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WIS fortsätter i de inkörda spåren med att utkomma
med en Årsskrift. Westgöta Idrottshistoriska Säll-
skap arbetar vidare med att ta till vara så mycket
material som möjligt. Vi tar hand om foton,
jubileumsskrifter, handlingar och övrigt som man
har svårt att arkivera ute i föreningarna eller hos

enskilda idrottsutövare. En del av allt material som
kommer in kan resultera i en artikel till Årsskriften.

Allt i Årsskriften har anknytning till Västergötland.
Vår föehoppning från WIS är nu att skriften innehål-
ler många guldkorn som gör att alla Ni som får den

kommer att få några intressanta timmar i läsfotöljen.

Redaktionskommittdn
Harald Jakobs son"/Carl-Erik Johns son

INNEHÅI,T ST ÖNTN C KNING

Inledning

Föredragningslista

Verksamhetsberättel se

Ordförande har ordet

Evy Palm

Tyngdlyftning i Skara

Mikael Arvidsson

Elf Andersson

Arne "Chippen" Johansson

Tor Wibom

Essunga

Bältespännarna

VIF:s styrelse på museet

Utbildningsdag i Mullsjö

Ods FF

Det man inte har i huvet får man ha i arkivet

ElnerArelid
Fotohäfte WIS

IFK Tidaholm

Hökensås U6-dagars

Syskonen Blom

Syskonen Karlsson

Hökensås ungdomsring

Rapport från de lokala sällskapen

Jonas Colting, Triathlon

2

J

4

5

6

8

10

I2
T3

1,4

15

18

19

20

22

23

26

2l
28

30

32

34

36

38

44

v

Foto påförsta sidan: Curt Warås

v

v



rÖnE»RAGNTNGSLISTA

Årsmöte med Westgöta Idrottshistoriska Sällskap på Tånga Hed i Vårgårda
lördagen den 9 mars 2002 kl. 11.00

1. Årsmötets öppnande och upprop.

2. Fastställande av föredragningslista.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två protokollsjusterare att jämte ordförande justera protokollet.

5. Fråga om stadgeenlig kallelse.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.

1. Revisionsberättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Inkomna motioner och propositioner från styrelsen.

10. Fastställande av årsavgifter.

11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.

12. Yal av ordförande för en tid av ett år.

Avgående: Carl-Erik Johnsson, Borås.

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

Avgående: Elf Andersson, Tidaholm; Harald Jakobsson, Älvängen;
Sven-Åke Mökander, Alingsås.
Kvarstående: Lars-Erik Gunnarsson, Sollebrunn; Ragnar Nilsson, Vargön;
Harry Johansson, Mariestad.

14. Yal av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år.

Avgående revisorer: Sven-Göran Bröske och Gunnar Gladh, Falköping.
Avgående suppleanter: Tommy Andersson, Göteborg och LennartAlterby, Ulricehamn.

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

Avgående: Ulla Stålheim, Borås; S Gunnar Peterson, Vänersborg;
Brynolf Antonsson, Tidaholm.

16. Övriga ärenden

17. Avslutning

\,



VERKSAMHETSBERATTELSE FOR WBSTGOTA
TDRoTTSHISToRISKA sÄlr,sKAP 2ool

I april återinvigdes vårt distriktsidrottsmuseum i
Vänersborg efter ett omfattande renoveringsar-
bete och i slutet av oktober höll vi en höstträff i
Mullsjö. Detta innebär de största händelserna
under vårt trettonde verksamhetsår.

Årsmötet hölls i Skövde den 10 mars med 56 delta-
gare och ett intressant program med visning av det
nya idrottsmuseet och föredrag av Petrus Kastenman
(OS-guld 1956).

WlS-styrelsen har under 2001 haft följande sam-
mansättning:
Ordförande Carl-Erik Johnsson, Borås; vice ordfö-
rande Harald Jakobsson, Älvängen; sekreterare
Sven-Åke Mökander, Alingsås; kassör Lars-Erik
Gunnarsson, Sollebrunn; samt ledamöterna Elf
Andersson, Tidaholm; Harry Johansson, Mariestad
och Ragnar Nilsson, Vargön.
Adjungerade ledamöter har varit: från SISU (vakant)
och från Västergötlands Idrottsförbund Dag Wissler,
Ulricehamn.
Revisorer har varit Sven-Göran Bröske, Ulricehamn
och Gunnar Gladh, Falköping.
Styrelsen har under året haft fem protokollförda
sammanträden.

Carl-Erik Johnsson har ingått i en kommitt6 för ev.

bildande av Idrottshistorisk Riksförbund. Stadgeför-
slag och tidsplan för bildande har under aret skickats
ut som remissförslag.

Vårt kansli i Vänersborg har under året haft Marie-
Louise Sjöö anställd på lönebidragsbasis. Museets
dokumentation har påbörjats med Borås-mallen som
grund.

Carl-Erik Johnsson
Ordfrirande

Lars-Erik Gunnarsson
Kassör

Ragnar Nilsson
Ledamot

Distriktsmuseet återinvigdes den 26 aprrl med en

högtidlig samling. Då hade museet genomgått en
omfattande ansiktslyftning med framfdr allt ljussätt-
ning och monterbyggen. I samband med invigningen
gavs ett jubileumshäfte ut om museets första 10 år.

Årsskriften 2000 utkom försenat och denna årsskrift
är under produktion med en uppdelning av
arbetsuppgifterna till styrelseledamöterna.
Fotbollsboken dr under arbete, men har visat sig
kräva mycket ihiirdigt arbete for att få in material
från alla klubbar med seriespelande lag och är därför
fcirdröjd.

Höstmötet i Mullsjö lockade 51 deltagare med SISU
som medarangör. Jonas Edman (OS-guld i Sidney)
berättade om förberedelser och tävling med bilder.
Amanda Creutzer från RF gav prov på vad 100-års
jubileet 2003 kan komma att innehålla. Vi besökte
Ryfors bruk med Sveriges första golfbana.

Ekonomiskt har vår ombyggnad av museet inneburit
en ansträngning. Vi har fått bidrag från Västergöt-
lands IF för vilket vi zir tacksamma. Vi har på årsmö-
tets uppmaning återigen bearbetat Västra Götelands-
regionen och kanske kan vi fä ettbidrag 2002.

När det gäller skrifter noterar vi att vårt Fotohäfte
nurrmer 7 med allsköns äldre idrottsfoton är klar.

Vi önskar tacka alla som hjälpt och stött oss under
2001.

Sven-Åke Mökancler
Sekreterare

Harry Johansson
Ledamot

BORÅS 2002-01-03

WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP

Harald Jakobsson
Vice ordförande

Elf Andersson
Ledamot

Dag Wissler
Adj VIF-repr



ORDFÖRAI{DE HAR ORDET

Jag har nu tagit över stafettpinnen efter Kjell Johans-

son. Ny i styrelsen iir jag dock inte, har varit sekrete-

rare under 9 år. Arbetet bland sällskapets medlem-
mar och den kamratskap som finns har under alla år

varit sällskapets största tillgång. Det görs ett alldeles
utmärkt arbete ute i de lokal sällskapen och detta åir

grunden för att idrottshistorien är så väl dokumente-
rad i Västergötland. Detta arbete kan dock pågå hur
länge som helst.

V?irdskapet för årets årsmöte var förlagt till Skövde
IHS. De skötte alrangemanget på ett utmåirkt sätt.

Börje Weiler hölI ihop det hela på ett mycket bra
sätt. Efter förhandlingar och val berättade Petrus

Kastenman om sin karriiir som ryttare bland annat

vid olympiska spel, mycket uppskattat.

Det stora arbetet under årets första månader var dock
arbetet med att renovera museelokalerna i Väners-
borg. Detta arbete gjordes av medlemmar från den
lokala föreningen. Detta resulterade i att vi fick
ljusare lokaler samt en helt annan ljussättning än

tidigare. Återinvigning skedde sedan den 26 apil, dä

regionrådet Johnny Nilsson klippte bandet till våra
renoverade lokaler.

Verksamheten i övrigt har följt tidigare års arbete.

Under det gångna året ordnades det en utbildnings-
dag som var förlagd till Mullsjö. Med på denna trffi
var de flesta lokala sällskap och detta var en sam-
arrangemang mellan WIS och SISU. Vi hade då
eflgagerat OS-guldmedaljören Jonas Edman som
berättade om vägen till triumfen på ett mycket
inspirerande sätt. Med på denna dagvar också RF:s
Amanda Crettze.r som informerade om det kom-
mande lO0-årsjubileet som RF kommer attha är

2003. Avslutningsvis deklamerade Bo Carlsson,
Mullsjö hur det var att vinna SM i skidorientering
tillsammans med sina bröder. Dessa rader finns att
läsa längre fram i årets skrift.

Under året har vi också tillsammans med Viiners-
borg lyckats lösa frågan om en anställd till vårt
museum. Vi ser med tillförsikt fram på att få hela
samlingen dokumenterad med hjälp av moderna
hjälpmedel.

Året har också inneburit arbete i gruppen att skapa
ett Idrottshistoriskt Riksförbund. Gruppen tillsattes
på konferensen i Östersund och nu finns ett förslag
framme som skall ut på remiss.

Med detta det första året som ordförande vill jag
tacka för det gångna året som jag haft förtroendet att
leda sällskapet. Jag riktar också ett tack till Väster-
götlands Idrottsförbund och SISU Västergötland för
ett fint stöd och gott samarbete under året. Ett tack
också till de lokala sällskapen och alla deras frivil-
liga med målet att dokumentera vår idrottshistoria i
Västergötland. Utan Era insatser vore dokumentatio-
nen av västgötsk idrott både fattigarc och svårarbe-
tad. Ni iir grundpelarna i Westgöta Idrottshistoriska
Sällskaps arbete.

Tack för det gångna året

WESTGÖTA
IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP
Carl-Erik .Iohnsson

Ordförande



EVY PALM, Lidköping

Världsstjärna på gamla dar,
Olympier som 46-åring,
duktig motionär som 60-åring.

Lidköpingstjejen Evy Palm åir

historisk inom svensk löpning.
Hon började som 34-åring 1976
och är fortfarande igång varje
vecka, med en dos på 5-6 mil.
I prästbetyget är Evy ingen tjej
längre - hon fyller 60 år när
detta skrivs. Men i kroppen är

hon nästan lika spänstig. Hon
tävlar förstås inte. men springer
Tjejmilen och liknande affang-
emang.
"-Det är inte så lätt att sluta, så

länge man fortfarande orkar",
säger Evy.

Evy kom aldrig till OS i Barce-
lona 1992, dit hon förstås hade

längtat. I och med 9O-talet var
dets lut på elittävlandet för Evy.
Skador satte stopp för fortsatt
elitsatsning.
"- Jo, jag gav upp comeback-
försöken, men det tog tid innan
jag kom över tanken på att
karriziren var över. Löpningen
var så oerhört rolig och jag ville
inte att det skulle ta slut".

