lidköping. Och
det kommer att betyda mycket för distriktets
fortsatta expansion och organisation under Eric
Lenbergs iedning.

Redan i slutet av 4O-talet kommer det förslag
om att förbundet skall ta fram en egen stans för
seriepriser. Då avvisas förslaget igen då vice
ordförande Ture Eriksson, Trollhättan framhål-
ler att nuvarande seriepriser är för "billiga". En
lång utredning följer men det skulle dröja in på

60-talet innan förbundet får egna seriepriser.

Första rankningslistan

Däremot tas ett förbundsmärke fram relativt
snabbt om man jämför med "långbänksdragan-

det" när det gäller seriepriser.
På "order av SBTF" upprättas den första

rankningslistan 1951 som underlag för DM-
lottningen. Herrlistan toppas av Tage Flisberg,
Arne Andersson och Stig "Iltoss" Andersson,
Mariedal och damlistan av Ingrid Hermansson
och Märta Larsson, N Härene.

DM-tävlingen har i början av 5O-talet blivit
så stor attman tvingas dela på den med "stora"

respektive "lilla" och spel under två veckoslut.
"Stora DM" omfattar herrar singel och dubbel
samt oldboys, medan "Lilla DM" omfattar da-
mer singel och dubbel, juniorsingel, mixed samt
finalspel i lagtävlinEarrra. Efter några är av
denna modell blir det återigen ett fullvzirdigt DM
då med spel under ett veckoslut.
Rikstränare Alex Ehrlich, gör en t4-
dagarssturnd under 1954 och besöker ett tiotal
platser. Ett synnerligen uppskattat inslag med
bra besöksfrekvens.

Domarutbildning
1956 anordnar SBTF sin första förbunds-domar-
kurs och Eric Lenberg blir distriktets förste
förbundsdomare. Och detta leder till att utbild-
ningen av distriktsdomare inleds. Den första
kursen arrangeras i Borås 22-23 september
samma år och samlar 17 godkända deltagare.
Kraven på utbildning av de yngre spelarna växer
fram under mitten på 50-talet. 1955 affangeras
något som kallas "morgondagens män" för ett
25-tal grabbar och några år senare iir flickornas
tur. 1959 kommer förbundet med på en läger-
vecka som Västergötlands Idrottsförbund ar-
rangerar i Axvall. Eje Johansson, Vänersborg,
tränar ett 15-tal grabbar.

l95ll52 arrangerar SBTF en rikstävling. Hans
Kar16n, Vedum och Ingrid Hermansson, N Här-
ene, går till sluttävlingen där den senare final-
besegrar Ingrid Brehmer, Eskilstuna. S amtidi gt
utmanas Skåne i en tävling vilket distrikt som
får flest antal deltagare och det blir en klar väst-
götaseger.

Rikstävlingen följs av en "talangjakt" dat
forstapriset är en resa till London-VM 1954.

Lennart Berglund, Gällstad vinner seniorklas-
sen och Lennart Bergqvist, Ulricehamn går till
final i juniorklassen. Därefter följde sverige-
tävlingen (en handicaphistoria) under ett antal
år. Stig Magnusson, Fåglum, där bästa place-
ringen genom att bli tväa 1957158.

Tävlingshistoria

Hans Alsdr, Byttorp skriver DM-historia i Skara
1956 genom att vinna alla klasser han ställer
upp i. Och börjar bli ett namn som man talar
om alltmer.

Under det expansiva 50-talet kunde man
också notera att SM spelas i Borås 1954 (andra
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gången) i Mariedals arrangörsskap.
Den första landskampen inom distriktet spe-

las i Skara 1955. Ingrid Hermansson bildar det
blågula laget tillsammans med Elisabeth Thors-
son, Djurgården vilka besegrar Tyskland med

3-2. Svensk lagledare Gunnar Lindahl.
Borås blir historisk då Scandinavian Open

Championships (SOC) spelas i Borås 1959 och
det är första gången det sker utanför Stockholm.
Hans A1s6r, spelar hem den första guldracketen
1958 (det blev tre totalt) och BirgittaTegn6r,
som kom till boråsklubben samma år tar hem

damernas första guldracket ett år senare (två

totalt).

60-talet:

Ungdomen anger tonen

Årsmötet 1960 hade BSTF:s vice ordförande
Erik Extergren, som gäst för attprala västgöta-
rna tillrätta i spelarlicensfrågan. Även om
di striktsstyrelsen hade tillstyrkt förslaget fanns
det en viss opposition mot införandet av spelar-
licens, främst från boråshåll. Nu vann styrelsens

förslag med röstsiffrorna 13-4 och därmed var
saken klar.

1.095 spelarlicenser löstes första säsongen

och främst innebar införande av en spelarlicens
ett ekonomiskt tillskott. Sportsligt blev inte
spelarlicensen någon succ6 och många menar

fortfarande, med all rätt, att den här en hämnd-
sko på verksamheten.

Ett halvår efter SOC-succdn är Borås
bordtennisarrangörer åter beredda för ett stor-

evenemang. Denna gång handlar det om senior-

SM som blir en stor succd och inte minst för
Hans Als6r, som tar sitt första seniorlecken.

1961 inträffar det unika i Pojk- och Flick-
lagspokalens historia attlagfrån en och samma
plats vinner tävlingen. Vid slutspel på Bosön tar
nämligen Mariedals pojkar (Ronny Jacobsson,

Lars-Göran Nyman, Lars-Olof Hellmdn) hem

slutsegern liksom Wästerhovs flickor (Birgitta
Axelsson, Inger Gabrielsson, Eva Johansson).

Orkade komma igen

Men bara ett halvår efter fullträffen på Bosön
rycks två tredjedelar av wästhovslaget bort till-
sammans med sin ledare och styrelseledamot i
VBTF, Bruno Axelsson. Detta hände vid en tra-
gisk olycka i Skåne, när man var på hemväg

från en tävling. Trots detta hårda slag orkar
Wästerhovs ta sig samman och försvarar sin
seger sedan Lilian Goldberg ochAnita Larsson
kompletter at Ev a Johansson. S amtidigt blir det
en ny västgötaseger på pojksidan genom Skövde
FK genom Roine Lundell, Christer Lundbäck
och Björn Nilsson.

För både Eva Johansson och Björn Nilsson,
senare Neidert, blev det hzir slutspelet anledning
till större uppmärksamhet. Och båda skulle låta
tala om sig under resten av 60-talet i flera sam-
manhang.

1962blev ett märkesår i flera avseenden inte
bara genom framgångarna i P/F-lokalen.

Samma år blir Hasse Als6r dubbel europamäs-
tare och landets första för övrigt efter sing-
elsegern mot Erich Arndt och i mixed tillsam-
mans med Inge Harst, Västtyskland.

1962 är det dags för Borås igen att affangera
SOC och ytterligare ett succ6fylld tavling kan
läggas till handlingarna. Hans Alsdr/Inge Harst,
vinner mixed i en tävling där svenska fram-
gångar är långt borta.

1963 är det dags för ett Nordiskt Mästerskap
inom distriktet för första gången med Skara BTK
som arrangör. Lite tidigare samma år är det pre-

miär för distriktsjuniorturneringen. Våra pojkar
inleder med en trejdeplats och när flickorna får
vara med ett år senare blir det en andraplats för
distriktet. Och detta skulle följas av ytterligare
framskj utna placeringar.

1964 blir ett annat märkesår då VBTF/
kansliet flyttas från Lidköping till Borås med
Olle Gustavsson, som kanslichef. Ett jobb som
han fortfarande innehar.

Eva Johansson skriver pingishistoria när hon
vinner allt som gär att vinna vid Europaträffen i
Prag 1965 (föregångstävlingen till Junior-EM).
Något som aldrig tidigare har inträffat i tävling-
ens historia.

Och nästan samtidigt inleder Leksbergs BTI«
Mariestads BOIS sin storhetstid. Förutom en

lång rad av individuella SM-titlar vinner man
lag-SM fyra gånger av fem möjliga med toppen
1969 dä även damerna spelade hem lag-SM.

Vi nämnde tidigare att Mariedal vann
pojklagspokalen 1961 men det skulle bli flera
framgångar i denna tävling. Efter segern dröjde
det två år innan man återigen var i slutspelet
och hamnade på en tredjeplats liksom Wäster-
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hovs flickor. Andra placeringar blev det både
1965 och -66 innan det följde en ny fullträff
1967. Trion Jan Kindström, Hans-Göran Olofs-
son och Jerry Spjuth, stod inte att hejda.

Lite senare samma år får distriktet ett spe-

ciellt ungdoms-SM, med premirirspel i Nossebro

och Essunga Södra som arrangör. Ungdoms-SM
och Oldboys-SM blir också en verklighet i
SBTF: s tävlingskalender.

1969 sällar sig Trollhättans BTK till skaran
av SOC-arrangörer i landsorten, sedan Borås tio
år tidigare brutit "stockholmsvallen".

1969 genomförde och SBTF sin första stora

utredning kallad "Morgondagens bt" diir väst-
götadistriktet var representerat i fyra kommit-
t6er.

70-talet:
Ungdomens decennium

I någon mån kan man väl säga att 7910-talet
blev ungdomens stora decennium inom
västgötapingisen. Främst beroende på en ökad
satsning från förbundets sida och att även våra

föreningar mötte upp på ett snyg-st sätt.

197I startade "bästa fyran" med tilläggsnämnet
"Stellan Cup" efter Stellan Bengtssons sensa-

tionella VM-triumf i Nagoya en minnesvärd
aprildag. Förslaget kom från västsverige vid en

konferens på Billingehus men mottogs minst
sagt på ett ljumt sätt från övriga pingissverige.
Och även SBTF-ledningen var inte alls "tänd
på den hiir skoltävlingen". De västsvenska di-
strikten drev dock i-eenom sin idd och nu vet
alla vad "bästa fyran" är för något.

70-iaden

En annan ungdomstävling som också bidrog till
det ökade intresset var 70-iaden. En RF-initie-
rad tävling som genomfördes med en sommar-

och vinterdel och ett drygt 20-tal idrotter. Ordet
succd är inte överdrivet i detta sammanhang och
under många år kunde västgötadistriktet visa
upp de högsta deltagarsiffrorna i hela landet.
Främst beroende pä att vi lyckades få till en bra
spelform och att vi ville göra något av tävlingen.
l9l}-taletinnebar också en ändrad syn på ping-
isen på allt fler håll. De stora internationella
framgångarna gjorde att det blev lättare "att sälja

vår sport" i flera olika sammanhang.
Efter att ha kört i samma hjulspår under

många år blev 7}-talet början till en omorgani-
sation inom VBTF. Från att styrelsen och AU
haft ett dominerande inflytande på förbundsar-
betet överfördes detta på kommitt6er/ utskott
inom tilldelade ekonomiska ramar. Något som
innebar att fler personer kom att sätta sin prägel
på arbetet.

Men 7O-talet blev också upptakten till att vi
började tappa mark på seniorsidan. På hersidan
försvann Hans Alsdr till Mölndal och Björn
Neidert slutade. Damerna hängde med lite
längre men även där blev det allt tunnar ju när-

mare vi kom S0-talet.
Några andra märkesår under 70-talet.