Evy sprang Tjejmilen så gott
som varje år under 90-ta1et. Det blev också något
maratonlopp. Vid ett sådant för några år sedan gick
hon i mål på 3 timmar och 10 minuter. En tid som
vilken hyfsad motionär som helst bara kan drömma
om.

Sedan åtta tillbaka iir Evy Palm kostansvarig på

Örslösa skola, en mil utanför Lidköping, ddr tre av

hennes barnbarn går i skola. Arbetet i köket på

skolan har inte bara passat hennes löparkarriiir
perfekt utan har också gett henne mycket annat.
"-Det är roligt att få traffa barn varje dag och även

om jobbet är detsamma från dag till dag, så händer
det ju väldigt mycket i en skola. Att jobba på en

mindre skola har passat mig perfekt".

Under sin mest aktiva tid tävlade Evy Palm för

MöIndals AIK. Det var nödvändigt att då tillhöra en

större klubb, annars var Lidköpings IS hennes

moderklubb. Fortfarande vid 60 ars ålder (3l januari
2002) är det många som vil1 ha en intervju med Evy.
Hon är definitivt inte bortglömd, löpartjejen från
Lidköping som vann hela Sveriges hjärta vid Finn-
kamper och annat.



Fakta om Evy Palms löparkarriär

Terränglöpning
1916 - 2:a i Rådalunkens damklass (Lidköping).
1917 - 1:a i Rådalunkens damklass.
1979 - Vinner sin klass i Lidingöloppet och diirefter
ytterligare fem segrar.

Landsvägslopp
1981 - Deltar i Läcköloppet (Lidköping).
1982 - Springer Stockholm maraton som också är
hennes första maraton.
1984 - Bästa svenska i Stockholm maraton. Vinner
sedan damklassen tre gånger.

Banlöpning
1983 - SM-segrare på 5000 meter. Deltar i VM i
Helsingfors.

1985 - Vinner 10000 meter i landskamp mot Norge.
Sätter svenskt rekord på samma sträcka vid Bislet
Games. Vinner ett spektakulärt lopp i Finnkampen
och blir diirmed känd för hela svenska folket.
1986 - 3:a i Boston maraton (2.32,53). placeringen

dr hennes friimsta i en stor internationell tävling.
1981 - Deltar VM i Rom
1988 - Slår svenska damrekordet vid London
maraton (2.31,35). Deltar i OS i Söul och kommer
på 25:e plats.
1989 - Ännu ett svenskt rekord vid London maraton
(2.3t,05).

Lars-Olof " Loa" Andersson

\
\
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TYNGDLYFTNING I SKARA UNDER lOO Ån

Sedan mer än 100 år har det lyfts vikter i Skara.

Tyngdlyftning har sedan år 1900 funnits på program-

met i Skaras föreningsliv, förts var det i Skara Atlet
& Idrottssällskap. På 1930-talet och i början av 40-
talet var det i Frisksportklubben Tor som verksamhe-
ten bedrevs. Den 16 november 1945 bildades Skara

Atletklubb på Kaffd Trevnad på Skolgatan i Skara

och det är i denna förening som tyngdlyftnings-
traditionerna förs vidare än idag. Namnet på fören-
ingen skulle lika gärna kunna ha varit "Skara
Tyngdlyftningsklubb". Atleter är en äldre benämning
på idrottsmän som sysslade med kraftsporter.
Svenska Atletikförbundet som var verksamt i början
av 1900-talet innefattade både brottning och tyngd-
lyftning.

Att pröva styrkan genom attlyfta saker är förmodli-
gen en lika gammal företeelse som människan.
"Lyftstenar", i våra trakter kallade "drängastenar",

av varierande storlek var vanligt på bondgårdar förr.
Niir pigor och drängar skulle städslas - anställas -
1är dessa fått visa sin styrka genom att "lyfta sten".

Mycket skulle kunna berättas om atleternas historia
och utveckling från sekelskiftet. I Skara fanns t.ex.
så kallade tandatleter. Man övade i sina lokaler och
de mera försigkomna framträdde i såväl lyftning
som akrobatik, vilket vid förra sekelskiftet intimt
hörde samman med tyngdlyftning. Idag ser

tyngdlyftningsporten inte riktigt ut på samma sätt.

Skara Atletklubb iir idag en framgångsrik förening
som har tagit steget upp i tyngdlyftningens elitserie.

Vid Skara AK:s bildande valdes Arvid Källermark
till ordförande, bland de som startade föreningen kan
även nämnas Olle Johansson. På mötet beslutades

bl.a. att Skaramästerskap skulle anordnas och att
klubben skulle arbeta för att få en egen träningslo-
kal. Årsavgiften fastställdes till två kronor. Den
första träningslokalen fanns i Folkskolans gymnas-
tiksal, nuvarande Källeskolan. 1950 var ett fram-
gångsrikt år för klubben. I november vann Curth
Marberg mellanvikten på Junior-SM i enarmslyft på

A6 i Jönköping. Curths resultat blev 67,5 kg i
enarmsryck, 82,5 kg i enarmsstöt och 125 kg i
tvåarmsstöt.

Olle Johansson stod detta år resultatmässigt på topp
och belönades med "Idrottsfrämjandets" och Skara

Tidnings guldmedalj för bästa idrottsprestation i

Skara. Skara AK vann div IV i allsvenska serien och
gick rakt igenom sin division för tredje året i rad. K-
G Karlsson ordnade så att klubben fick en egen

träningslokal 1951. Denna var belägen i Källeskol-
ans gamla koksförråd, utrymmet blev över när oljan
ersatte koks. Lokalen kom att användas ända fram
till 1963. Den I september 1963 fick klubben en ny
och fin träningslokal i Skaras nya idrottshall. I denna

lokal skulle klubben husera i 31 år. 1950- och 60-

talen präglades av en framgångsrik tävlings-
verksamhet och klubben kunde bidra med flera
lyftare i distriktslaget.

I mitten av J0-talet hade klubbens livskraft avtagit.
Å* 1975 hade klubben endast 11 medlemmar och av

dessa var endast två aktiva. Under de följande åren

satsade klubben hårt för att stiirka ungdoms-
verksamheten och 1978 hade SkaraAK nio egna

deltagare med på en knatte- och ungdomstävling.
1979 hade klubben för första gången med en delta-
gare, Kjell Lindholm, på ungdoms-SM. 1980 hade

verksamheten vuxit i omfattning så att träningsloka-
len inte längre räckte till. Lokalen utvidgades under
hösten genom att en vägg flyttades och man fick
ytterligare 30 kvm yta att röra sig på. Efter ett antal
års uppehåIl ställde klubben upp i de allsvenska
serierna 1981. I början av 80-talet var klubbens
medlemsantal uppe i omkring 120 st. Ett 60-tal

dejer fanns bland de tränande i klubben, styrketrä-
ning blev under SO-talets början inne bland tjejerna.

Mats Polzer blev 1985 den förste lyftaren i klubben
att klara 250k9 sammanlagt. Mats blev också den

förste lyftare från Skara att representera Sverige.
Han deltog vid Nordiska Mästerskapen för juniorer i
Trondheim och blev fyra i klass 82,5 kg. Mats blev
senare svensk juniormästare i klass 90 kg. Ytterli-
gare framgång gavs detta mästerskap genom Olof
Ylisuvantos tredjeplats i samma klass. Skara AK tog
1985 hem segern i allsvenska seriens

div II.

1989 anangerade Skara AK för första gången en

SM-tävling, den20-21maj stod klubben som värd
för svenska ungdomsmästerskapen. Resultatmässigt
blev det framgångar för klubben genom Jesper

Sjökvist som tog brons i klass 67,5 kg. På 90-talet
kunde klubben skörda åtskilliga framgångar framfö-
rallt på ungdoms- och juniorsidan, som resultat av

den ungdomssatsning som tidigare startats. Peter



Tyngdffiare framför teaterlådan i Skara 1902

Ylisuvanto, Daniel Hast och Jesper Sjökvist är några

av de mer framgångsrika unga lyftarna som också

fått vara med och representera Sverige. Klubben
tillhörde nu de främsta i Sverige när det gällde
ungdomar, tvåa på lag-SM för ungdom 1994.

Efter flera års planering genomfördes SM för herrar
och RM för damer den 18-19 mars 1995 i Skara
Idrottshall. Detta arrangemang var den största

tävling som klubben hade genomfört. Sportsliga
framgångar kunde också kvitteras ut genom Daniel
Hast som segrade i klass 54 kg och blev därmed den

förste skaralyftare som vunnit ett senior-SM. Peter

Ylisuvanto blev fyra i klass 83 kg. Samman år blev
Skara AK bästa klubb på ungdoms-SM. Två guld
blev det genom Daniel Hast och Fredrik Karlsson,
två silver genom brödernaAndreas och Joakim
Brandt, ett brons genom Samuel Björk, en fj2irde-
plats genom Christian Funk och en sjätteplats genom
Erik Wedberg. Skara AK hade två lyftare med när

NM för ungdomar och juniorer avgjordes i Kalmar
1995. Daniel vann klass 54 kg för juniorer helt utan
konkurrens, han satte nordiskt ungdomsrekord i ryck
med 80,5 kg och i stöt med 102,5 kg. Samuel Björk
som lyfte i U-NM deltog i gruppen 59-70 kg blev
fyra. 2001 blev Erik Larsson, Skara tvåa på Nm för
ungdom i klass 85 kg. Han deltog även i en lands-
kamp mot England. På ungdoms-SM detta år fick
Skara tre medaljörer. Erik Larsson vann klass 77 kg
och Anton Björk blev tvåa i samma klass. Lina
Uhlander blev trea i flickornas grupp.Anton Björk
tog en tredjeplats på junior-SM i klass 77 kg.
För första gången tävlade Skara AK år 2000 i
tyngdlyftningens elitserie men blev nedflyttade till
div I. Efter ett års "kraftsamling i ettan" vann klub-
ben i december 2001 kvalet till2002 elitserie och
man är åter uppe i den högsta divisionen.

Magnus Kjellgren

.l
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MIKAEL ARVIDSSON, bandylegend minns och berättar

Vilken fantastisk tid jag haft som bandyspelare i
Villa-Lidköpings BK och som landslagsspelare i
Sveriges bandylandslag, inte minst säsongen
1986-87, då jag blev svensk mästare. Den sä-

songen spelade jag för IFK Motala eftersom jag
studerade i Linköping.

Vilket otroligt fint kamratskap det finns i sporten

bandy, den går långt över klubbgränserna. Men det

som nog sitter som bäst i mitt minne är niir jag som
9-åring startade min bandykarriär. Jag började då

vara med i Villas knatteserier. Vilken upplevelse att

för första gången få ta på sig en av Villas match-
tröjor, som förresten var de där gamla stickade
tröjorna. Mitt första lag hade vi döpt till Lidan och vi
blev 4:a i serien det året. Året efter hade vi döpt
laget till WM (redan då fanns bandydrömmar) och vi
blev 2:a i serien. Mitt sista år som knattespelare var
1969 och då i laget Dynamo. Vi blev seriesegrare, en

Iiten del i detta hadejag väl själv, den säsongen och
jag vann skytteligan i knatteserien med 22 mäL

Efter detta spelade jag några år i lokalkonkurrenten,
Lidköpings AIK. Anledningen var att de klass-
kamrater jag spelade tillsammans med spelade för
klubben så de övertalade mig att spela tillsammans
med dem i LAIK:s pojklag. Detta höll dock på att ta

en ände med förskräckelse. För där spelade jagi3
lag samtidigt, pojk-, junior- och A-lag. Vissa helger
var det till och med så att jag spelade 3 tuffa matcher
på en dag. i* 1915 återvände jag till Villa-
Lidköpings BK. Detta år blev jag för första gången

uttagen till landslagsspel utan att ha spelat en enda

allsvensk match. En otrolig upplevelse. Det bästa

Villa-lag jag spelat i hade vi under ären 1979-83.
Under denna period blev det en SM-final 1983 men
också flera slutspel. Jag undrar om det finns någon
klubb som har fler slutspel än Villa genom åren.

En av mina stora upplevelser var nog när jag blev
svensk Mästare med IFK Motala 1987. Trots många
Lidköpingsbors besvikelse speladejag för IFK
Motala under de år jag studerade i Linköping. Mina
studier ledde fram till det arbetejag idag har som

arbetsledare inom Park- och Fritidssektorn i
Lidköpings kommun. Idag tror jag dock inte det är

någon i Lidköping som missunnar mig an ha blivit
Svensk Mästare,

Min absolut största idrottsupplevelse var när vi med
svenska landslaget blev Världsmästare borta i
Chabarovks i dåvarande Sovjet och aret var 1981.

Att få besegm ryssarna på deras egen hemmanplan
inför nästan 50.000 åskådare var stort. Dessutom var
vi två Villaspelare i laget, Christer Kjellqvist och så

jag själv.

Allt har dock inte varit positivt. I och med att även

bandyn drabbats av ett hårdare spel uppstårju också

skador. Är man då som jag kedjespelare och utmanar
motståndarna kan det ibland bli lite ojusta tag. Detta
gör att man ibland blir skadad. Den svåraste skadan

fick jag i en träningslandskamp mot Ryssland i
Moskva. Det var dock inget ojust från motståndaren
utan jag råkade ramla olyckligt mot sargkanten så

jag fick lite inre skador i magtrakten. Det var en svår

tid efter skadan och det tog mig nästan ett år att

komma tillbaka till bandyspel igen.

Sedan 1995 har jag engagerat mig som ledare i Villa
och det har varit en stor omställning. Det dr stor
skillnad att vara spelare på plan mot att ansvara för
ett lags spel. Att jämka ihop många viljor till det

bästa för ett lag är mycket svårare än att ansvara för
den egna träningen. Detta är dock något man lär sig

med åren. Bandyn kommer jag nog aldrig att överge.

En av de utmärkelserjag fått är jag väldigt stolt över.

Det var när jag I 999 blev utsedd att deltaga i
Svenska Idrottsakademin. Jag valdes in som en av de

200 främsta idrottarna som gjort de bästa idrotts-
prestationerna under 1900-talet i Sverige. Under
mina år i landslaget har jag gort 92 st A-lands-
kamper och 1987 utsågs jag till årets man i bandy.

Nedan följer en förteckning över de spelare som är

främst i Villa-Lidköpings interna maratontabell.
Förteckningen gäller perioden 1966-2000.
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Matcher MåINamn

Mikael Arvidsson
Christer Kjellqvist
Ari Holopainen
Martin Arvidsson
Tore Skoglund
Jörgen Gustavsson
Sten-Olof Sandström
Olle Isaksson

Anders Abrahamsson
Anders Karlsson

Kalle Fasth/Ragnar Nilsson

403

360
135

229

247

272
206
247

348
32t

561

346
2t5
185

174
t70
t69
t22
119

105

Mikael "Micke" Arvidsson.
Isstadion

t rci s kulptur v id Lidköpin g s

Hola till Söderstadion."
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ELF ANDERSSOIT{, Tidaholm

Elf Andersson kom till Tidaholm 1963 från
Dalarna där han under ett antal år varit tävlings-
gymnast i ungdomen. Han var aktiv och ledare i
Grängesbergs GS och Gymnos Falun under åren
1955-62 innan flytten till Tidaholm. Dalmasen Elf
flyttade till Tidaholm för en anställning som
gymnastiklärare. Omgående engagerades Elf i
det lokal föreningslivet, som instruktör i
gymnastikföreningarna under åren 1963-69.

I slutet av 60-talet fanns det ett flertal gymnastik-
föreningar i Tidaholm. Elf Andersson var en av

initiativtagarna till sammanslagningen av de tre
föreningarna Vulcans Kvinnliga GF, Tidaholms
Kvinnliga GF och GK Örnen. Namnet på den nya
föreningen blev Tidaholms Gymnastiksällskap och
den grundades 1970. Elfvaldes till föreningens
förste ordförande, ett uppdrag som han sedan för-
tjiinstfullt förvaltade under 21 år. Hans stora intresse,

kunnande och entusiasm gjorde att TGS ställde upp
som arrangör av ett flertal stora tävlingar. Man
arrangerade SM och ungdomstruppens Riksfinal vid
flera tillfällen under Elfs ordförandeskap.

Elfs ledaregenskaper har också Västergötlands
Gymnastikförbund tagit del av. Han valdes in som
ledamot 1966 och sedan 1993 fungerar Elf som
förbundets ordförande. För alla sina insatser inom
gymnastiken har Elf fått mottaga flera utmdrkelser.
197 6 erhölL han Västergötlands Gymnastikförbunds
guldmedalj och 1980 fick han Lingmedaljen. Elf har
också fått Västergötlands Idrottsförbunds guldmedalj

samt även Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse
åtr 1991. Lokalt har han fått Tidaholms Idrottsallians
ledarplakett 1999.

Även om det är några år sedan Elf verkade med full
kraft inom idrottsrörelsen, och då i synnerhet inom
gymnastiken, drhan med säkerhet den störste
gymnastikledaren i Tidaholm under 1 900-talets
senare hälft. Westgöta Idrottshistoriska Sällskap har
också haft förmånen att ha haft Elf i sin styrelse
under ett antal år.

Ro land Wallin/Karl - H erury Gus t av s s on

Elf Ande r s s on, gymnas tikle dare
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ARNE "CHIPPEN" JOHANSSON, profil i Vargön

Den som kommer till Vargön och frågar efter
Arne Johansson får säkert flera alternativ att
välja mellan. Men den som frågar efterArne
"Chippen" Johansson eller bara "Chippen" kan
vara säker på endast ett svar oberoende av om
den svarande är ung eller gammal. Det är fler
som vet vem "Chippen" är än de som vet att han
heter Stig Arne Johansson och är född i Lid-
köping den 2 augustil92l.

I Lidköping tillbringade han sina tidiga ungdomsår
och intresset för idrott väcktes tidigt. Redan under
senare delen av 30-talet startade han sin målvakts-
kaniär i dåvarande Lidköpings Bollklubb. På den
tiden var ju proffsdrömmar för en fotbollspelare inte
uppfunna utan det gällde att tidigt komma ut i
förviirvslivet för att klara sin försörjning. Arne
Började sin bana som butiksbiträde i Tuns Koopera-
tiva. I augusti 1939 saknades det folk i Vargöns
Kooperativa Handelsförening varför Arne beordra-
des flytta till Vargön. Diir blev han kvar bakom
disken tills 1958, då hade vad som i folkmun kalla-
des "Koppra" blivit Konsum. Tillsammans med sin
fru övertog han då en manufakturaffär i Vargön och
senare började han köra runt i nejden och sälja
dricka. Ett slitsamt göra som han höll på med i 10 år.

1970 började dåvarande Västra Tunhems kommun
uppföra en idrottshall med bibliotek, cafeteria,
studierum och aktivitetslokaler. Anläggningen stod
klar och invigdes 1971. Dit sökte Arne "Chippen"
och han fick också dänsten som föreståndare och
vaktmästare. Ett arbete som han på ett beundransvärt
sätt skötte fram till sin pensionering. Det idrottsin-
tresse som grundlagts i de tidiga ungdomsåren
släppte aldrig greppet om "Chippen" och efter
flytten till Vargön blev det Wargöns Sportklubb, som
fick dra nytta av hans tjänster. Som aktiv har
"Chippen" varit målvakt i såväl fotboll som bandy.
Största triumfen som målvakt var kanske när
"Chippen" var med och förde fram klubben till ett
distriktsmästerskap i bandy är 1946.

En knäskada satte dock stopp för fortsatt aktivt spel
varför "Chippen" i stället ägnade sig åt arbete i
Sportklubbens styrelse. I säkert mer är 50 år har
"Chippen" verkat på olika poster och efter samman-
slagningen av Wargöns Sportklubb och Storegårdens
Bollklubb fortsatte han i den nya föreningen,
Wargöns Idrottsklubb. Idag är "Chippen" hedersord-
förande i Wargöns IK men deltager fortfarande i alla
styrelsemöten och jobbar lika intensivt som tidigare.

l97I var "Chippen" med och bildade WSK-
Veteranerna och invaldes också i dess första styrelse.
Han är fortfarande med i styrelsen och lika aktiv
idag. Man gör sig inte skyldig till någon större
överdrift om man påstår att "Chippen" på egen hand
sålt alla de lotter och skaffat de vinster som gjort att
Veteranerna vid sitt 3O-årsjubileum nyligen belåtet
kunde summera. Lotterier och lite kaffepengar har
möjliggjort att Veteranerna under åren kunnat dela ut
nästa 70.000 kronor till ungdomsidrottens fromma.

Många bevis på uppskattning har kommit "Chippen"
till del, den förnämsta är kanske Tor Wibom-
stipendiet för gott ledarskap f<ir ungdom i Vargön.
Ett annat är hedersuppdraget att ett år få kröna
Vänersborgs Lucia. Bilden av "Chippen" skulle inte
vara fullständig om man inte dessutom nämner att
han varit politiskt engagerad i dåvarande Västra
Tunhems kommun. Som ledamot i fullmäktige,
suppleant i kommunalnämnden samt ordinarie
ledamot i fritidsnämnden. I fritidsnämnden lade han
ner ett oerhört stort arbete. Han var även med i
sammanläggningsdelegerade inför kommun-
sammanslagningen med Vänersborg. Det politiska
intresset grundlades i SSU där han var ordförande
under ett år och i övrigt deltog i det revy-gäng som
underhöll Vargö-bor och andra med uppskattade
revyer i Folkets Hus under flera år.