1972 SOC-spel i Borås för tredje gången,
Myråsskolan, Brämhu1t (Borås) blir distriktets
första segrare i riksfinalen av "bästa fyran".
1973 Pingisgymnasiet flyttas från Malmö och
det blir Trollhättan som leder den fortsatta för-
söksverksamheten.

i974 Första Europa Top 12-tävlingen i lan-
det spelas i Trollhättan.

Ytterligare en SM-tävling i distriktet då
oldboys/oldgirls spelar sin del i Borås.

1977 Rekordsiffror i seriespelet dä 419 lag
fullföljer. Samtidigt noteras över 15.000 starter
på de tävlingar som spelas inom distriktet.

1979 VBTF får ny ordförande då Bror Gus-
tafson, efterträder Gunnar Lindahl

80-talet:

Konkurrensen har ökat

Den tillbakagång som kunde märkas på senior-
sidan blev allt påtagligare under S0-talet. De
största framgångarna i mästerskapssammanhang
kom diirför på oldboyssidan då våra ungdomar
inte räckte till riktigt.

Med andra ord började vår position naggas i
kanterna samtidigt som avtappningen fortsatte
och duktiga tränare/spelare försvann till andra
distrikt av olika orsaker. Villkoren var bättre lik-
som utbildningsmöjligheterna och mot detta har
Västergötland inget att sätta mot.

Av den orsaken inleddes något som senare

döptes till "team VBTF" vilket var en satsning
på de mest lovande spelarna såväl pojkar som
flickor. Ett arbete som blivit allt viktigare un-
der årens lopp då våra föreningar inte har något
att sätta emot/eller inte vill satsa när "phula"
värvare lockar.
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Att "teamverksamheten" haft betydelse råder det
ingen tvekan om. För att få full effekt skulle
naturligtvis träningen behöva ökas ytterligare.
Men distriktet disponerar inte över spelare hur
mycket som helst då vi inte kan bortse från klub-
barna och deras sätt att disponera sina spelare.
Under 8O-talet har också en intensifierad tränar-
utbildning inletts i något som döpts till "tränar
topp 12" allt efter hur många tränare som ingått
under de olika säsongema. Den hiir utbildningen
har också ansetts som nödvändig och ett måste
inför framtiden.

En faktor som inte kan förbigås är naturligtvis
den ökade konkurrensen från andra idrotter och
vad man gör på sin fritid. Kravet från skolan är
ytterligare en faktor som inte kan nonchaleras
varför konkurrens är hård och säkert kommer
att så förbli i framtiden.

Några märkesår under 80-talet

1980 Niklas Persson vinner junior-EM.
1983 Ungdoms-SM spelas i Trollhättan.
1984 Oldboys-SM arangeras av Mariedals IK.
1986 Byttorps IF vinner flicklagspokalen.
1987 Senior-SM arrangeras av Mariedals IK.
1988 Byttorps IF vinner svenska damcupen och
IF Tivo får stora beröm för sitt NM-arrang-
emang.

De problem som fanns under 80-ta1et har blivit
än påtagligare under 90-ta1et. Alla etablerade
idrotter har fått känna av konkurrensen från den
senaste tidens alla påfund som villkalla sig idrott
vilket uppenbart attraherar dagens ungdom be-
tydligt mera än gamla beprövade idrotter.

Samtidigt har detta med ledarrekryteringen
blivit ett allt större problem varför detkänns som
vi arbetar i motvind på något sätt. Då har ju ändå
bordtennisen kunnat behålla sin världsledande
position totalt sett i en av de allra största idrotte-
rna globalt sett.

OLLE GUSTAFSSON

Westgc;mffi
I drott s hi s to ri s ka S cill s kap
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ANDREAS LARSSON,
IFK SKOVDE

Den hiir artikeln kommer att handla omAndreas
Larsson, IFK Skövde en av bragd-medaljöre-
rna 1998. Andreas började i HK Country utan-
för Skövde och under dessa tidiga år höll
Andreas ofta till i Stöpenhallen. Som 16-årig
kom han till IFK Skövde och det dröjde inte
länge innan han gjorde sig känd som fruktad
vänsterskytt. Iiunioråldern blev det både silver
och guld i SM. Det blev också spel i både ju-
nior- och ungdomslandslaget och främst är två
Ungdoms-VM, dessa arrangerades i Egypten
och Argentina. Sin elitseriedebut gjorde Andreas
alla redan 1992.Där blev han snart en respekte-
rad spelare. Han öste in mål och ganska snart
började utländska proffsklubbar tttta lite extra
på IFK-spelaren. Efter knappa fem säsonger i
elitserien, 100 matcher och 480 måI, föll
Andreas för locktonerna från tyska Schutterwald
sommaren 1996.1nämnda klubb stannande han
i två år för att under den senaste säsongen spela
för toppla-eet Lem-so.

I landslaget spelade Andreas sitt första stora
mästerskap vid Atlanta-OS 1996. Där blev
Sverige tvåa. En silvermedalj fickAndreas även
med sig från VM i Japan. Sitt första guld i ett
stort mästerskap blev det dock vid 1998-års EM
i Bolzano. Detta guld gjorde att Svenska Dag-
bladet belönade handbollslandslaget med bragd-
guldet. Under 1999 vä.ntar ett nytt stort mäster-
skap och denna gång VM i Egypten. Under sina
år i landslaget harAndreas fått konkurrera med
Staffan Olsson om speltid.

InnanAndreas återvänder till elitserien har det
säkert gått flera år. Han lär vid det laget ha
många handbollsminnen i bagaget. Troligen får
IFK Skövde då åter dra nytta av hans tjänster.
Andreas styrka iir målmedvetenheten, tron på
sig själv samt att han har ett mycket vasst
distansskott. Andreas har också under proffs-
tiden utvecklat sig som försvarsspelare.

Kjell E. Larsson

En tffi kille! Hanclbollsproffiet, Europamristare och Dagbladsmedaljör 1998.
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ETT LIV TILLSAMMANS MET)
VARLDENS VACKRASTE IDROTT RYTMISK

SPORTGYMNASTfK...

Efter två OS (Barcelona
-92 samtAtlanta -96), sju
VM (Sarajevo -89,Athen
-9 1, Bryssel -92, Ahcante
-93, Paris -94, Wien -95,
Sevilla -96), fyra EM
(Helsingfors -88, Oslo -
96, Patras -97, Porto -98)
samt åtta år som ordfö-
rande för RTK (teknisk
kommittd för rytmisk
sportgymnastik) inom
Svenska Gymnastikför-
bundet vill jag påstå att
jag lever tillsammans
med Världens Vackraste
Idrott RSG.

Min familj, med min
man Benny i spetsen, ger
mig alla förutsättningar
att få lyckas på vägen mot
alla utmaningar. Vi har
sportintresset som en ge-
mensam stark länk mel-
lan oss.

Hösten -97 öppnades
ytterligare en port dä jag
blev invald som ledamot
i den tekniska kommitt6
för RSG inom det Euro-
peiska Gymnastikför-
bundet UEG.

Valen till olika kom- Lisbeth Göthberg, Tidaholm. Internationell gymnastikledare.

mittder inom UEG sker
vart 4:e år och denna gätg var det i Antalya, Daniela Tempesta Delle Chiaie, Italien, sekre-
Turkiet 17-18 oktober 1997. terare samt ansvarig för trupp

Jagfårnuvaramedochpåverkaochutveckla Heitle Bruneder; österrike, ansvarig för tunn_
sporten i Europa. band

Kommittdn består av följande damer med
olika ansvarsuppgifter:

D ominique M ulle r- Lauth, F rankrifre, President

Natalia Kouzjmina, Ryssland, vice president
samt ansvarig för band

Lisbeth Göthberg, ansvarig för rep samt domar-
frågor
Heleni Mihopoulou, Grekland, ansvarig för boll
Maria Teresa Nadal Romeral, Spanien, ansva-
rig för käglor
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Vi träffades första gången på Las Palmas 16-11
januari I 998. Två av ovanstående damer valdes
in för första gången, förutom jag själv, Maria
Teresa från Spanien.

Denna träffvar en avstamp för alla olika kom-
mittder inom UEG att konstituera sig och för-
dela olika ansvarsuppgifter. Klaus Lotz, Presi-

dent för hela UEG, delgav sin deklaration för
följande period med rubriken "On the way to
the next millenium".

Huvudfrågan och som idag är ett stort pro-
blem är Sponsringen. Budgeten dalar och sig-
nalerna från massmedia är tydliga att något
måste göras åt alla våra stora mästerskaps-
tävlingar inom UEG. Vi har både VM och EM
varje år inom olika kategorier och vid olika till-
fällen samt en mängd andra tävlingar och vilka
som är av värde att följas upp. Som det nu är

förlorar vi fotfästet och intresset för Sponsring
är ljumt eftersom vi inte är tillräckligt intres-
santa för massmedia. Vi måste arrangeratiltfäl-
len dzir alla mästerskapstitlar avgörs under en

och samma tidpunkt, inom våra olika
gymnastikgrenar RSG, Manlig samt Kvinnlig
artistisk gymnastik. Vi måste också vara vak-
samma på våra olika konkurrenter somAerobics
och Trampolin som snabbt kommer ikapp vår
traditionsenliga gymnastikform som al1tid har
betytt och betyder mycket för många av våra

anhängare vad gäller spänning och olika upple-
velser. Vi måste 1ära och dra fördelar av varan-

dra. Vi behöver arbeta aktivt och offensivt för
att förändra och hänga med på spåren och inte
bara tro och leva på gammal tradition.

Våren -98 har varit något utöver det vanliga för
mig...

Efter Las Palmas träffades vi i Porto 6-8 mars

för att förbereda EM i maj. 2-4 april bar det iväg
till Bratislava, Slovakien, för att döma en Grand
Prixtävling. Jag måste döma minst två interna-
tionella tävlingar av hög status/år för att skaffa
mig poäng till rankinglistan för alla vziridens do-

mare. För att komma rfräga till OS i Sydney
2000 måste jag ha en rankingpoäng mellan 9,0
och 10,00. Idag är vi 17 av 804 internationella
domare som innehar 3:e graden av tre möjliga.
Som det ser ut idag kommer 10 st av dessa 17

domare att få möjlighet att döma OS i Sydney.

Höjdpunkten våren -98 var resan till Afrika den
18-26 april, närmare bestämt Walvis Bay,
Namibia. Jag blev inbjuden som expertdomare
och ombedd att övervaka deAfrikanska mäster-
skapen samt leda de tekniska mötena inför täv-
lingarna. Sydafrika samt Egypten var
outstanding resultatmässigt.

Vi blev mycket väl omhändertagna, ett tidigt
morgonrally med Jeepen ut i Namibia-öknen och
som avslutades med frukost vi lagunen, en båt-
tur ut i Atlanten där vi träffade på sälar, delfiner
och pelikaner. Vi blev bjudna på olika tillställ-
ningar som gav oss en "varm" känsla av en VI-
anda hos invånarna. Efter det att de blev själv-
ständiga från Sydafrika för inte så länge sedan,

arbetar befolkningen hårt för sitt land och sin
välfärd.