Trots alla engagemang har "Chippen", som framgår
inledningsvis, även hunnit med att vara gift. Att han
zir trofast sina åtaganden visas väl bäst av att han
detta millenniums första år kunde fira guldbröllop
med sin Kerstin. Avslutningsvis noterar vi att
"Chippen" är med i styrelsen för Våinersborgs
Idrottshistoriska Förening och även dåir lägger han
ner ett stort intresse och värdefullt arbete.

Nils Larsson
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TOR WIBOM, stor idrottsledare

En av Västergötlands större idrottsledare genom
tiderna är Tor Wibom, Vänersborg. Tor var född i
Vänersborg 1885 och var major till yrket. Under sin
militartid var han en mycket god ryttare och duktig
skytt. Med aren kom han att framstå som en av vårt
lands största idrottsledare. Främst var han ledare för
Sveriges deltagare i Modern femkamp vid
Olympiaderna i Antwerpen 1920, Paris 1924. Am-
sterdam 1928 och Los Angeles 1932.yid Olym-
piska spelen i Berlin 1936 tilldelades han i sin
egenskap av mycket framstående idrottsledare
"Deutsche Olypia Ehrenzeichen erste klasse". En
säIlsynt ordensutmärkelse från den Tyska
Rikskanslern Adolf Hitler.

Wiboms stora organisationsförmåga togs också i
anspråk inom andra områden av svensk idrott. Tor
Wibom var bl.a. Sekreterare i Sveriges Olympiska
Kommitt6 under åren 1939-1946. Wibom var frist
vid sin födelsestad Vänersborg och testamenterade

betydande belopp ti1l en fond - Tor Wiboms Idrotts-
fond - varur det varje år på hans födelsedag utdelas
ett stipendium till "En framstående ledare eller
organisatör, som gjort högt värderade insatser till
fromma för idrotten i Vänersborg". Allt sedan l9l2
har detta pris utdelats och nedan följer samtliga
mottagare. Tor Wibom avled 1975.

Tor Wibomstipendiater

1972 Rolf Larsson
1973 Sven-OlofHagstedt
1974 Rolf Bengtsson
1975 Sören Bergh
1976 Erik Johansson
1977 Walter Norrman
1978 ErlkLantz
1979 Karl-ErikEriksson
1980 Ing-Britt Knutsson
1981 Arne Johansson
1982 Bertil Jansson
1983 Sune Thuresson
1984 Sven-ÅkeJohansson
1985 Lars-Erik Holm
1986 lrdne Johansson
1987 Bertil Johansson
1988 Lars Karlsson
1989 Evert Johansson
1990 Rolf Johnsson
l99l Bo Tallbo
1992 Gösta Palmström
1993 Åke Persson
1994 Bo Johansson
1995 Ragnar Hallsten
1996 Göte Granqvist
1991 Bo Gustavsson
1998 Bo Göran Karlsson
1999 Eva Eriksson
2000 Alf Persson
200L Johnny Hector

S Gunnar Peterson

Vänersborgs Skidklubb
Vänersborgs IF
IFK Vänersborg
Vänersborgs BTK
Brålanda IF
Wargöns IK
Vänersborgs Roddklubb
Frändefors IF
HK Brätte
Wargöns IK
Vänersborgs Skidklubb
Sundals Ryrs IF
OK Skogsvargarna
Vänersborgs Segelsällskap
Vänersborgs Konståkningsklubb
CK Wänershof
SK Granan
Vargöns Bandyklubb
Vänersborgs Skidklubb
Vänersborgs Hockey Club
Vänersborgs IF
Vänersborgs Roddklubb
IFK Vänersborg
OK Roto
Vänersborgs Hockey CIub
SK Granan
Vänersborgs Segelsällskap
Vänersborgs Gymnastikförening
Wargöns IK
Vänersborgs Rugbyklubb
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ESSUNGA IS, friidrott

Friidrotten inom Essunga IS var som störst mellan 1947

och 1959. Innan dess förekom sporadiska tävlingar på

orten såsom Essungastafetten, men det var i slutet av

40-talet som ett antal lovande ungdomar kom fram i
rampljuset.

Per Sune Lindqvist var en av dem. Första gången han

lät tala om sig var vid kommunmästerskapet 1947 dä

han vann 2000 meter teränglöpning. Året diirpå vann
han juniorklassen och vid DM samma år i Mariestad
kom Per Sune på en fin andraplats. Essungakillen täv-
lade också i seniorklassen det året och vann både 1500

och 3000 m. Per Sune deltog även i junior-SM det året,

dock utan att placera sig.

1949 fortsatte han med att vinna Skaraborgsmäster-
skapen i terräng för juniorer och Essunga vann även

lagtävlingen. Förutom Per Sune deltog Gunnar Svens-

son och Bror Axelsson i laget. Vid DM-tävlingarna

safllma år blev det en tredjeplats för Per Sune och en
andraplats för laget. Den traditionella stadslöpningen
i Trollhättan var en populiir tävling för ElS-löparna
och laget blev fyra 1949.I laget sprang Bror Axels-
son, Gunnar Svensson, Lennart Carlsson, Runo Lund-
ström, Per Sune Lindqvist och Lennart Sviird. Per Sune
fortsatte att hålla sig framme under hela 1949. Han
segrade på 3000 m i Skaraborgsmästerskapen och blev
tvåa på 300 m och trea på 1500 m vid DM i Lidköping.
Vid junior-SM i Malmö blev han fyra på 3000 m. Detta
är den bästa placering en friidrottare från Essunga upp-
nått vid större tävlingar. Essunga fick även en Väst-
götamästare på 100 m genom Lennart Carlsson. Len-
nart vann även ett ungdomsmästerskap i Herrljunga
samma år och vid tävlingar i Skara satte han klubbre-
kord med 11,6.

Essunga ofta på fjärde plats
1950 inleddes med stadslöpningen i Trollhättan och

Per-Sune Lindqvist och Sven Lundgren pustar ut efter en juniortdvling.
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Stadslöpning i Trollhiixan 1951. Essungas lag bestod av fr v: Runo Lundström, Per-Sune Lindqvist, Lennart Carlsson,

Magnus Wallqviste4 Uno Löfinan och Bror Axelsson.

Essunga IS placerade sig på
fjärde plats. I årets krets-
mästerskap blev det flera EIS-
segrar - Lennarl Carlsson vann
100 m, Bror Hallgren 400 m och
Bror Axelsson tog hem både
1500 och 3000 m. Fjärde-
platserna tycktes vara vikta för
Essunga i Trollhättans traditio-
nella stadslöpning och den pla-
ceringen blev det även 1951.

Årets Kretsmästerskap i terräng-
löpning artangerades det året på

Högelund i Essunga och
arrangörsföreningen tog hem
både junior- och seniorklassen
genom Allan Gustavsson och
Bror Axelsson. Uno Löfman
deltog i DM för juniorer 1952

och sprang in på en fjärdeplats

Essungas lag samlat efter en framgångsrik klubbfivling. Fr
Johansson, Bror Hallgren, Lennart Svcird, Runo Lundström,

nart Carlsson och Mats Andersson.

v: Uno Löfinan, Siv

Bror Axelsson, Len-
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Bror Axelsson drar sönder friltet i etl ttv sina segerlopp.

Stilstudie av Runo Lundström, som i sax.stiL tar sig över höjdhoppsribban.

på 800 m Vi hoppar fram till 1954 däkretsmästerska-
pen arrangerades i Grästory. Essunga blev bästa klubb
och tog hem det uppsatta vandringspriset. Individu-
ella segrar blev det genomArne Wahlquist på 100 och
400 m, Bertil Johansson i höjdhopp och Börje
Zamzelius i spjut. Visst fanns det friidrottare i Ess-

unga även under senare år, men intresset dalade och
några talanger syntes tyvärr inte till. Fanns det några

så gick dom till andra klubbar med större verksamhet.

CURT MAGNUSSON
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RAFFEN 2OO1

N2ir vi på förhösten 1990 tog källarplanet i Huvud-
nässkolans B-byggnad i besittning, knöt vi till oss en
handfull idealister och yrkesmän för att med deras

hjälp forsöka skapa Västergötlands första idrotts-
museer. Vi hade tidigare konstaterat att det var ett
synnerligen tufft arbete, som 1åg framför oss i de

mycket nedslitna och ruffiga lokaliteterna. Någon
kanske slogs av tanken att det var en omöjtig uppgift
utan medverkan av professionella krafter. Men tack
vare en föredömlig laganda, erfarna och yrkes-
kunniga lagspelare lyckades vi skapa ett fullt god-
tagbart resultat. På våren 1991 kunde museerna
invigas. Det blev en glad, minnesrik och idrotts-
historisk fin dag.

Men frågan uppstod: Hur skulle vi kunna visa vår
uppskattning av de kamrater, som inte tillhörde
styrelsen, men som gjort ett så uppoffrande arbete
för museernas tillkomst? Svar på frågan var i det

ndrmaste självklar. Utanför våra museer är ju Johan
Petter Molins vackra och kampinspirerande staty
"Bältespännarna", placerad. Genom Carl-Martin
Biörkkvist kontakter med en lokal konsthantverkare
skapades ett antal miniatyrbältespdnnare och till vårt
"midvinterblot" i december 1991 hade vi inbjudit
Jens Andersson, Edgar Peterson, Stig Larsson, Bert
Persson, Ernst- Magnus Hurtig och Gunnar Essen-

holm som samtliga utnämndes och dubbades till
föreningens första "Bältespännare". De erhöll var sin
bältespännareminiatyr. Fram till 2001 har ytterligare
fyra "Bältespännare" utnämnts nämligen; Nils
Herlogsson, Lennart Karlsson, Carl-Martin
Biörkkvist och Karl-Evert Dahlin. Den tionde
"Bältespännarträffen" som avlöpte den 12 december
2001, blev extra högtidlig och historisk då vi hade
äran och glädjen få utnämna initiativtagaren och
förgrundsfiguren i Westgöta Idrottshistoriska Säll-
skap, Harald Jakobsson, till 2001-års bältespännare.
Haralds insatser behöver inte ordas om, de talar för

sig själv. Låt oss endast konstatera, att det zir en

synnerligen merittyngd och värdig "Bältespännare"
som intar stol nummer tio vid 2002-ärs
bältespännarträff. Det gläds vi över och känner oss

hedrade över att få räkna in Harald i den illustra
skaran "Bältespännare". Till sist vårt honnör och
uppskattning till de goda krafter som bidragit till att
våra nu traditionsrikaträffar blivit så glädjefyllda
och minnesvärda som vår idrottshistoria anstår.

S Gunnar Peterson
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VIF,s STYRELSE PA BESOK

Under året har Västergötlands Idrottsförbunds
styrelse förlagt ett av sina möten till Vänersborg. Det
gjorde man för att besöka de återinvigda
museelokalerna. Man konstaterade att lokalerna nu

är mycket ljusare och trevligare att besöka. Man var
också imponerad av det stora arbete som lagts ner
för att skapa detta museum.

Nedan några foton från besöket.

Två nöjda ordförande, WIS Carl-Erik Johnsson och VIF
Karl-Evert Andersson
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UTBILDNTNGSDAG I MULLSJO

SISU Västergötland brukar varje år genomföra
en utvecklingsdag med samtliga lokala sällskap
ftir att lämna över erfarenheter, starta verksam-
heter och ge inspiration. I år ordnades detta i
form av en utbildningsdag i Mullsjö där vi inspi-
rerades av Jonas Edman, OS-guldmedaljöa
Amanda Creutzer, RF samt av orienteraren med
mera Bo Carlsson, Mullsjö.

Guldmedaljören Jonas Edman
I slutet av oktober var det dags för årets
"utbildningsdag" för idrottshistorikerna från Väster-
götland. Denna gång ordnade vi det i Mullsjö där vi
under första passet lät oss inspireras av OS-
guldmedaljören Jonas Edman från Bankeryd. Han
berättade och visade bilder från perioden innan
uttagning till hur det var att stå på pallen. Jonas var
mycket duktig på att skapa en fin stämning samt att
han bjöd på sig själv. Jonas hade också med sig
medaljen från Sydney vilket gjorde att alla fick
möjlighet att känna på hur det iir att hålla en guldme-
dalj i sin hand.

Sveriges första golfbana
Efter en bensträckare var det dags för Stig Wernmo
att äntra scenen. Han berättade om Mr-rllsjös historia
samt om den första golfbana som anlades runt förra
seklet på Ryfors ägor. Denna Sveriges första golf-
bana kan man dock inte längre beskåda, endast en
utslagsplats kan antydas. En ny och modernare
golfanläggning har etablerats där den fbrsta banan
gick fram. Stig var en duktig berättare och tog oss

sedan med till Ryfors där vi intog en gid lunch.

RF.s l00-årsjubileum
Efter lunchen åkte vi tillbaka till Mullsjö SOK:s
kiubbstuga. Diir berättade sedan vår gäst från RF,

Amanda Creutzer om det stundande lOO-årsjubileet
som går av stapeln är 2003. Amanda berättade att
många olika förslag till firande är på gång att skapas.

En del kommer att handla om det historiska men

man kommer också att ha focus på framtiden.

Idrottshistorisk Riksförening
Carl-Erik Johnsson tog sedan vid och informerade
om de diskussioner som varit kring en planerad
samorganisation mellan Riksidrottsmuseet (som just

nu ligger i malpåse) och Sveriges Idrottshistoriska
Föreningar. Gruppen som tillsattes vid konferensen i
Östersund har arbetat fram ett förslag till en framtida
organisation. De närvarande lokala sällskapen ställde
sig positiva till förslaget som efter nyår kommer att
skickas ut på remiss. Arbetsgruppen består av
Gunnar Hagelin, Jämtland (sammankallande). UIla
Jansson, Stockholm, Birger Jönsson, Helsingborg
och Carl-Erik Johnsson, Borås.

Avslutning
lnnan vi avslutade dagen med att besöka karamell-
fabriken i Mullsjö läste Bo Carlsson, Mullsjö sin
egen dikt hur det känns att vinna ett svenskt mäster-

skap tillsammans med sina bröder Karl och Pontus.
Denna dikt som känns som stor idrottshistoria
återger vi på nästa sida.

Carl-Erik Johnsson
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JUBrLruus - sörrnlör

40 år med Mullsjö SOK, vad har det betytt för
mig och andra?
Nog är vi många som vid lite eftertanke inser att
deltagande i Mullsjö SOK:s verksamhet har gett
oss oerhört mycket. Det må vara idrottsliga
framgångar eller att få uppleva gemenskapen och
kompisandan.
När jag tänker tillbaka på mitt idrottsliv fastnar
gärna tanken vid de framgångar jag fått uppleva
tillsammans med mina bröder Karl och Pontus.
Det har varit ett stort privilegium där känslan
och glädjen naturligtvis förstärkts genom att vi
varit ett brödralag.
Med risk för att verka självupptagen återger jag
här lite av händelser och känslor från första
gången vi vann SM i skidbudkavle. Det var 1963 i
Bnebyberg, segrartiden var 11 timmar och 55

minuter.

Dä va mett i natta nör startskuttet geck,
å Karl ga sek å, för dä va han sOm feck,
ta hann 0m bekömmera den första sträcka,
Hans örk ä på t6ppnivå, den sa nog räcka.

Di väckte me, klocka va nog inte tre,
di sa dä va dags för å ordna se te,
di har h0nnet långt nu, di håller bra fart,
Så di kan nog va här fim cirka tre kvart.

Så kom di, di va la en 10-12 stöcken,
sOm va likagoa, s0m hade stått röcken,
Dä b6lma ur strupa för dä va rätt kållt,
å Kalle va mä, allting väI, dä har hållt.

Så växla vi kavlen, å så bar dä å,

här gällde dä, vessteja, å haka på,
Nu velle dä te att en palla för farta,
å att en va mä hela tia på karta.

Dä reta en lite att di va så gla'a,
didäre sfim åkte dar längst bak i ra'a,
Vi var bare tre stöcken sOm velle dra,
dä va IK Jarl, Stora Tuna åja'.

Så töstna dä å, vi feck åka i fre',
ja nu va vi sj61va, nu va dä vi tre,
Di hade fått ge sek, dähära va t6ppen,
dä liks0m rann te nya krafter i krdppen.

Dä ljusnar, häng i nu, dä infim en manar,
du vet att ve växel står Pontus och apanaq
Han väntar å hdppas att han sa få se,
att vi har håtl't 0nna i täten. vi tre.

Di spurtar ifrå me, nu ä ja allt slut,
men va gör la dä nu n6rja'skeckar ut,
Min storebroE starker å kåller å hå'1,
nu blir dä e olidlir väntan ve måI.

Så geck vi där fram å tebaka å vanka,
ve mål Karl å ja mä vår brorsa i tanka,
Så kom en rapport ndr e halvmil va kvar,
dä ä samme tre. dä ä Pontus s0m drar.

Hir va dä, va har han för skjorta ida'?
han har la den vita sffm han brukar ha?
Nu kommer dä en långt dar bdrte i sp6rt,
men utan n6tt vitt, han ä klädder i mört.

Nu ä han försvunnen drir inne blann trä'a,
dä sista s0m skömmern, dä ä sista brä'a,
I planket s0m setter hiir runt idrottsplan,
där budkavle-SM har mål denne da'n.

Mett hjarta dä sl6r s0m en ånglokspistong,
nog likna'han Pontus, han s0m ä på gång?
Dä kanske kan va så att han har behåll't,
den m6rklila jacka n6r dä ä så kållt?

Nu dyker han upp, och vem ä dä vi ser?

Jovesst ä dä Pontus, dä syns ingen mer!
Nu rätar han på sek, dar kranskulla'stårl
Nu vr6lar vi! Men dä ä lögn att dä går
för klumpen i halsen har blett alltför stor
ndr mästarn sfim kommer mot mål ä vår bror!

Nu står vi där, Katle å Pontus å ja',
vårt idrottslivs störste å gla'aste da',
Så kommer di in, di sfim ble'nummer två.
å alla di andre sfim vi åkt ifrå',
Di räcker fram näven mä tack för bataljen,
å di gratulerar fiss te gull'medaljen.

Bosse Carlsson, Mullsjö SOK
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MYCKET IDEELLT ARBETB
I OD'S FOTBOLLSTÖRENING

Ods FF är en landsbygdsförening där medlem-
marna kommer ifrån Od och Alboga socknar
cirka 7-8 km utanförAnnelund på vägen mot
Ulricehamn. Claes Ulveman, kassör i föreningen
sedan 15 år, berättar om allt ideellt arbete som
ligger bakom skapandet av fotbollsplan och
klubbhus. Han försöker härma Leif "Loket"
Olssons göteborgska när han L984 var konferen-
cier vid herrljunga kommunmästerskap i fotboll:
"Herre jävlar, kan det finnas en sån fin gräsplan
mitt ute i skogen".

Ods fotbollsförening bildades 1948 av 15-20 ungdo-
mar som ville spela fotboll. Klubben hade ingen
egen fotbollsplan utan hemmamatcherna spelades på

Hällstads IF:s fotbollsplan. Träningen utfördes på en
betesvall i Od. Fotbollsplanen tillkom 1961 och fick
namnet ODENVALLEN. Marken skänktes av
syskonen Svensson på Upptorp Storegården. Allt
arbete med att ställa i ordning planen gjordes ideellt
av medlemmarna i klubben.

I början av 1970-talet kom ungdomsverksamheten
igång med knattelag och juniorlag, vilket varade i

ungefär fem ar. I slutet av 1970-talet fanns två
herseniorlag (A- och B-lag) samt under en tre-fyra
år även ett damlag. Omklädningsrum fanns inte vid
planen, så ibland bytte man om i skogen eller i en
bastu som 1åg 500 m från planen.

Klubbhuset
1979 ansöktes om bygglov till en klubbstuga med
omklädningsrum vid fotbollsplanen. 1982 stod den
klar. Ett ideellt arbete av stora mätt att bygga detta
100kvm storaklubbhus. 1986-87 uppstod ett intresse
för bordtennis med seriespel och då blev klubb-
stugan för liten. Den byggdes nu ut med 90 kvm
ytterligare för bordtennis och samlingssal. Våren
1988 stod den utbyggda klubbstugan färdig att
återinvigas.

1990 lades seriespelet för fotbollen ned på grund av
spelarbrist, men 1995 började föreningen spela
fotboll i korpserien igen. 1997 var det åter dags för
seriespel med ett herrseniorlag.

Claes Ulveman

Ods FotbollsJdrening
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N INTE HAR I HUVBT
FAR MAN HA IARKIVET

Det man inte har i huvet får man ha i arki-
vet... Tidningens redan slitna historie-
exemplar av förträffliga AT-BLT har blivit
ännu mer nötta i kanten. Varsågoda, här
serveras kuriosa från min tid som sport-
redaktör (1968-84). 16 jobbiga men ot(roliga)
år i den fantastiska värld som AT-sporten
har att bevaka. Håll i er, nu åker vi:

Röda strumpor?
Hol ?ir 7}-talet traktens bästa damlag. Nu är det
en sån diir dag då allt händer precis samtidigt.
Så jag missar första halvlek när Hol-orna i en
cupmatch möter ett av de bättre lagen i Göte-
borgstrakten.
Efter matchen skall jag intervjua och plocka
matchuppgifter av deras lagledare som är
försvunnen. Var finns han? Jo, inne i tjejernas
omklädningsrum. Puhl Bara att så diskret som
möjligt smyga sig in (trodde jag).Halvvägs
inne hindras framfarlen av en bastant dam ur
fyrbackslinjen: "-I vår klubb råder jämlikhet.
Klä av dig!" (Jag vill minnas att hon var helt
näck, förutom de RÖDA strumporna,..)