Den 6-i1 maj var jag i Sevilla i Spanien. Jag

var inbjuden som expertdomare på Världs-
mästerskapen i trupp RSG.

Efter ett par veckor,28-31 maj, bar det iväg
till Porto till Europamästerskapen. Mitt första
mästerskap som officiell representant för UEG
och tillsammans med mina övriga kollegor i
UEG ansvarade vi för genomförandet av hela
mästerskapet. 165 gymnaster från hela Europa
deltog. Av 34lag med 2-3 gymnaster i varje lag
kom Sverige på 28:e plats. Europamästarinna
blev Alina Kabaeva, Ryssland och bästa svenska

blev Elin Nyström, GF Energo, Göteborg på en

hedrande 30:e plats.

Vårens intensiva period avslutades med ett
UEG-möte i Grekland, Patras, för att analysera
EM samt förbereda kommande verksamhetspe-
riod.

Vårens höjdpunkt för svensk RSG var att vi
blev omnämnda som ett av 5 länder, Slovenien,
Portugal, Georgien, Turkiet samt Sverige som
har visat framgång på internationella tävlingar.

Vår huvuduppgift som teknisk kommittd
inom Svenska Gymnastikförbundet dr att arbeta
för bredden i vår verksamhet samt att visa re-
sultat och nå de kvalificeringsgränserna som
krävs för att få representera internationellt.

MED GODA RESULTAT KOMMER
MÖJLIGHETERNA
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STIG BACKLUND SOLLEBRUNNS AIK
Diplomaten som fixade det mesta

I Sollebrunn fanns det på 1920-talet en idrotts-
förening som sysslade med fotboll, men där fick
inte smågrabbarna vara med. De ville väl heller
inte vara med eftersom det var friidrott som
gällde. I detta gäng fanns en liten spänstig grabb

som så småningom kom att bli en av stöttepe-
larna i klubbverksamheten.

- Vi höll till nere på bangården och på August
Larssons lagårdsbacke, berättar Stig. På ban-
gården fick vi lov av kamrer Julius att gräva en

hoppgrop, kasten som var kulstötning förlades
till lagårdsbacken och löpningen som var 60
meter ägde rum på landsvägen. Någon höjd-
hoppställning hade man ingen tillgång till men
på bangarden fanns stora upplag av propps där
en ribba stacks in mellan stabbarna och där ådrog
sig Stig sin första idrottsskada, som förresten
gör sig påmind än i dag. Det handlade om stav-
hopp med en rivning och ett armbrott som följd.
Besöket hos samhällets läkare blev spännande.
Efter att ha studerat den skadade armen nog-
grant stegade läkaren fram till en bokhylla, tog
fram en bok för att studera hur skadan skulle
behandlas. Skadan läktes i alla fall med tiden
även om nu behandlingen kanske inte var den

allra bästa.

Någon form av klubb kanske det fanns, men
det hade nog aldrig valts någon styrelse. Men
med tiden ställdes det större krav på någon fas-

tare organisation och den 10 september 1933
var det dags. Då samlades ett gäng ungdomar
nere på bangården och Sollebrunns Allmänna
Idrottsklubb bildades. Stig valdes till klubbens
förste sekreterare beroende på att han hade bäst

handstil av grabbarna i gänget. Och det var nog
ingen lögn för i dag finns en mängd välskrivna
protokoll från klubbens första l5-åriga verksam-
het.

Verksamheten fortsatte på bangården men
flyttades över till Stensbergs Hage. Stig var ak-
tiv i snart sagt alla friidrottsgrenar utom kasten

men det var löpning som ådrog sig det största
intresset och då speciellt sprinterdistanserna. Vid
Stensberget blev det hopp och kastbanor av det
primitivare slaget medan löpningarna fortfa-

rande ägde rum
på landsvägen.
Det hände då
och då att trafi-
ken stoppades
om det var klart
för ett 100 eller
400 meterslopp.
Det största pro-
blemet med
dessa lopp ansåg

Stig vara det här
med startgroparna. Fick man en mittenbana var
det nästa omöjligt att få till stånd någon form
av startgrop i den hårda landsvägen.

Hur var det då med träningen?
- 1935 kom en inb.judan till ett Bjärkemäs-

terskap i friidrott, berättar Stig. Och då blev det
frågan om lite träning som väl inte var rationell
men man var ju i alla fall ute och sprang en del.
För Stigs del var det några stigar och skogsvägar
i närheten av hemmet som anlitades.

Tävlingsverksamheten började i och med att
Bjärkemästerskapet startade. Stig blev junior-
mästare i längdhopp pä5,37 och sedan satte han
ett fint juniorrekord för Bjärke pä 6,L4 vilket
var bra med tanke på de primitiva banor som
fanns i mitten av 1930-talet.

Nu var det fullt pådrag skulle man kunna säga

och Stig tog alla chanser för att förkovra sig i
idrottens ädla konst. När rikstränaren Martin
Jansson kom till Gräfsnäs fanns Stig på plats
liksom i Långared, dit man paddlade kanot över
sjön, där varLage Bjarnolf från Uppsala instruk-
tör och i Axvall arrangerades en störe instruk-
törskurs. Allt var mycket givande för 1930-ta-
lets ungdomar.

Men det var ju löpning som grabben skulle
ägna sig åt och det fanns ju gott om tävlingar
runt om i Västsverige. Som en av de "stora" räk-
nades Varatraktsmästerskapen på Torsvallen i
Vara där det tävlades flitigt men vid ett tillfälle
kom grabbarna aldrig till starl. Det var lite då-
ligt med tågförbindelserna på söndagarna så

grabbarna tog cykeln i stället. När de väl kom
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till Glosbo, ca 1 mil noff om Sollebrunn, över-
raskades de av ett fruktansvärt regnväder och
var tvungna attta regnskydd. När sedan regnet
väl var över var det bara att antrdda färden hem
igen för till Vara hade man ej hunnit fram i tid.
Den rationella löpträningen, om man kan kalla
det så på 1930-talet, gav så småningom resultat
och Stig kom att bli en klippa för klubben i
klubbmatcherna som så flitigt utkämpade på den
tiden.

1939 kom att bli den bästa säsongen som in-
leddes med seger i Västergötlands juniormäs-
terskap på 400 m på Rammanavallen i Borås.
Det blev personligt rekord på tiden 51,9 där
han bl a hade Gustav Andersson, Rydboholm
som hårdaste konkurrent. Något som Stig ång-
rar i dag var att han inte åkte tillbaka till Borås
på söndagen och sprang även 100 m som han
var anmäld till. Men det var inte så välbeställt
med kommunikationerna mellan Sollebrunn och
Borås på den tiden.

Stora DM arrangerades i Falköping dit Stig
åkte, kanske med vissa förhoppningar, men där
fick han se sig besegrad av svenske mästaren
och landsiagsmannen på 400 m häck, Sixten
Larsson, IFK Borås.

Detta var en säsong med gott om tävlingar
runt om i bygderna och det blev även ett par
riksmästerskap för SBU.

Men det var inte bara friidrott som gällde. Vin-
tertid var det både bandy och skidor och höst
och vår blev det en hel del orientering där det
blev en del segrar i dåtidens nybörjarklass där
han av många ansågs överkvalificerad. Men det
var så att Stig varju aldrig någon långskubbare
så han höll sig till de korta banorna. Det var
förresten orienteringen som satte stopp för frii-
drotten skulle man kunna säga, en knäskadafrån
skogen var orsaken till ett för tidigt slut på

favoritgrenen. Men kontakten med klubben
släpptes aldrig trots att den aktiva tiden var över.

- Nej, inte kunde man väl släppa kontakten
med ett så fint kamratgäng, säger Stig. Och i

klubben fanns det alltid något att göra.

När idrottsplatsen skulle byggas i slutet av
1940-talet fick Stig kanske det ansvarsfullaste
uppdraget. Han svarade för att kontakten hölls
med alla höga herrar för idrottsplatsbyggen och
att alla handlingar och ansökningar om bidrag
av olika slag kom in i rätt tid. Det blev några års

rätt hart arbete med att hålla reda pä allapapper

och handlingar från förbund och kommun. Och
inte minst gällde det att föra klubbens och ung-
domarnas talan nrir kommunalfullmåiktige skulle
besluta om anslag till idrottsplatsbygget och
kontrakt på markupplåtelse för idrottsplatsen
vilket var nödvändigt för att få anslag från Rik-
sidrottsforbundet.

Stig var klubbens diplomat i kritiska situa-
tioner och så var fallet nu för det mötte mot-
stånd från en del håll i kommunen till
idrottsplatsbygget. Nzir det så var dags för be-
slut i frågan invaderades Kommunalhuset näs-

tan helt av SAlK:ungdomar där idrottsplats-
motståndarna pläderade hårt för avslag. Av nå-
gon ofcirklarlig anledning överlämnades då or-
det till Stig Backlund. Han tillhörde inte full-
mäktigeförsamlingen men fick ändå lov attyttra
sig vilket skedde med ett kiirnfriskt anförande
som fick en del motståndare att ändra sig. Klub-
ben fick sitt äskade anslag och ingen av mot-
ståndarna kom på tanken att överklaga beslutet
eller det att överklaga kanske inte var uppfun-
nit på den tiden. Nu kunde arbetet med idrotts-
platsen fortsätta och i september 1949 var det
dags för en pampig idrottsplatsinvigning som
förrättades av ordförande i Västergötlands
Idrottsförbund, Carl M Asplund.

Ett annat bevis för Stigs diplomati inträffade
vid ett av klubbens stora orienteringsarrange-
mang. En oldboys, Erik Gillgren, IFK Åmål ville
prova sina krafter med lite yngre skogsluffare
på en längre bana vilket arrangörerna inte hade
något att invända emot. Nu var det så att Åmåli-
ten var i form och sprang hem med segern vil-
ket inte uppskattades av någon deltagare. En
protest lämnades in vilket ansågs var horribelt,
men var det kanske så att vissa elitlöpare kände
sig förnedrade av att få stryk av en "gammal
gubbe". Men protesten måste naturligtvis be-
handlas och det ordnade som vanligt diplomaten
Stig Backlund som kallade berörda parter till
sammanträde. Det tog inte många minuter innan
de protesterade drog tillbaka sin protest och allt
var frid och fröjd.

Nu på ålderns höst är Stig Backlund en tro-
gen kassabevarare i Gamla SAIK:are som all-
tid träffas andra juldagen till en trevlig samvaro
vid lägerbålet i hembygdens trolska skogar.

KAMRATSKAPET LBVER VIDARE.
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JAN.ÅKE BK VAR LTKA BRA
SOM BRÖDERNA "FÅGLUM"!

Att Vårgårda CK nådde så stora framgångar
under 60-talet berodde inte enbart på de fyra
bröderna Gösta, Sture, Erik och Tomas Petters-
son. Femte hjulet under den berömda triumf-
vagnen hette Jan-Åke Ek. I sina bästa stunder
var han jämbördig med Sture, Erik och Tomas.