När vi ändå befinner oss i de nedre regionerna kan
detta föras till allmänhetens kännedom (en tidigare
aldrig publicerad "nyhet"): Brukligt är ju att fören-
ingar i samband med årsmöten anordnar någon form
av underhållning eller förströelse. Nu har den något
mansdominerade föreningen årsmöte och jag frågar
efteråt ordföranden om något utöver det vanliga
förekommit:
"- Nja, ja vet inte riktigt om jag vill säga't".
"- Ut med språket bata".
"- Vi visade en porrfilm".
(Undras vad rödstrumpan hade tyckt om det?)

Ingen tlegränsning
Ett av mina första (och bästa) uppdrag på AT är att
göra en grej med de fyra fantastiska Fåglumbröderna
inför flyttningen till Italien. Jag kör redaktionsbilen
och förträfflige fotografen Hacke Andersson riskerar
livet för några pangbilder på Fåglumarna ute på

landsvägen. Han hänger ut genom rutan - och fort
går det. Ruskigt fort. Den hastighetsbegränsning på

50 km i timmen, som råder i det lilla samhället vi
susar igenom, är inte att tänka på. Efteråt kan jag
inte låta bli att fråga lillpojken Fåglum (Thomas) om

han iir medveten om att begränsning råder. Svaret
kommer lugnt på bredaste vårgårda-mål:
"- Sån't är inget för oss"!
(Och han hade ju så rätt. För bröderna fanns inga
begränsningar).

En löpare i Nittorp
Sportjournalistjobbet på 60- och 70-talet var inte
bara ett kall - det var kallt också. Ruskigt kallt. Nar
Sörhaga IK bortamöter Nittorp har minus 20-
strecket passerats med god marginal och jag själv,
liksom kollegan Thomas Fransson, föredrar att sitta
kvar i spelarbussen, smuttandes på den medhavda
"matsäcken". En "löpare" anställs tillen billig
penning. Med jämna mellanrum läser han av proto-
kollet och meddelar redaktörerna vad som sig
tilldragit haver. Resultatet blir inte det allra bästa och
en besviken SlK-supporter kommenterar när tid-
ningen kommer ut: Var vi på samma match?

Fint som snus
Om man själv har fullt sjå att hålla ordning på
papper, sär är Fransson raka motsatsen. Rekordet är
en ishockeymatch dåir alla uppgifter, i brist på

anteckningsblock, fanns nerkrafsade på en snus-

Sture Fåglum intervjuas ay Anders Thorn

23



dosa!!!.
Rubbet!

Målgörare, assist, utvisningar, periodsiffror.

Rolighetsministrar
Vad vore lokalsporten utan sina glädjespridare? I
Alingsås finns det gott om den varan. Jag kan inte
räkna dem alla, men låt mig nämna några: Rolf
Sultan, "Bulten" Svennergård, "Kurren" Fredriks-
son, Kjell Färdig, Lasse Beckman, "Blåbär" Axels-
son, Conny "Conka" Svensson, Arnold Glännbro,
Thomas Broberg, "Tjommen" Lindstrand och Kent
Wilson.
Den sistnämnde, med diverse ledaruppdrag, berättar
i Gerdskens jubileumsbok att han vid 34 års ålder
gjorde sin enda fotbollsmatch.
"- Egentligen var det tre stycken. Min första, min
enda och min sista"!

Smilbanden
När alla svenska fordon någon gång på 70-ta1et får
nya registreringsbokstäver (tre bokstäver och tre
siffror) drar hela idrotts-Alingsås på smilbanden. En
viss herre vid namn Bosse Björklund tilldelades
GBK131. Kanske inte så roligt, då man är LAGLE-
DARE i AIF. Det gode "Bojan" finner sig dock
snabbt:
"- Bilen är i alla fall grön"!

Förvarnad
Vem är tidernas störste domarskräck? En svår match.
Det får bli oavgjort mellan AIF:s fotbollslirare Kenth
Olsson och AHK:s handbollssdärna Curt Magnus-
son. Tro't eller ej men Kenth Olsson har flera gånger
blivit varnad f'Öng matcher, eller rättare sagt
tillrättavisad. Det fanns domare som tagit ETT
REJÄUT SNACK MED HE.TA OISSON INNAN dEt

begav sig. ..
Hur gick det då efter avslutad karriär? Jo, domar-
skräcken blev själv domare... ! Och ö-känd dess-

utom. Flyttade nämligen till Skärhamnstrakten.

Om AT:s Curt Magnusson numera är uppskattad
expert UTANFÖR planen, var han som aktiv expert
PÅ densamma. Här en liten söt historia från
handbollens Mecka, det vill säga Valhalla i Göte-
borg, där AHK oftast hade svårt att göra sig gäl-
lande.

Herr Magnusson iir just i färd med att tala om för en
hemmadomare (i dubbel bemärkelse) hur obegåvad
denna iir. Vissa kraftuttryck förekommer. Då hörs en
Kålle ur publiken:
"- När den gubben ä' päplan, borde det änna va
barnförbjudet"!

Curt Magnusson, viiLtalig handbollsdomare
i elitklass.

Bokstavligt talat
Till sportjournalistjobbet hör att ringa runt till
bygdens alla klubbar efter matcherna. Ibland nog så

dråpliga samtal. Hiir några exempel från fordom-
dags:

Vi iir förvarnade om att den nya lagledaren i den
. ..ta klubben i Vårgårda kommun är något enögd,
men det hiir tog ändå priset:
AI: Hur var matchen?
Ledaren: Vi dominerade från början till slut och
skapade massor av chanser. Det ville sig inte framför
mål.
AI: Och hur gick det?

Ledaren: Stryk med 5-0!

En Bjärke-klubb har fått ett nyförvåirv från Trollhät-
tan, en invandrare med krångligt efternamn. Så

ledaren föredrar att bokstavera det (ag har glömt
spelarnamnet men låt oss välja Drautzevic): D som i
David, R som i Rudolf, A som i Adam, U som i
Urban, T som i ..., T som i ..., T som i (ledaren

funderar länge och dräper sedan till med): T som i
takstolar!

En försynt ledare undrar i telefon ndr säsongen är

över: "- Hur kan ni skreva så möcke um uss närja
nästan aldri håller käft", en annan förbjuder oss

strängeligen att ringa under Sportspegeln ("dä ä min
finaste stunn på hela vicka") och en tredje envisades

med att svara niä-ötta. Det vill säga 98, det nummer
han haft innan telefonsystemet automatiserades.
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Där rök en gubbe...
Ett av våra sämre fotbollslag möter ett betydligt
bättre. Lagledaren har själv hoppat in som högerytter
i brist på andra. Spelet förs mestadels till vänster och
i egna straffområdet. Lagledaren zir helt arbetslös.
Långtråkigt. Vad gör han då? Jo, tar upp en cigarett
och drar några bloss.

Och där rök en gubbe till...
Att om våren ringa runt till klubbarna inför fotbolls-
starten är ett av de tråkigare uppdragen, men kan ha
sina poänger. Vad sägs om följande? Redaktör
Fransson får av en förortsklubbledare beskedet att
Kalle Jansson (fingerat namn) ingår bland spelar-
fcirlusterna.
. Och var finns han nu?
. Det undrar Interpol också!

Det kom surt efter
AVK:s damer vinner under stort tumult SM år 1971

och det ska förstås firas. Jag själv finns med, förstås,
liksom fotograf Bernt O'Johan för att uppleva
segerns sötma på efterfesten - och det sura efter
festen. Jag har i segeryran slarvat bort alla anteck-
ningar och tvingas dagen därpå ringa upp en funktio-
när för att få setsiffror från en match jag själv
bevakat. Pinsamt, mycket pinsamt. Men glade och
munvi-ee norlänningen O'Johan finner sig snabbt
när nå-son på redaktionenfrågar hur det varit.
. FullrulIe.
(Eller närmare bestämt fyra fulla fotorullar).

Mycket annat som stått
Mycket annat har också stått att läsa i bladet. Bland
annat om deltidsbrandmannen Sture Åstenius i
Gerdsken som mitt under BRINNANDE match mot
Fristad tvingas lämna över målvaktströjan till
Gunnar Tholf (fölust med 3-1), om den petige
domaren som visar ut en linjeman, om en hetlevrad
lirare som utvisas efter att han slagit ner en medspe-
lare och om en något märklig gren som ingick i
Fotbollens dag på Gerdskenvallen för drygt 50 år
sedan: mästerskap i gräddtårteätning. Enligt proto-
kollet segrar R. Sultan knappt före Boine Johansson!

Ropa inte hej...
Ropa inte hej fönän du iir över bäcken, eller rättare
sagt kvar i serien. Det fick Holmalunds IF erfara år
l975.Man låg i en match under mot Skene med 0-2
och släppte sedan mycket billigt in även 0-3.
-Inte mycket att gräta över, menade en obotlig
optimist. Två eller tre i baken spelar väl ingen roll.
Hur gick det sedan till slut. Jo, Holmalund åkte ur
serien på samma poäng som Skene. Det skilde bara

ETT måI. 28-34 för Skene mot27-34 för HIF. Så
kan det gå.

Danslystna domare
Och så avslutningsvis den egna lilla värld som satte
mest färg på lokalidrotten på 7}-talet.Ishockeyn
med AHC:s och Sörhagas supporters som lika goda
kålsupare. Den som inte upplevt fredagsderbyna på
utomhusrinken har gått miste om mycket. Kommen-
tarerna haglade i takt med att snön vräkte ner och
medhavda portföljer tömdes på sitt innehåll.
Seriematcherna gällde också som
Alingsåsmästerskap. En säsong slutade bägge
matcherra lika. Alltså skulle sudden death tillgripas.
Men se det gick inte alls. Domarna vägrade.
-Vi ska hem till Skaraborg och dansa!
Och det kanske man kan ha förståelse för. Hellre
ömma nåirkamper med heta skaraborgskor än döma
nävkamper mellan heta alingsåsare !

Allt hade, trots allt, varit frid och fröjd inom
alingsåshockeyn om inte om hade varit: debatten om
sammanslagning. De tu blev ett och ingenting mera
sig likt. Niir sedan ishallen kom till kunde en gam-
mal iir:rig AHC-are med rötterna i Raska Drängar-
tiden inte hålla inne sin besvikelse längre:
-Ute var ishockeyn inne, men inne är den ute!
Vad sägs om dom visdomsorden?

Anders Thorn
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ELNER ARELID, Tibro

ElnerArelid föddes 1907 och kom som
nyexaminerad folkskollärare till Smulebergsskolan i
Tibro 1931, han var dä24 är gammal. En av hans

tidigare elever minns niir han fcjr fcirsta gången med
raska steg gick över skolgården. Elner var en tydlig
kontrast till de lite äldre lärarna på skolan. Han kom
sedan att under sin verksamma tid bli Tibros skolor
trogen. Elner var en kunnig, ganska sträng men
rättvis lararc, som i den tidens anda inte var sen att
ta till riset med lever som inte skötte sig. Han hade

dock stor respekt och alla berömde hans kunnande.

Elner var också en stor idrottsvän med framför allt
friidrott och gymnastik som huvudintresse. Han var
en god löpare framför allt på de kortare distanserna.

Elner deltog i Tibro AIK:s lag i de under dessa år

mycket populära stadsloppen och d?ir laget skördade
många fina framgångar. Han var också en fin gym-
nast och där blev han tidigt ledare för flera
gymnastikgrupper. Tibro hade under hans ledning
många utmärkta uppvisningar i olika sammanhang.

Idrotten i skolan blev naturligtvis ett av hans ämnen

och han var en av dem som startade skolornas
skidtävling. Detta skedde från 1936 och dessa

tävlingar samlade hundratals skidande skolelever.
Denna tävling fortsatte långt in pä 4}-talet och var
siirskilt populär under de snörika krigsvintrarna.

1933 kom Elner med i Tibro AIK:s styrelse och 1937

blev han dess ordförande. Denna post innehade han

sedan till 1946. Under hans ordförandetid skedde

mycket inom Tibroidrotten. Man invigde bl.a. den

nya Idrottsparken, nuvarande Snickarvallen, samt

under denna period var det också gångsportens

storhetstid med Peder Ekberg i spetsen.

Elners ledaregenskaper gjorde att han invaldes som
ledamot i Västergötlands Idrottsförbunds styrelse
1946 och från 1951 blev han dess sekreterare. I
samband med detta flyttades kansliet till Tibro. Han
kom sedan att arbeta för distriktet ända fram till
1975. Under hela denna period på 30 år var väst-
götaidrotten under stark utveckling. Vid sin avgång
från förbundet som sekreterare utsågs han till he-

dersledamot i förbundet.

Ovanstående rader är vad jag kåinner till om Elner
Arelid, en stor idrottsvän som gjort mycket fdr
idrotten i Västergötland. Jag minns honom också
som min lärare och som idrottsledare i Tibro AIK.

GöstaWahll
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Fotohäfte nr 7 är nu klar för försäljning'

Det innehåller som vanligt många idrottshistoriska bilder

från Västergötland.
Har du inte abonnerat på häftet men önskar ett exemplar

tadåkontaktmednågonavWlsstyrelseledamöter'
Häftet kostar endast 50 kronor.

^Tflro ftsb,§fu;;
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Friidrottare och.funktionärer från IFK. Fotot taget på Tidavallen 192I .

Friidrott hörde under många år till en av IFK:s
huvudsporter. Ett stort antal duktiga friidrottare har
funnits inom föreningen. Tyvärr har de flesta kom-
mit i skymundan för Eric Backmans person och
bedrifter. 1909 började man i mindre omfattning,
men året efter gör man stora framsteg. Då de flesta
är bra fotbollspelare lägger detta stora hinder i vägen
för friidrotten. Ernst Andrön var [FK:s första
"stjärna" på medeldistans och terränglöpning bl.a.
blev han DM-mästare på 1500 meter och i terräng-
löpning. Han representerade även Västergötland vid
Svenska spelen i Stockholm 1916.

Våren 1915 anordnade IFK en egen klubbtävlan i
terränglöpning där man för första gången hade en
klass för föreningens kvinnliga medlemmar. År 1919
arrangerade man skolungdomens idrottstävling för
första gången i Tidaholm med mycket stort delta-
gande. Dessa båda arrangemang visar att IFK var
tidiga med såväl kvinnlig som ungdomsidrott. Efter
det att IFK:s nya idrottsplats invigs den 13 juni 1920
i samband med att DM i friidrott arangeras, kunde
man genom Eric Backmans goda kontakter få hit
flera storlöpare att tävla mot Backman. Bl.a. var en

av vrirldens främsta löpare genom tiderna Paavo
Nurmi hiir och besegrade Backman på 5000 meter
inför över 2000 åskådare. Detta gav även ett gott
ekonomiskt resultat för den hårt ansträngda kassan.
Nämnas kan också attnär Nurmi anlände till Tida-
holm med tåg mottogs han av cirka 800 personer vid
jiirnvägsstationen I jluni 1927 anordnade IFK natio-
nella tävlingar, för första gången i Tidaholm med
kvinnliga "idrottsmän" som deltagare.

I IFK:s verksamhetsberättelse för 1926 kan man läsa
följande: Beslut fattades att hos Västergötlands
Idrottsförbund göra anhållan om att få förlägga DM
för juniorer till Tidaholm, för att därmed försöka
höja intresset för den allmänna idrotten. Denna
anhållan blev också bifallen, men några tävlingar
kommo ej till stånd i Tidaholm, beroende på att det i
länet utbrutit mul- och klövsjuka och i anledning
hiirav utfärdade Länstyrelsen förbud på alla offent-
liga tillställningar.

I slutet av tjugotalet och början av trettiotalet var
intresset för friidrotten mycket svagt men då de

första Tidaholmsmästerskapen startade 1 934 ökade
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Stavhoppare, från invigningen av Tidavallen vid DM 1920. Lcigg märke till hoppstilen
och utrustningen.

intresset. Bl.a. blev IFK bästa klubb vid junior-DM
är 1936. Vid denna tidpunkt började
allroundbegåvningen Eje Gustavssons namn att
synas i prislistorna. Han blev DM-mästare i både
längd, tresteg, 5-kamp och 10-kamp. Vid ett flertal
tillfällen representerade han även Västergötland.
Han var också nära att komma med i landslaget i
längdhopp men en svår skada vid SM p Stadion
1942 satte stopp för detta. LängdenT,Il meter var
Ejes bästa resultat och det iir fortfarande Tidaholms-
rekord. Med tanke på den tidens banor och utrust-
ning är resultatet av högsta nationella klass.

Under tiden för andra världskriget var av naturliga
skäl friidrotten inne i en vågdal. Efter krigsslutet
blev det åter ett uppsving, antalet utövare ökade
ganska kraftigt, som eKempel kan nämnas att tre heat
fick löpas innan ett finalfält kunde löpas på 100

meter vid ett klubbmästerskap. Flera goda löpare
fick sina genombrott vid denna tidpunkt. Roland
Ekvall var en mycket stark 800 meterslöpare som
fortfarande har klubbrekordet på denna distans.

Roland blev kanske mer känd som en utmåirkt
fotbollsdomare. Ett annat namn var långdistanslöpa-
ren Gunnar Nilsson som var träningsvillig som få.
Varje dag sprang han till och från arbetet. Dessutom
lade han in mycket långa träningspass på landsvä-
garna runt Tidaholm. En gång awerkade han en
sträcka på 68 km.

Spänstfenomenet Sören Andersson var en annan
friidrottare som presterade fina resultat. Längd och
tresteg var hans huvudgrenar, men han gjorde
dessutom topptider på både 100 och 400 meter. Med
det rätta intresset och med rationell träning hade
Sören kunnat bli en mångkampare av svensk topp-
klass. I början av 50-talet tynade friidrotts-
verksamheten mer eller mindre bort inom IFK, för
att återuppstå i blygsam skala 1981, då tillsammans
med Fröjereds IK anordnande den så kallade "Con-
Brio-milen".

Roland Wallin/Karl- H erury Gustavs son
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nöxBNsÅs u6-DAGARS r HJo

I de två kommunerna Hjo och Tidaholm har i som-
mar som vanligt avgjorts Europas största cykel-
tävling för ungdomar under hela sex dagar. Det
skedde för 13:de gången som de båda cykel-
klubbarna Hjo CK och Tidaholms CA svarade för
landets i särklass största ungdomstävling. Ja, man
har undersökt i hela Europa, men något liknande
finns inte så man får väl säga att Hökensås U6-
dagars är den mest originella tävlingen som finns för
ungdomar. Det talas också om färre och färre ungdo-
mar som engagerar sig inom cykelsporten. När det
gäller Hökensås U6-dagars är det tvärtom.
Deltagarantalet ökar för varje år och i år satte man
nytt rekord för nu kom inte mindre än 530 st ungdo-
mar ifrån de fyra nordiska länderna till start.

Detta innebiir attnär tävlandet är slut efter 6 dagar,
ja då har man avverkat hela 3.200 starter. Jiimför
man detta med SM-veckan där man kommer upp i
omkring 700 starter under samma tidsperiod. Då
förstår man vilket arbete som ligger bakom denna

stora ungdomstävling.
Ja det är måIkamera och data som måste till för att
man tävlingsmässigt skall kunna klara av den detal-
jen. Men alla dessa 530 ungdomar skall också ut i
trafiken och tävla och då är det med polisens goda

hjälp som det går att genomföra. Men det hjälper
inte, det måste till många banfunktionärer (flagg-
vakter) för det åir många vagkorsningar som måste

ha sin bevakning och när det är hela 10 st klasser
som skall passera inte bara en gång utan flera, då

förstår Ni också att detta blir ett heldagsarbete.

Målpersonalen som skall registrera alla resultat har
också ett heldagsjobb, och sedan när kvällen kom-
mer då får dom stå till svars för eventuella förfråg-
ningar och det kan bli en och annan rättelse. Årets
Rättelser i resultatlistorna var under 10 st så då får
man också ett grepp på hur väl allt är intrimmat.

Cykel har sina domare som kallas kommissarier och
den i Sverige som idag har den högsta utbildningen
är Svenska Cykelförbundets generalsekreterare
Björn Mattsson (tävlingsledare för PostGirot Open).

Det var han som var chefskommissarie under
Hökensås U6-dagars och gav årets tävlingar den

stadga som gjorde att årets tävlingar var dom absolut
bästa som genomförts. Men det var på många andra
punkter som arrangörerna fick det att fungera så bra.

Det var som om alla funktionärer tog ett större

ansvar och man hade inte invaggat sig i en massa

gamla rutiner. Nej det var med ny kraft man tog sig
an årets arrangemang. Två proffs som speaker har
Västergötland och det är Henry Hansson, Borås och
Conny Larsson, Vårgarda. Det var första gången de
bådajobbade ihop under Hökensås och det kunde
inte på något sätt ha fungerat bättre. Henry är
mycket duktig när det gäller alla utländska deltagare
och Conny fick komplettera med allt vad han visste
om de svenska deltagarna. Detta gjorde att man fick
reda på allt om alla ungdomar och detta var verkli-
gen proffsigt,

Huvudansvaret och tävlingsledare var Bengt-Rune
Alvarsson, Hjo och med den stab av folk han hade

runt sig så kunde han avlasta många problem. Men
man måste förstå att det är inte bara tävlingen som

skall fungera. Förläggning och mat rir också saker

som arrangörerna skall vara med och svara för,
förutom allt annat.