Jan-Åke Ek föddes i Husaby utanför Skara 22
oktober 1942. }].an minns och berättar:

- På hösten 1959 jobbade jag som springpojke
på en bilverkstad i Skara. Då började också Per
Bergman att jobba där. Han var från Tidaholm
och hade sällskap med legendariske Tidaholms-
ledaren Lennart Bloms dotter. Jag hade precis
köpt en gammal racer för att börja träna, men
Per Bergman övertalade mig att lösa tävlings-
licens direkt för Tidaholms CA

Så på våren 1960 gjorde den då lS-årige
Skara-ynglingen sin tävlingsdebut för Tida-
holms CA.

- På hösten samma år började jag på verk-
stadsskolan i Tidaholm och utbildade mig till
verktygsmakare under en 3-årig utbildning, på-
pekar Jan-Åke. När utbildningen var klar gick
han över till Vårgårda CK 1964 och blev känd
som Fåglum-brödernas främste hjälpryttare.

- Det är ett felaktigt epitet, fastslår den nu 56-
årige Jan-Åke Ek. Jag fick också mina chanser

- och tog dem!
1965 vann Jan-Åke den prestigefyllda Grand

Martins Cup i Stockholm, den främsta
endagarstävlingen i Sverige på 60-ta1et. Jan-Åke
Ek tog hem även andra prestigefyllda segrar:

- Ja, säger han, jag vann 23-milaloppet Tyr-
ifiorden runt med start och mål i Oslo med över
4 minuter före tvåan och 1969 vann jag andra
etappen i 6-dagarsloppet närjag körde ifrån tre
utlänningar inne på travbanan i Gävle.

Jan-Åke var med som reserv i lagtempolaget
vid OS i Mexico City 1968, han blev 38:a vid
amatör-VM i tjeckiska Brno 1968 och 4:a i det
algeriska etapploppet GP d'Annaba 1969 efter
Fåglum-bröderna Gösta, Erik och Sture.

"Eken" fick aldrig chansen i A-landslaget i
lagtempo men är unik i det avseendet att han

var med om att vinna SM i lag på 5-milen med
alla fyra bröderna. 1965 i Örebro vann han till-
sammans med Sture och Erik. 1968 i Borlänge
tillsammans med Tomas och Erik och 1969 i
Härnösand med Gösta och Tomas.

I Vårgårda CK:s andralag var han med om
att bärga silver vid lagtempo-SM 1967 och tog
brons för andralaget 1966 och 1969.

Individuellt nådde Jan-Åke sina främsta SM-
placeringar när han tog silver på 18-milen i Hiir-
nösand 1969 efter solovinnande Gösta, och när
han blev bronsmedaljör på 5-milen i Laxå efter
Curt Söderlund och Sten Andersson.

Hur kändes det att stå i skuggan av bröderna?
- Det tänkte jag aldrig pä. Jag trivdes så bra

ihop med dem och jag fick ju mina chanser. . .

När bröderna "Fåglum" gått över till proffs-
lägret 1970 blev Jan-Åke Ek plötsligt den he-
taste cyklisten i Sverige. Det började bra. Han
dominerade vårsäsongen. Blev 3:a i Berlins 4-
dagars efter dansken Verner Blaudzun och Ger-
hard Nielsen men fick bara köra lagtempoloppet
vid VM i engelska Leicester, där Sverige blev
8:a.

- Men efter den säsongen tröttnade jag och
lade av, påpekar Jan-Åke. Jag hade i alla fall
vunnit över 100 tävlingar under mina elva år
långa cykelkariär.

Nåja, det blev en tillfällig comeback vid
premiärupplagan av oldboys-SM i Simlångsda-
len 1974. Då vann den då 32-älge "Eken" 5-
milaloppet mot klockan överlägset i sin klass.

Efter karriären blev Jan-Åke Ek tränare i Fal-
köpings CK. Han var i mångt och mycket man-
nen bakom Jan "Vartofta" Karlsson, och var bl
a med honom på ett träningsläger i Colorado
före OS i Atlanta 1996.

Jan-Åke hade under sina många år som Få-
glum-brödernas främste hjälpryttare lärt sig vad
som fordrades för att nå resultat i jakten mot
klockan. Dessa sina kunskaper planterade han
in hos Janne Karlsson, som varit ett av landets
bästa tempospecialister sedan slutet av SO-talet

och fram till 1998, då han tog silver vid SM och
brons vid NM.
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Jan-Åke Ek har alltid hållit en låg profil. Han
har inte varit de yviga gestelxas man, men alla
vet vad han åstadkommit, både som cyklist och
tränare, men i första rummet har alltid kompis-
skapet kommit, vilket intygas av hans ledare vid
det första landslagsuppdraget, Olympias Tour i
Holland 1964.

THURE PETERSSOI!

Mållinjen hiigror.
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HASSE HANSSON, TIBRO MOTORKLUBB
En legend inom Västergötlands motorcykelsport

Hasse var klubbens förste store mästare även
om han inte vann någon av de internationella
mästerskapen som i dag nästan haglar ner över
klubben.

Med sina nio svenska mästerskap, fem seg-

rar i Novemberkåsan och sju i den tyska stor-
tävlingen Onkel Toms Hutte har han varit en

fin föregångare för Tibros motorintresserade
ungdomar. En kille som välnästan kan plocka
ihop en MC-motor med bindel för ögonen efter
sina år som teknisk utvecklare på Huskvarna och
mekaniker på ett antal VM-tävlingar.

I dag verkar Hasse som instruktör på Motor-
crossgymnasiet i Tibro. En välmeriterad och
rutinerad herre till gagn för de motorintresserade
ungdomarna på gymnasiet.

1992 skrev Alf Wesik nedanstående artikel i
tidningen Race med anledning av Hasses 50-

årsdag.

GRATTIS _ HASSE 50 ÅR
Det började på gräsplanen hemmavid. Grab-
barna i grannhuset lastade motorcyklar på en

lastbil och bredvid stod en storögd kille och
drömde om Silverpilar och Stinget.

Med sin cykel pendlade han mellan grann-
grabbarnas mekarstunder och crossbanan i
Tibro. Det var spännande det här med motor-
cyklarna - och svårt för den tioåriga Hasse Hans-
son att motstå.

Ibland tick han följa med på flaket till någon
tävling.

- Motorcyklarna har blivit mitt liv och jag är

mycket glad att det blev så, säger Hasse som i
påskhelgen fyllde de 50 åren. Om jag fick chan-
sen att leva om mitt liv skulle det bli precis li-
kadant!

Hasse Hansson klev snart upp på fotpinnarna
och blev till en av de mest framgångsrika mo-
torcykelförare Sverige har haft, särskilt på
tillförlitlighets- och endurosidan.

Med fem kåsavinster och nio SM, och sex

totalvinster i Onkel Toms Hutte, iir han svårsla-
gen i rekordböckerna. Men det började alltsåpå
gräsplanen hemmavid. Hemma i Tibro.

Massa ungar

Det var alltså grannen hemma i Tibro som var
motorintresserad och som lockade den unga
Hans. Senare fick Hans följa med på tävlingar
och även vara med när grannkillen och hans

kompisar mekade och packade lastbilsflak fulla
med grejor.

- Fick tag i en lättviktare när jag inte var gam-
mal alls. Det var inte så noga på den tiden, körde
fram och tillbaka på en gräsplan där vi bodde.
Det kom andra Tibroungar för att titta på Hasse

och hans lättviktare. En liter bensin kördes upp
varje dag. Lättviktaren hade vid det här laget
blivit av med skärmarna för att bli lite smidi-
gare och snabbare.

När han fyllde 15 år blev det moped, precis
som de andra kompisarna. Det var en hel hög
med ungar från Tibro som kanade runt på sina
mopeder och tittade på tavlingar i grannskapet.

i Tibro, i Mariestad, Skara och Falköping. Det
var cross, speedway och tillförlitlighet. Allt lika
roligt.
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Serielaget

Året därpå, när Hasse fyllde 16 år, införskaffa-
des en Silverpilen. I början körde han på vä-
garna men ganska snart blev det skogskörning
för hela slanten.

- Jag fick smak på sporten och ställde även
upp i ett partre tävlingar det första året med
Silverpilen. Men det gick inget vidare, fick bryta
med maskinfel.

Hasses far hade vid det här laget upptäckt sin
sons intresse och stöttade honom på bästa sätt.

Året därpå byttes Silverpilen ut mot en Stinget.
- Det var rena racerhojen jämfört med Silver-
pilen. Kom ihåg en lyckans dag när jag fick åka
med IngemarAndersson och Rune Isaksson till
en tävling. De var Tibrokillar i SM-toppen.

Hasse Hansson körde både T-tävlingar och
motocross i början av sin karriär. Han var bland
annat med i Tibro MK:s serielag i crossen. Det
gick bra och allt var jättekul.

Den första vinsten kom. Som B-junior, som

det hette på den tiden, vann han bland annat
Valle Lundbergs Minne och en tävling i Borås.

Genombrottet

Det var egentligen bara motorcyklar i unga herr
Hanssons huvud. Och intresset gav resultat. Sä-
songen 196011961började han nagga SM-po-
äng på sin Stinget.

Säsongen därpå vann han SM för första
gången. Han vann den första deltävlingen på
våren och fick direkt efter triumfen telefon från
legendariske Göte Lindström i Limhamn.

- Han ville att jag skulle köra resten av sä-

songen på hans Lindström, en egen maskin
byggd på en Silverpilram. Jag nappade och det
gick bra.

Det blev något av Hasse Hanssons genom-
brott. Säson gen 1962 vann han de tre första del-
tävlingarna i T-SM, klassen för 175 kubik, i
Kinna, Skene och Vimmerby. SM-tecknet var
därmed säkrat redan efter tre deltävlingar.

Hasse i aktion på en endurotcivling i Tyskland 1975.
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Första vinsten i Novemberkåsan dröjde dock.
Han kom inte i mål förrän i sin fiärde starl 1964.

Första segern i kåsan kom i Värnamo 1968. Året
efter kunde han inte ställa upp på grund av ett
brutet ben i foten, 1970 vann han och 191 I bröt
han armen just innan tävlingen.

- 1912 blev jag tvåa efter en sekundstrid med
Torbjörn Jansson. 197 3 bröt jag och sedan vann
jag 1974,1915 och 1916.

Automaten

I början av 1970-talet skulle den svenska armön
byta ut sina motorcyklar. Husqvarna tog fram
en automatväxlad prototyp som först ratades till
förmån för en experimentcykel från Häggiunds.
Det blev problem med cykeln från Hägglunds
och Husqvarna fick förtroendet att ta fram den

nya armdcykeln.
- Jag åkte på en automat hela säsongen 1974.

Åkmasigt rar det en fantastisk fördel men själva
konstruktionen hade en del barnsjukdomar. Det
var en klumpig cykel med klena detaljer.

Konstruktionen var dock så intressant att cy-
keln vidareutvecklades. Den fula ankungen blev
en svan.

- Jag blev testförare med särskilt ansvar för
automaten, berättar Hasse Hansson. Parallellt
med mitt eget tävlande hölljag igång andra fö-
rare som körde Husqvarna.

Hasse Hansson blev kvar på Husqvarna ända

tills motorcykeltillverkningen lades ner 1988.

Från testförare till utvecklingsavdelningen och
slutligen till serviceavdelningen.

Under tiden samlades pokalerna hemma hos

Hasse Hansson i Tibro, och senare i Ödeshög.

Han vann nio SM och en rad andra nationella
tävlingar.

- Satsade inte så mycket på den internatio-
nella kar:riären. Det var svårt att ligga i toppen
eftersom man var tvungen att köra alla tävlingar
för att ha någon chans.

Han har dessutom startat i 15 Sixdays med
blandat resultat. I Spanien var han mycket nära

totalsegern. Vann de flesta specialsträckorna
men fick tilläggsprickar på grund av alltför högt
ljud. Hasse Hansson körde motocross parallellt
med enduron. Kom sexa i SM 1968 och körde

några VM-tävlingar 1969. Till samlingen hör
dessutom ett par VM-poäng i cross.

- Jag avstod crossen under senare delen av

1969 till förmån f'ör Arne Kring som slog ige-
nom då. Han vannju bland annat den svenska
deltävlingen på Husqvarna.

Sista året Hasse Hansson körde aktivt i den
första omgången var 1981. Han kom då tvåa i
SM efter Tomas Gustafsson och tvåa i No-
vemberkåsan efter Svenerik Jönsson.

Samma år körde han service åt bland annat
Svenerik Jönsson på Sixdays på Elba. Då träf-
fades Svenerik och Hasses dotter Susanne.

- Så var det kört där också, skrattar han.

Hasse Hanssons hela vuxna liv har präglats av

motorcykelsporten. Till lite sorg och mycket,
mycket glädje.

MC-liv
- Lite olyckligt det kanske varit för familjen.
Min fru Sonja bodde i Tibro och jag hyrde rum
i Husqvarna nar jagjobbade där. Men istället
för att komma hem på helgerna drog vi ut på

tävlingar.
- Inte för att hon inte gillat att följa med, men

det kanske blev lite för mycket ibland.
För fyra år sedan gjorde Hasse Hansson co-

meback på tavlingsbanorna, samma år som han
tillsammans med Tomas Blomgren fick ta an-

svaret för Sveriges första crossgymnasium.
- Det gick bra både på tävlingsbanorna och i

skolan. Jag vann bland annat Riksmästerskapet
för fyrtaktare 1988 före Tomas Gustafsson.
Samma år blev jag sexa i Gotlands Grand Na-
tional tätt efter Bill Andersson som vann
fyrtaktsklassen.

Idag kör Hansson mest för skoj skull. Körde
bland annat Onkel Toms Hutte för 15:e eller 16:e

gången. Han har vunnit sju av dem.
- Kan inte tänka mig bättre liv. Med Peters

framgångar och med Svenerik som måg. Vi
umgås mycket både på tävlingsbanorna och pri-
vat, och vi har kul.

Han rir 50 år, Hasse Hansson, men fortfarande
får 20-åringarna på crossgymnasiet se upp. Det
är krut i gubben och få har samma rutin.

ALF WESIK
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UNGDOMAR SKAPADE
BROTTNINGSHISTORIA I SJUHÄmn

Brottning var ju under flera år-

tionden den dominerande
idrotten i sjuhäradsbygden och
det fanns aktiva klubbar i snart
sagt varenda litet samhälle.

Boråsarna var dominerande
med internationella och
svenska mästare i 1ånga banor.

Vad det -eäller Svenska Mäs-
terskap så har det varit glest
rned framgångarna för Borås-
brottarna i det närmaste i f-em

decennier. Det var 19-5 I som
Kurt Pettersen och Göte Ek-
ström hemförde SM-tecknen
till Borås, det var de ,10:de och
4l:sta mästerskapet till Borås.

I undertecknads artikel orn
Borås Brottarklubb 75 år hop-
pades jag att det inte skulle be-
höva ta 50 år innan en n1, SM-
plakett skulle hamna i Borås
och det behövde man inte. det
räckte med 47.

Men nu var det un-edomarna

som skrev något av idrotts-
historia för Borås och sjuhärad.

Det var fristilstekniske y,n-e-

lingen Ashkan Makanvand fiån
lika ungdomliga Hässlehus IK
som hemförde det efterläng-
tade mästerskapet till Borås vid
Svenska Mästerskapet i fristil
i Stockholm. Det behöver väI
heller inte nämnas att det var
klubbens första SM.

Men det var ju inte bara Borås det handlade
om denna historiska dag utan hela sjuhärad.

KinnaAtletklubb som hade sin storhetstid på
1950-talet då man bl a vann lag-SM fick nu ge-
nom Martin Åstrand sitt första Svenska Mäs-
terskap i sitt 68:de verksamhetsår.

ViskaforsAtletklubb hade ju visserligen mäs-

terskap tidigare genom Ari Markkola som nu
tog sitt andra mästerskap till klubben medan
Christer Wangfeldt blev forstagångsmästare, och
utöver denna mästarkvartett blev det ytterligare
ett par silvermedaljörer till sjuhärad, det är ro-
ligt när ungdomar skriver idrottshistoria"

HARALD JAKOBSSON

Fr ra s p iint sti g a sj u hcirads wn g dom ar.
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CYKELSPORTEN I TIBRO
UNDER 193O.4O.TALEN

Den del av cykelsportens historia i Tibro som
jag skall beskriva syftar på åren omkring andra
världskriget, då av naturliga skäl cykel var ett
dominerande fortskaffningsmedel.

Jag börjar dock tidigare redan på dugotalet,
då det fanns cyklister från Tibro som tävlade
för Skövde CK. 1926 tog Tibro AIK upp cykel
på sitt program och hade då ett flertal goda cy-
klister Nils Bergman, Gustav Lundström, Harry
Eriksson och Gunnar Kronlund m fl.

1921 rnstrftades klubbens tävling Tibro-Lop-
pet som åktes över Hjo-Mö11torp-Karlsborg-
Forsvik en sträcka pä92 km och för denna täv-
ling instiftades 1931 ett vandringspris skänkt av
Firma L E Fryden i Tibro och avsett att erövras
tre gånger. Nu blev det inte mer än fyra gånger

som tävlingen alrangerades. 1935 genomfördes
loppet för sista gången i AIK:s regi och då hade
följande cyklister inteckningar i priset: Hilding
Pettersson, Göteborg, Bertil Bohlin, Skövde,
Arne Carlsson, Göteborg och J Johansson,
Borås. 1937 begärde Tibro AIK sitt utträde i
Svenska Velocipedförbundet som det då hette.

För Tibro AIK fanns nu problemet vad man
skulle göra med vandringspriset och planer
fanns att föra över det till någon annan idrotts-
gren. Nu hade emellertid nya cykelintresserade
börjat och som täv1ade för Skövde CK och 1938

bildades Tibro CK nu med Tage Engelbrektsson
som pådrivare och som tillsammans med några
till deltog i en del tävlingar.

1939 beslöts att arrangera Tibro-Loppet och
med god hjälp av Tibro AIK:s funktionärer ge-
nomfördes loppet men deltagarantalet var inte
så stort.

Nu kom emellertid kriget och av naturliga skäl
avstannade verksamheten på grund av inkallel-
ser mm men mrirkesåkning och klubbtävlingar
ordnades. 1942 var så klubben mogen att ordna
Tibro-Loppet igen och nu var intresset stort nzir-

mare 70 startande och deltagarna var nöjda.
Inför nästa ars tävling beslutade Tibro AIK

att överlåta vandringspriset men på förbundets
inrådan som poängpris att utdelas till den cy-
klist som efter tre tävlingar har högsta poäng

efter en skala 10-9-8 osv. FÅn1943 kördes täv-
lingen om vandringspriset och nu hade också
en debutantklass tillkommit och banan var för
denna runt sjön Örlen ca 35 km. På grund av
svårigheter med däck mm minskade antalet del-
tagare,många var inkallade till militiirtjänst men
klubben lyckades genomföra loppet de två kom-
mande åren. Att notera är att Tage Engelbrekts-
son startade och fullföljde samtliga fem täv-
lingar. 1945 gick ioppet för sista gången nu en-
ligt förbundets bestämmelser på vanliga däck.
Slutsegrare och slutlig vinnare av det fcirnäm-
liga poängpriset blev Gunnar Ny16n, Bofors CK.

Banan för tävlingen var kanske inte heller den
bästa, man hade flera järnvägsövergångar och
två kanalbroar att ta hänsyn till. Ett av åren fick
de tävlande bära sina cyklar över en gångbro
över kanalen i Forsvik och det var grusvägar
som därtill var i ganska dåligt skick på grund
av kriget.

Under krigsåren var det mycket propaganda
för ett sunt levnadssätt och idrotten hakade på
detta. Cykelsporten bidrog till detta genom pro-
paganda för märkestagning och Tibro CK var
en av de aktivaste klubbarna i Västergötland be-
träffande erövrade turistmärken. Åtskilliga
Tibrobor stäl1de upp och cyklade 2 mil och ford-
ringarna var att åka under 50 min. De mera trä-
nade åkte fem mil för guld, silver och brons-
märket och jag är i dag inponerad av de goda
tider som noterades. Stora flertalet åkte på cyk-
lar utan växlar och med vanliga däck. Om man
därtill lägger att vägarna var dåliga, det fanns
inte som idag asfalt.

Klubben var under dessa år arrangör för en
propagandatävling för turister och med många
lokala föreningar bland deltagarna. Vad beträf-
far märkestagningarna kom klubben på andra
plats i Västergötland ett år med ett hundratal
erövrade märken.

När kriget var slut minskade dock intresset
när bilar och motorcyklar åter fick köras och
l94l blev det sista året som klubben var aktiv.
Det var genom att på Svenska Cykelförbundets
och Dagens Nyheters uppdrag ordna mat-

52



Tibrocyklister 1942. Från vcinster: Nils Ahlin, Gösta Wallin (Wall), Nils Blom, K G Johansson, Tage Flodön,
Evert Gustaysson, Alf Karlsson, Aron Andersson, Konrad Larsson (Widefalk), Tage Engelbrektsson och K E
Andersson.

kontrollen i Sexdagarsloppet som gick genom nyaintresseradetogvidochidagfinnsklubben
Tibro. Massor av Tibrobor fanns på torget då kvarmensysslarnumestmedmountenbikeoch
cyklisterna på tre minuter fick stanna och äta. har också bra veterancyklister.

Tibro CK var nu vilande några år tills det att GOSTAWAHLL

Två "tunga" herrar under jubileumsåret.
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Klipp ur: Borås Tidning 1998 01 20

Mästerligt om mästare
Får vi presentera Väster-
götlands...förlåt, Sveri-
ges...förlåt, världens
mest imponera-nde jubi-
leumeskrift.

Västergötlands alla in-
ternationella mästare
samlade i en enda bok.

De kräsna redaktörer-
na nöjde sig inte bara
med text och bild - de
snokade upp varenda
autograf också...

Lagom till jubil6erna -Vås-
tergötlands Idrottsförbund
flrar 90 år och Westgöta
Idrottshistoriska Sällskap 10
år - presenteras skriften.

Våstergötlands 79 interna-
tionella mästare med bild,
text och autograf.

- Inget annat idrottsför-
bund i landet kan matcha
det här. Det måste vara den
enda jubileumsbok i värl-
den som till och med fått
med autografer, säger Rolf
Gabrielsson, en smått för-
bluffad kanslichef på Väs-
tergötlands IF.

Det är ett i många stycken
imponerande verk de har ta-
git fram, Harald Jakobsson:från Sollebrunn och Carl-
Erik Johnsson 6ust det, hös-
tens SM-general i oriente-

'ring!) från Borås.
i' - Det var Carl-Eriks id6'med autograferna - han
tyckte väl att jag skulle ha li-
te mer att göra, skojar Ha-
rald Jakobsson,

Bakom ligger ett gigan-
tiskt detektivarbete.

Tänk er själva, snoka fram
en autograf från varenda in-
ternationell mästare från
Våstergötland från 1912 och
framåt.

Inget jobb för eri latmask
precrs.

- Nog har vi fått leta all-
tid, men det har gått vägen -
åtminstone till 98 procent,
säger Harald Jakobsson.

Uppdraget har kråvt både
påhittighet och fi nurlighet.

- Om ni visste hur många
autografer man kan hitta i
ett krigsarkiv. Sen har jag
ringt många samtal, en sån
som C-G Anderberg i Svens-
ka Olympiska Kommittdn
(SOK) har hjälpt mig på spå-
ren. Autografen av Axel Jan-
se, 1912 års olympiske mäs-
tare i gymnastik, hittade vi i
arkiven hos brandmyndighe-
terna i Malmö...

Delvis underlättades sö-
kandet av att Harald Jakobs-

/UÄSTERITG UiSfvtfVC. Klell lohansson, ordförande t t[-ärslubileronde Westgöto
ldrottshistorisko Söllsl«op, Solvelg Sundeguist, ordföronde i 90-ärsjubilerande Yös-
tergötlonds ldrottsforbund, och Harald lokobsson, en ov tvä forfanare ttll lubtl*
umsboken med Vöstergötlonds alla internotionello möstare, bläddror blond 79 mös-

FOTO: LENNART MAGNUSSON

Snell, CK Stella och lK Ymer; Ru-
na Bernemalm, Vårgårda Båg-
skytteklubb; Stig Thysell, Båg-
s§tttegillet Skene; Mats Svens-
son, lF Elfsborg; Gösta Petters.
son, Vårgårda Cykelklubb; Sture
Fåglum, Vårgårda Cykelklubb;
Erik Fåglum, Vårgårda Cykel-
klubb; Tomas Fåglum, Vårgårda
Oykelklubb, Hasse Als6r, Byt-
torps lF, Bernt Fril6n, Skene
SolS; Lars Amesson, Ulrice-
hamns OK; Birgitta Larsson, Bre-
dareds lF; Monika Karlsson, SK
Svängen; Marita Skogum; Skene
SolS och Hestra lF; Håkan Lund-
berg; Svensk militär idrotts mo-
torklubb; Anders Haglund, Borås
GK; Per-Ove Davidsson, Kinds
MK; Hel6na Nelson (Hammar),
Borås Bågs§ttesällskdp; Niclas
Wilhelmsson, Oxabäcks IBK;
Marcus Hansson, FMCK; Johan
Blomdahl,' Henljunga Ju Jutsu.

tore. Terd, bild - och outogrof..,

son själv förfogar över en
ansenlig samling autografer.

- Over 1 000 autografer av
.folk som har vunnit EM-
guld, VM-guld eller OS-guld,
säge Harald som i går, vid
Västgötaidrottens jubile-
umsmöte, tilldelades utmär-
kelsen Västgötaidrottens
Gräsrot nummer ett.'

- Inget är så roligt som att
forska i den gamla idrotten,
säger 75-åringen från Solle-
brunn som redan är i start-
groparna för nästa projekt.

-Tänk om vi kunde samla
in bilder på vartenda herr-
och damlag i Västergötlands
fotboll, vore inte det en bra
id6? Tänk om Västergöt-
lands Fotbollsförbund kun-
de nappa på det, då skulle vi
dra igång arbetet direkt!

När han får höra att vi
kommer från Borås Tidning
skiner han upp direkt.

- Ni år allt bra stolta för
att ni har Elfsborg, va'? Tja,
jag säger bara en sak - 1913
års DM-final. Ni vet väl hur
det gick?

Vi skakar på huvudet.
- Surte vann över Elfsborg

med 3-1!
Älvångens störste bes§d-

dare har talat.
Björn Hellberg hade inte

haft en chans.
GÖRAN BoRGÅs

Mästare ärvi allihopa!
Här är alla internationella mästa-
re från Sjuhärad som är med iju-
bileumsboken:

Harald Pettersson, Borås Brot-
tarklubb; Folke Hernström,.Borås
Brottarklubb; Axel Cadier, Borås
Atletklubb; Håkan Lidman, Ryd-
boholms Sportklubb; Olle Jo-
hansson, lF Elfsborg; Kurt Petter-
s6n, Borås Brotlarklubb; Harry
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BRODERNA CARLSSON,
MULLSJO

Genom tiderna har det funnits många
duktiga idrottsbröder. Tre bröder Carls-
son från Mullsjö var på sin tid mycket
framgångsrika som orienterare och
skidorienterare. På 60-talet var dessa tre
Pontus, Karl och Bo med om att vinna
flera SM-titlartillsammans. Vi skall dock
gå tillbaka till S0-talet för då började
Pontus härja i den absoluta Sverige-
toppen i orientering.

Pontus hade allt sedan han blev senior till-
hört de allra bästa i Sverige. Han hade flera
fina placeringar på SM, var flerfaldig
landslagsman men den riktiga pricken över
i:et hade han inte fått. Vid individuella SM
i Hälsingland 1959 slog han dock till. I ett
absolut prickfritt lopp över 14,9 kilometer
och 11 kontroller fullständigt utklassade
Pontus de övriga. Hans segermarginal blev
nästan 10 minuter. Att Pontus nu var bäst
bevisade han året efter vid SM i Blekinge.
Än en gång blev det seger denna gång med över
5 minuter före tvåan som var Bertil Norman,
IFK Hedemora.

Även i lagsammanhang var bröderna fram-
gångsrika. Md två tillfällen vann man SM i
skidorientering nämlig en 1963 och 1965 . Även
i orientering lyckades man vinna vid ett tillfäIle.
Det var 1964 som bröderna kom på första plats.

Tävlingen avgjordes i Skellefteå och denna gång

avgiordes tävlingen på våren. Detta med att täv-
lingen kördes i Skellefteå samt att alla sträckor
gick i dagsljus gjorde att SM-kavlen för vissa
föreningar blev rena sällskaps-resan. Karta och
banläggning var perfekt men den öppna ter-
rängen gjorde att det blev stora klungor.
Brödratrion från Mullsjö var dock i sådan form
att man var med i segerdiskussionen innan staft.
Vid denna tävling startade Bosse och han fick
stryk med cirka 4 minuter av Hedemoras start-
man Kalle Johansson. På andrasträckan sprang
Bertil Norman för Hedemora och Kalle för
Mullsjö. Vid växeln till sistasträckan ledde
Hedemora med drygt l1 minuter före nästa lag

Segrande lag vid SM i skidorientering. Från
v(inster Bo, Pontus och Karl.

som var Tolereds AIK. Mullsjö växlade som
femma cirka halvminuten efter Tolered. Pontus
fick gå ut i en klunga bestående av cirka 10 man
på sistasträckan. Sträckan hade 1 1 kontroller och
var 13 km lång. När det var 3 kontroller kvar
kom hela klungan i kapp Hedemoras slutman
och nu blev det hårdkörning. Det gällde att få
sistakontrollen först. Där stämplar Pontus först,
på andraplats Sven Andersson, IFK Borås och
på tredjeplats är det Hedemora. Nu gäller det
att spurta. Pontus visar sig var starkast och vin-
ner klungspurten. Hela 11 lag anländer till må-
let inom 40 sekunder. Mullsjö SOK vinner före
IFK Borås och IFK Hedemora.

Värt att nämna är också att Pontus vann det
första Svenska Mästerskapet i långdistans-orien-
tering. Detta skedde 1965 och tävlingen gick i
Bollebygd. Bröderna Pontus och Bosse vann
också tillsammans med Anders Axelsson,
Bottnaryd lag-SM i fälttävlan 1967.

Carl-Erik Johnsson
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IDROTTSKONFERENS
I VANERSBORG

I samband med förra idrotts-
historiska konferensen i Jönköping
fick Westgöta Idrottshistoriska Säil-
skap i uppdrag att arrangera den
8:de konferensen. Denna konferens
genomfördes i september av WIS till-
sammans med lokalftireningen i Vän-
ersborg. Efter det att konferensen
öppnats av vår ordförande Kjell Jo-
hansson hälsade Kerstin Quentzer,
kulturansvarig i den nya Västra
Götalandsregionen välkommen till
Vänersborg.

Det officiella programmet inleddes se-

dan med att RF:s idrottshistoriska pro-
jektgrupp informerade om sin uppgift
att ta fram en handledning för det
idrottsliga dokumenterandet. Jan Lind-
roth följde sedan och han pratade kring
den idrottshistoriska folkrörelsen. Re-
presentanter från Skåne informerade
om samarbetet mellan museerna i Hel-
singborg och Malmö innan WIS avslu-
tade den första programpunkten med att
informera om sitt arbete tillsammans
med de lokala sällskapen.

Fredag eftermiddag ägnades sedan åt

gruppdiskussioner kring frågor som,

arkivfrågor inom idrottsrörelsen, orga-

nisation- och samarbetsfrågor och
idrottshistoriska museer. Senare delen av fre-
dagen presenterade lokalföreningen i Tidaholm
sitt arbete med en modell över hur det såg ut i
staden 1,945. Lokalföreningen i Borås visade

sedan vad man kan göra genom att använda
modern teknik i sitt arbete med dokumentation.
Kalle i Tråvad presenterade sitt privata museum
som till stor del handlar om fotboll. Kalle vi-
sade verkligen vart ett stort intresse och enga-

gemang kan leda till för att dokumentera idrot-
ten. I montrar på Folkets Hus visades olympiska
frimärken från samtliga arrangörsländer sedan

begynnelsen. Slutligen blev det rundvandring
på de idrottsliga museerna innan fredagen av-

slutades med gemensam måltid. Vid denna
kåserade Gunnar Arnborg.

Lördagen var det gemensamma diskussioner
kring de frågor som varit uppe dagen innan.
Dessa ledde fram till en skrivelse som skicka-
des till RF. Innan det var dags att utse arrangör
för nästa konferens som kommer att äga rum
om två år, dök Leif "Loket" Olsson upp. Han
kåserade kring dråpliga händelser som hänt ho-

nom i samband med sändningar av Bingolotto.
Nöjda med konferensen åkte sedan de drygt 70-

talet närvarande hemåt och om två år är det dags

att återses i Ostersund.
Carl-Erik Johnsson
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MÄsranrn:irr

Som avslutande aktivitet
under j ubileums året ord-
nade Westgöta Idrotts-
historiska Sällskap en
träff dit samtliga interna-
tioneila mästare var in-
bjudna. Det hela började
med att man träffades på
museet där de fick en
rundvandring under ini-
tierad ledning. Vid
denna rundvandring
konstaterade samtliga
närvarande att det är
många som lämnat ma-
terial till museet. Efter
denna rundvandring
gick man över till Fol-
kets Hus i Vänersborg
där det bjöds på mat.

Som avslutning denna
1ördag intervjuades
samtliga närvarande
mästare, cirka 15 til1an-
talet, av Harald Jakobs-
son. Harald hade laddat
upp med många frågor
och först ut att utfrågas
var Anna-Lisa Berglund,
bågskytt från Väners-
borg. Hon berättade om
sin långa karriär som
skytt. Efter Anna-Lisa
följde den ene efter den
andre. Där var Stellan
Andersson, Petrus Kas-
tenman, Peter Hansson

med flera. Orienterarna Arne Johansson och
Lars Arnesson hade också åkt till Vänersborg
denna oktoberlördag. De berättade ingående hur
det var att vinna VM i budkavle med enbart
västgötar i laget. Harald avslutade med att in-
tervjua Mattias Larsson den senaste i raden av

Anna-Lisa Berglund och Harald Jakobsson vid urfrågningen på
mcistartrciffen.

internationella mästare. Mattias som kommer
från Grästorp är också bågskytt och har ännu
inte hunnit bli20 år. Efter detta var raden inter-
nationella mästare slut för denna gång och det
var också lördagen.

CEJ
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Mycket attminnas när
f)avidson kom hem

vÄNrRssoRc
Våstergötlands ldrottsförbund firar 9O i år,
Westgöta ldrottshistoriska Sållskap fyller
10, legendariske tennisspelaren Sven Da-
vidson har hemlängtan - av förekommen
anledning snackades det många trevliga
anekdoter på ldrottsmuseet I måndags.

BENGT ÖSTER
052t -26 46 4t

Det började rned ett brev från Amerika, hem till
Sverige. Avsändare var Sven Davidson, rurmera
Kalifornien-bo, som ville besöka Västergöfland
och sina gamla tenniskamrater i distriktet.

Adressaten, HaraldJakobsson, Westgöta
Idrottshistoriska Sällskap, nappade förstås, och i
måndags strålade Västergötlands tennisprofiler
samman i Idrottsmuseet vid Huvudnässkolan.

En del förhinder...
Anders ]ärryd spelade tennis i §skland, fohn
Anders "lonte" Sjögren upptagen i Osterike,
Lennart Bergelin var krasslig, I(jell fohansson
kunde inte komma, men Börje Eklund, förste ju-
nior-SM vinnaren 1938 från Alingsås, var där.

Foto: BERNE STRÖMBERG
XÄnf ÅfenSEENDE. Många trevliga mlnnen dffiades I tdrottsmuseet häiomdagen. Från vänster Cart-Martin Biörkkvlst, Lennart Karlsson, Harald
Jakobsson, Sven Davidson, Slxten Borgvall, Ragnar Nilsson, Börje Eklund,, Katarina Bartholdsson, Halvard Thomelius, Arne "Chippen" Johansson S-Gun-
nar Peterson och Lennart Sandström, Racket domarlegenden håller i handen är av märket College, förmodllgen 1910-års modell.

Också duktig på 100 meter - 10,9.
- Sprang i samma galor som Ame (Andersson)

och Gunder (Hägg). Fantastisk tid. Det var alltid
uppemot 15.000 åskådare, minns Börje.

Katarina Bartholdsson (tidigare Frendelius)
med 15 svenska mästerskap för ElIsborg, Ullevi
och Djurgården, en av de första kvinnorna i IC,
International Lawn Tennis Association, var där-

... men de flesta var där
Sixten Borgvall från Herrljunga, som vann lag-
SM L960medfonte Sjögren ochRolfAndersson,
var där.

Sveriges internationelle tennisdomare num-
mer ett, Lennart Sandström, Vänersborg, var där.

Och så förstås Sven Davidson, med 26 SM-
guld, fyra internationella SM-gutd, nio skandi-
naviska mästerskap, seger i Wimbledon-dubbeln
med Ulf Schmidt 1958 och Franska mästerska-
pen 1957.

Många trevliga minnen att samlas kring natur-
ligtvis. Som exempelvis när Torsten ]ohansson
och Börje Eklund, känd för sitt nötande vid bas-
linjen, möttes i veteransammanhang, Lennart
Sandström dömde och spelama tackade för god
match.

- Välkommen fram till nät, för första gången i
rratchen, sa johansson syrligt, med glimten.

lnte bättre förr
Att det är bättre nu, än förr, beträffande möjlig-
hetema att göra sig gällande som tennisspelare,
var de flesta överens om.

- Större konkurrens ochbättre möjligheter, det
gör det lättare att göra sig gällande, tycker David-
son.

- Ska du bli bra i nåt måste du tycka att det är
stenkul. Viljan är naturligtvis viktig, men det
krävs blod, svett och tarar, fortsätter Davidson,
vars mest betydande seger i karriärön var, enligt
honom själv * junior-DM i Herrljunga!

- fag slog en tre år äldre spelare och fick åka på
träningsläger i en vecka. Avgörande betydelse för
min framtid, minns tennislegenden.

- Men den viktigaste tennisen äi den som An-
dersson, Pettersson och Lundström spelar för
motion. Det andra är bara för inspiration. Alla
spelare är lika värda - och jag är inte ens social-
demokrat, poängterar Davidson.

- Men han kan bli!, inllikar Idrottsmuseets S-
Gunnar Peterson med ett övertygande leende.
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Vulcans Kvinnliga Gymnastikförenings Standar från
I92l ochtruppen från gymnastikuppvisningen vid 15-
årsjubileet 1936.
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RAPPORTER FRAN DE LOKALHISTORISKA
SALLSKAPEN

ALINGSÅS IDROTTSHISTORISKA
sÄrmr.rp

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap som bilda-
des 1992 har nu genomfört sitt sjätte verksam-
hetsår. Antalet medlemmar är nu uppe i 60 st.

Under året har sällskapet varit representerat vid
WIS årsmöte i Gräfsnäs, den S:de idrotts-
historiska konferensen i Vänersborg samt vid
utvecklingsseminarie i Tidaholm.

I samband med årsmötet inbjöds till
mästarmöte. Temat var långskubbande och Erik
Östby med 155 maratonlopp i benen var gäst.

Han delgav oss sina erfarenheter av att leva sunt
och som nu vid l7 ärs ålder fortfarande springer.
dock numerablott varannan dag. Med vid denna
träff var också Rune Norberg och Stig Dahlberg.

Höstmötet var en träff i samarbete med
Alingsås Tidning. Den 14 oktober var alla mot-
tagare av Al-plaketten inbjudna till en gemen-

sam samling. AT-plaketten har sedan 1944 ut-
delats till den främsta idrottsmannen eller kvin-
nan i Alingsås. Vi lyckades spåra upp samtliga
förutom två. 56 plaketter har delats ut under
årens lopp och av dessa hade 21 plakett-
mottagare mött upp vid träffen. Ordföranden
Eric Skoglund intervjuade var och en. Dessutom
presenterades alla närvarande i Alingsås Tid-
ning.

Sällskapet har under 1998 haft följande sty-
relse: Ordförande Eric Skoglund, sekreterare
Lennart Gregner, kassör Alvar Munter samt
Bengt Gustavsson och Kjellliljedahl.

BJÄRKE IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP

I samband med årsmötet ägde årets första
idrottscafd rum. Det var skidåkaren Erkki Kähäri
som medverkade genom att berätta och visa bil-
der från sin karriär.

Höstens cafd skulle haft gångaren Lasse Hind-
mar som gäst. På grund av sjukdom kunde han
inte medverka. Påkort varsel ställde Dan Waern
upp. Intervjuare var Harald Jakobsson.

Bjärke har varit representerade vid samtliga
av WIS: s jubileumsaffangemang. Medlemsan-
talet är vid årets utgång 45 st.

Styrelsen har under 1998 haft följande sty-
relse: Ordförande Herbert Andersson, vice ord-
förande Gunnar Jonsson, sekreterare Gunnar
Frisk, kassör Torsten Andersson samt Helge
Gustavsson och Allan Vallin.

BORÅS IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP

Vid BIS årsmöte i mars 1998 stod skidsporten
på programmet. Drygt hundratalet skidvänner
hade mött upp för att dels se skidhistoriska do-
kument och bilder i Idrottsmuseet men även höra
Stig Hagberg intervjua Västgötaloppssegrare
somErik Samuelsson och Kjell Eliasson. Vi fick
även höra backhopparna Åke Nilsson (premiär-
hopparen i Elfsborgsbacken 1936) och Lennart
Samuelsson berätta om upplevelser i Elfsborgs-
backen.

BIS har under året genomfört 9 studiecirklar
med totalt 36 deltagare. Idrottsmus6et har varit
öppet för allmänheten på tisdagar i storl sett hela
året. Mus6ernas dag har genomför'ts i samarbete
med övriga mus6er i Borås. Arkivens dag ge-

nomfördes under två novemberveckor med ut-
ställning på Borås Stadsbibliotek. Under året har
BIS svarat för32 kulturmöten med 1547 delta-
gare. Idrottscafder med besök på musdet samt
föreläsningar har genomförts 10 gånger, alltid

60



första tisdagen i varje månad förutom sommar-
månaderna.

Styrelseledamöter har vid tre tillfällen delta-
git i konferenser för utveckling av samverkans-
former samt för skapandet av idrottsmusder och
sällskap. Arrangör för de tre träffarna har varit:
Västsvenska Museialliansen, Sveriges Idrotts-
historiska Förening samt WIS i samarbete med

SISU Västergötland.
Antalet medlemmar har under året passerat

500 för att vid årets slut vara5l4. Här har främst
Ulla Stålheim lagt ner ett stort arbete.

Under året har museisamlingarna berikats
med i första hand dokument, foton, tidningsur-
klipp och tidningar. Prissamlingar och föremål
har av utrymmesskäl inte varit lika prioriterade.
Dokumentsamiingar av ren arkivariekaraktär
deponeras regelmässigt i Borås Folkrörelsearkiv.

Inför framtiden planerar BIS i samråd med

ledningen för stadsarkiv och folkrörelsearkiv för
nya kanslilokaler och arkiv.

Sällskapet har under 1998 haft följande sty-
relse: Ordförande Olof Toftby, vice ordförande
Ulla Stålheim, sekreterare Kerstin Ruthberg,
kassör Rolf Carlsson samt ledamöterna Anders
Pettersson, Göran Ryddn och Sten Rehnström.
Suppleanter under året har varit Karl-Erik
Minell och Aslaug Asp.

ESSUNGA IDROTTSHISTORISKA
sÄr.rsx.q.p

Under året har medlemmar varit närvarande på

distriktets årsmöte samt jubileumsfirande i
Gräfsnäs. Vi var också representerade på
mästarträffen i Vänersborg där olika mästare

berättade om sin idrottskarriiir.
I slutet av november inbjöd Bjärkeföreningen

till träff, gäst var Dan Waern. Dan berättade om
sitt rika idrottsliv. Vi hoppas också på fortsatt
utbyte med Bjärke. Under året har vi också fort-
satt insamlingen av idrottshistoriskt material.
Vid vårt årsmöte berättade bordtennisspelaren
Stig Magnusson från sin långa karriär som spe-

lare och internationell domare.

Sällskapet har under i998 haft följande styrelse:

Ordförande Oskar Lekander, vice ordförande
Yngve Andersson, sekreterare Lennart Carlsson,

kassör Uno Löfman, vice sekreterare Sören
Johnsson samt Kurt Johansson och Albert Jo-
hansson. Föreningen har 27 medlemmar.

FALBYGDENS IDROTTSHISTORISKA
sÄr,r,sx,q,p

Den 20 oktober 1998 klippte fritids- och kultur-
chefen i Falköpings kommun, Barbro Magnus-
son, det blågula bandet och invigde Falbygdens
Idrottsmuseum!

En stor skara idrottsveteraner hade samlats
och Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap fick
många lovord och presenter för det fina museum
som presenterades. Fritids- och kulturnämnd-
ens ordförande, Erna Fredriksson, höll tal och
överlämnade blommor från kommunen. Därmed
kunde man konstatera att efter många års idogt
arbete var det efterlängtade musdet klart och
arbetsgruppen - Bengt Setterberg, Evert Carls-
son och Holger Lindberg - kunde känna sig be-
låtna. Målsättningen för 1998 hade klarats av
och nu kommer man att försöka få igång s.k.

Idrottscafder. På dessa kommer man att samla
veteraner från olika idrotter och prata idrotts-
minnen. Musdet kommer under den första tiden
att v ar a öppet p å ti s da g s eftermiddag ar, men man
hoppas snart kunna utvidga öppettiderna.

Sällskapet har under 1998 haft följande sty-
relse: Ordförande Bengt Setterberg, Vice ord-
förande Hoiger Lindberg, sekreterare Evert
Carlsson, kassör Anders Wetterskog samt Mats
Roslund och Arthur Johansson.

LIDKÖPINGS IDROTTSHISTORISKA
sÄr,rsx,q.p

Idrottscaf6: Årets cafd med tillhörande utställ-
ning avhölls under stor tillslutning på Idrottens
Hus under första halvan av december. Temat för
utställningen var Kanot - Rodd - Segling.

Studiecirkiar: Sällskapet har under året be-
drivit 4 st studiecirklar för dokumentation av
Lidköpingsidrotten. Dokumentationen har skett
på Nya Lidköpings Tidningen (NLT), Kommun-
arkivet och Folkrörelsearkivet.
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Medlemsantal: Sällskapets medlemsantal var
vid årets slut 45 st föreningar och 90 st enskilda
medlemmar. Styrelsen arbetff fortfarande på att

kunna lösa lokalfrågan för ett framtida museum
där Lidköpingsidrotten bättre kan speglas.

Sällskapet har under 1998 haft följande sty-
relse: Ordförande Folke Brink, vice ordförande
GunnarAx6n, sekreterare Leif Malmgren, kas-

sör Agne Kjällström samt Thage Petrusson,
Gunnar Freij och Rune Bringsved.

MARKS IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP

Årsmötet hölls i mars i Skene Motorsällskaps
klubbstuga och hade motorsport som tema.
Många medlemmar från Skene Motorsällskap
och Kinna Motorklubb hade mött upp och be-

rättade minnen. Detta iir två föreningar med stora
framgångar såväl nationellt som internationellt.
Höstens idrottscafe hade skytte som tema och
drygt 35 skyttar kom tili denna träff. Även här
har stora framgångar skördats på SM, NM och
VM.

Arbeten med klubblokalen har pågått under
året och en del idrottshistoriskt material har
kommit sällskapet till del.

Under året har sällskapet varit representerade

vid WIS årsmöte samt vid utvecklingsseminarie
som anordnats av SISU och WIS.

Sällskapet har under 1998 haft följande sty-
relse: Ordförande Britt-Marie Knutsson, vice
ordförande Bertil Bank, sekreterare Ingvar
Nordin, kassör Erik Gustafsson samt Sven-Olof
Andersson, Rolf Börjesson och Tage Riedel.

SKARA IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP

Under året har vi förutom årsmöte haft två
idrottscafder. Den första träffen hade bandy som
tema och gäst var Villas Mikael Arvidsson. Ett
intressant och trevligt program men med för få
åhörare. Det andra caföet hade tyngdlyftning
som tema. De starka grabbarna med Mats Polzer
i spetsen berättade om sin verksamhet. Båda

träffarna hölls i Skara Idrottsförenings klubblo-
kal..

Vi arbetar också med att föreviga stadens idrotts-
anläggningar samt var dessa varit belägna.
Denna sammanfattning skall ske på kommunens

stadskarlor.
Föreningen har under 1998 haft följande sty-

relse: Ordförande Curt Andersson, sekreterare

Gösta Johansson, kassör Sjunne Jönsson samt
Lars Lundberg, Bertil Påhlman, Axel Sunddn
och Bengt Nordström.

TIDAHOLMS IDROTTSHISTORISKA
sÄr-r-sr.Lp

Vår förening hade ett mycket välbesökt årsmöte
där gymnasten och numera den internationella
domaren Lisbeth Göthberg medverkade. Hon
berättade och beskrev mycket uppskattat om
sina uppdrag som gymnastikdomare på världs-
nivå.

Inspelning av en videofilm om Tidaholms-
modellen 1945 med beskrivning av hur detta
projekt genomfcirts under ären 7994-1998 har
slutförts.

Lokalerna har kompletterats med ytterligare
ett rum som iordningställts under året. Våra sam-

lingar har också kompletterats med förnämliga
bokverk, idrottspriser, sportutrustningar, foton
och dokument.

Under året har vi varit representerade vid WIS
årsmöte, rikskonferensen i Vänersborg, SISU:s
utvecklingsseminarie i Tidaholm samt vid
Länsmusdets information i Tidaholm.

Medlemsantalet var vid årets utgång drygt
125 st.

VADSBO IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP

Vadsbo har under det senaste verksamhetsåret
kunnat förverkliga ett av sina måI. I ett av Marie-
stads äldre och kulturminnesbevarade fastighe-
ter har man fått tillgång till en egen klubblokal.
Nu återstår att utrusta lokalen.

Under året har vi också tillsammans med
Vadsbo museum ordnat en idrottshistorisk ut-
ställning vilken ägde rum under några sofirmar-
månader. Vår förra landshövding Karl Frit-
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jofsson invigde och utställningen sågs av drygt
5.000 personer. Ett lyckat arrangemang. Fort-
satt insamlande och dokumentation av
Vadsboidrotten har också skett.

Dessutom har vi ordnat idrottscaf6er. Vid två
tillfällen har detta ordnats, dels ett i Björksäter
och ett i Gullspång. Vid dessa tillfällen har det
handlat om fotboll och bandy.

VA RA IDROTTS HISTO RIS KA
sÄlrsxnp

Verksamheten vid Vara Idrottshistoriska Säll-
skap har under 1998 varit vilande.

vÅnCÅnnA/IIERRLJUNGA
IDROTTSHISTORISKA

SÄLLSKAP

Vårgårda/Herrlj unga Idrottshistori ska S äl I -

skap
Verksamheten har under året i huvudsak va-

rit inriktad på ordnandet av en idrottshistorisk
utställning i samband med SM i cykel i Vår-
gårda. Vi hade där en utställning av kända
idrottsprofiler från Vårgårda och Herrljunga.
Tonvikten var lagd på cykelbröderna Fåglum
med Gösta i spetsen. Utställningen hade över
2.000 besökande.

Sällskapet har under 1998 haft följande sty-
relse: Ordförande Olle Ekman, sekreterare Six-
ten Borgvall, kassör Karl-Erik Svensson samt
Börje Danielsson och Roland Svensson.

TIBRO IDROTTSHISTORISKA
sÄrlsxap

Förutom årsmötet som hölls i Tibro AIK:s
klubblokal har två träffar ordnats under året. Den
första hos Tibro Motorklubb på motorbanan drir
cirka 25-talet deltagare fick en inblick i den
framgångsrika klubbens verksamhet. Den an-
dra träffen var i Rankåsstugan med anledning
av stugans 5O-årsjubileum. Med på denna träff
fanns personer som var med och byggde stu-
gan. Siirskilt en historik över planeringen och
uppförandet författad av Helge Larsson var in-

tressant liksom en hel del bilder som visades.
Ett 45-tal personer deltog på träffen.

Medlemsantalet var vid årets utgång 62 st.

Sällskapet har under 1998 haft följande sty-
relse: Ordförande Manne Sjölander, sekreterare
Gösta Wahll, kassör Bertil Andersson samt Rune
Strende, Yngve Johansson, Ingemar (Löck)
Karlsson och Bengt Jalmelin.

ÄNnnssoRGS rDRorrsHrsroRrs
SÄLLSKAP

Museet har som vanligt haft öppet på tisdagar.
Besöksfrekvensen i museerna kan betraktas som
god och vi genomförde idrottsmuseernas dag
den 18 april med aktiviteter i form av gymnas-
tikuppvisning, kägelspel, tipspromenad, ungdo-
mar på rullskridskor samt musik. Vi har också
under året färdigställt en ny entrd till museet.

Under året har vi haft två utställningar på mu-
seet. Den första med titeln "Idrotten i skriften"
sammanställd av Carl-Martin Biörkkvist. Den
andra utställningen visade John Fagerströms
mångfald av träffsäkert tecknade karikatyrer på
kända personer.

Under året har WIS förlagt två arrangemang
till Vänersborg. Dels ett tenniscafe i juni med
Sven Davidsson i spetsen samt i oktober ett
mästarmöte.

Själva har vi ordnat ett cafe med visning av
gamla idrottsfilmer (tyvärr besökt av ett fåtal
medlemmar). Filmer som visades var mötet
mellan Arne och Gunder på Slottskogsvallen
1944 samt den berömda stafetten mellan Tysk-
land och Sverige vid landskampen 1934.

Den 25-26 september var den, vartannat år
återkommande, Idrottshi storiska Rikskonferen-
sen förlagd till Vänersborg. Deltagarna besökte
museerna och var påtagligt imponerade av sam-
lingarna samt dispositionen av lokalerna.

Föreningen har under 1998 haft följande sty-
relse: Ordförande S Gunnar Peterson, vice ord-
förande Ragnar Nilsson, sekreterare Karl-Evert
Dahlin, kassör Halvard Thomelius samt Lennart
Carlsson.
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