Allt fungerade och för Västergötlands Cykelförbund
blev det också en stor framgång när Peter Steen, CK
Wänershof kunde vinna sammanlagt i PB-klassen. I
om med detta kommer man in något på CK
Wänershof där basen heter Bertil Johansson. Frågan

är om det finns någon klubbledare som varit med så

många duktiga ungdomar på Hökensås U6-dagars
som han. Om nu detta var den stora framgången för
CK Wänershof har det under dom kommande
veckorna fortsatt med verkligt stora framgångar
både vid USM och Götalandsmästerskapen. Det är

förunderligt att det finns folk som kan plocka fram
så många fina ungdomar. Tänk bara på att det är i
CK Wänershof som våra nu VM-cyklister Björn
Johansson och Magnus Knutsson en gång börjat.

Att ge beröm till årets tävling kanske Ni tycker är

konstigt. Det iir så att artikelförfattaren är en av de få
som varit funktionär under alla dagar i 13 år och
under hela tiden har jag svarat för tidtagningen. Då
kanske Ni frågar varför man gör detta. J det är så

underbart och trevligt att få vara med och träffa alla
dessa fina ungdomar och man skaffar sig vänner för
livet. Dessutom har man väldigt roligt under hela
tävlingsveckan.

Nils-Erik Andersson
Funktionär under Hökensås U6-dagars 1989
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SYSKONEN BLOM

Det finns familjer där alla lägger ner mängder av tid
på en idrott. Sedan finns det familjer som lägger ner
tid på idrotten.
Bloms var, och dr, en sådan.

lngen i familjen har vunnit någon stor titel. Men de
har hjälpt andra till segrar i flera olika sporter på alla
möjliga nivåer. Från DM till OS.

Det började med pappa Göte Blom (1908-1989).
Han vek sitt liv åt brottningen. Den egna tävlings-
karriiiren blev inte lång. Ett DM-guld för juniorer
blev främsta meriten innan en knäskada satte stopp
för framfarten på brottarmattan. Det var som ledare
Göte fick uppleva de många, och stora segrarna.
(Pappa var ledare när brottningen i Borås var star-
kast i Sverige, berättar sonen Olle.
Det var pä 1920- och 3O-talen.
Fast Göte Blom höll på 1ångt senare också, och var
med och hjälpte Axel Cadier och Kurt Pettersdn på

deras väg mot var sitt OS-guld.
Klubben i Göte Bloms hjärta var hela tiden Borås
Brottarklubb, BBK. Diir var han tränare i en mängd
år, och ordförande i tio. Dessutom var han ordfö-
rande för Västergötlands Brottningsfcirbund, som
han var med och bildade. Under Göte Bloms cirka
tre år vid rodret för brottarna i Västergötland gick
man nämligen från att vara en sektion i Västergöt-
Iands Idrottsförbund till att bli ett eget förbund.
Förutom det stora jobbet i Borås BK reste Göte
omkring i södra Sverige och spred brottningen. Han
har varit med och byggt upp brottarklubbar på flera
orter.
(Han var med och hjälpte till och körde i gång

klubbarna ibland annat Dalsjöfors, Tidaholm,
Värnamo, Ljungby och Nybro, berättar Olle Blom).
Dessutom var han ledare för regementet I15:s lag
som vann Svenska Arm6mästerskapet.
Brottningen var den stora passionen, men inte den
enda.
(Han var intresserad av all annan idrott, säger Olle).
Och Göte Blom hade ett finger med i spelet när
Elfsborg vann allsvenskt fotbollsguld 1961. Spelarna
tränade nämligen brottning för Blom på uppbygg-
nadssäsongen under flera år på slutet av 1950-talet
och början av 1960-talet.

Kerstin Blom, (l9ll-1972), Götes fru var också
intresserad av idrott.
Hon fanns med från början ndr husmorsgymnastiken
drog i gång på Ryavallen. Hon var aldrig ledare for
verksamheten, men var aktiv. Göte och Kerstins

idrottsintresse har gått i arv till åtminstone tre av
deras fem barn.

Äldsta dottern, Ulla Stålheim (1928-), valde tidigt
simningen, och Elfsborg. Som 14-åring var hon med
i bassängen när Vera Dahlberg satte svenskt rekord
på 100 meter bröstsim.
(Jag blev trea, och tangerade det tidigare rekordet,
berättar Ulla.
Det blev hennes främsta merit. Ett par år senare

började hon utbilda sig till sjuksköterska och slutade
idrotta. Hennes kontakt med idrotten var dock hela
tiden påtaglig.
Hon gifte sig nämligen med Hans Stålheim (1929-
1995) som var friidrottare, men också spelade

handboll. Efter sin aktiva karriär fortsatte Hans som
ledare. Som handbollsledare var han en av de dri-
vande krafterna vid bildandet av Borås HK 1984.
Friidrotten sysslade han med inom IF Elfsborg. Diir
fortsatte han också som ledare, och 1973 satt han
som ordförande för huvudstyrelsen.
Ullas kontakt med idrotten var under många år
genom sin man, och sina barn Piir och Johan. Men
n2ir Borås Idrottshistoriska Sällskap bildades 1989
fanns hon med från början. Och sedan l992har hon
funnits med i styrelsen. Först som kassör, och sedan

1996 som vice ordförande. Som sådan har hon
jobbat mycket hårt på att skaffa nya medlemmar till
sällskapet.

Äldste sonen, Olle Blom (1931-), har en mycket
lang meritlista som idrottsledare, framför allt i IF
Elfsborgs fotbolls- och skidsektioner. Som aktiv
nådde han aldrig fotbollseliten. Det blev mest spel i
Elfsborgs C-lag, men även några matcher i B-laget
(och en i A-laget. Men det var bara en uppvisnings-
match, så det var inget märkviirdigt, säger han själv).
Det är ju som ledare han gjort sig ett namn.
Ledarbanan inledde han som spelande lagledare för
Elfsborgs C-lag, parallellt med det satt han med som
ledamot och kassör i Elfsborgs fotbollssektion under
tolv år från 1950-62.Frän 1955-62 satt han även
som kassör i Elfsborgs huvudstyrelse.
Niir han liimnade huvudstyrelsen 1962 blev Olle
tillfrågad av Borås kommuns idrottschef Lennart
Hjort om han kunde tänka sig att ta hand om
kassörskapet för Ryavallen, Borås Ishall och Borås-
hallen. Olle tackade ja till de två första arenorna, och
hade hand om arrangemangen diir under 31 år, från
1963 tlll och med 1993.
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Boråshallen orkade han inte med, men eltpar ar-

rangemang har han även haft hand om dåir.

(Jag har haft två handbollsmatcher, bland annat en

match mellan KFUM Borås (Heim inför 2600
åskådare, berättar han.

Som ansvarig för arrangemangen på Ryavallen och i
Borås Ishall blev det mycket mer än bara fotboll och
ishockey. VM-final i speedway, stora friidrottsgalor
och motorcykeluppvisningar är några exempel bland
många. Vid sidan hann han även med 14 år som

ansvarig för insläppen på Mariedal Cup.
Han släppte dock inte greppet om Elfsborg. Redan

t964 var han tillbaka som sektionsordförande i
klubben. Fast inte fcir fotbollen, utan för skidorna.
Där satt han kvar som bas under 15 år.

(Under den tiden var Elfsborg största klubben i
distriktet, berättar Olle.
Då var skidsporten stor i Västergötland. Elfsborg
ställde till exempel ett av åren upp med 90 deltagare
vid en klubbmatch.

1984 var Olle Blom tillbaka i Elfsborgs huvud-
styrelse. Den här gången satt han i två fu. Och från
1993,när han slutade jobba åt Borås kommun, har

Olle varit huvudansvarig för Elfsborgs match-
organisation.
För många är dock Olle Blom 61:ornas ledare. Han
har nämligen hållit ihop Elfsborgs senaste guldlag.

Sedan början på 1970-ta1et har 61:orna i Olles regi
träffats en gång i veckan fcjr lättsam träning.
(Fast vi har matchat sedan 1967, berättar Olle.
De första åren slog guldlaget bland annat vid två
tillfällen Grimsås då aktiva division Il-lag (nuva-

rande division I) med 6-0 respektive 4-1.
Sedan har det rullat på, och 61:orna har spelat ett par

matcher per år, och tagit flera fina skalper.

Olle Bloms ledarkar:riåir har dock inte bara varit i
Elfsborg och Borås kommun. Sedan I958 har han

varit med och drivit den så kallade morgonserien i
inomhusfotboll i Boråshallen, där hans lag heter
Bamsingarna. Tillsammans med Gösta Larsson och
Stig Hagberg sköter Olle sedan några år tillbaka
Idrottscaf6et i Borås, dit kända idrottsmän och ledare
bjuds in som föreläsare. Dessutom är han sedan 13

år tillbaka ordförande för sina döttrar Ulrika och
Sofias dans- och gymnastikförening Boråsflugan.

Döttrarna Kerstin (1940-) och Maria (1942-) gjorde
inga större väsen av sig på idrottsa.renorna, men
Marias tvillingbror Eddy Blom (1942-) ligger bakom
många stora prestationer.
Eddys egen karriär var tredelad. Som skidåkare i
Elfsborg blev det inga stora framgångar. Som
fotbollsspelare i samma klubb var högerback Blom
med och vann junior-DM och Västsvenska

juniorcupen. Det blev även en del B-lagsmatcher,
och nästan en A-lagsmatch.
(Jag var också reserv i A-laget en gång, men be-

hövde aldrig hoppa in. Det var mot Tranemo i
geffepet inför allsvenskan 1961, berättar Eddy.
Det var dock som brottare han var mest talangfull.
Men precis som för pappa Göte gjorde en knäskada
att karriiiren tog slut innan den tagrt fart på allvar.
Som l9-åring gjorde han 1961 sitt sjatte och sista B-
fyrstads med Borås BK. Det första gjorde han

således som l4-åring. Fast det var nifa att det hade

blivit debut redan ett år tidigare, och då tillsammans
med pappa. Men 13-årige Eddy var för ung, och 48-
årige Göte för gammal, och trots att Borås BK ville
använda dem fick ingen av dem godkännande att
vara med.

Eddy hann med att ta flera tunga skalper under sin
korta karriär, bland annat besegrade han den Janne

Karlsson, som sedan b\ev Z4-faldig svensk mästare.

Som brottare tränades Eddy bland annat av sin far,
och av nämnda OS-mästarna Cadier och Petters6n.

Direkt efter karriären blev Eddy själv tränare, och
domare, inom brottningen.

Det var dock inte bara inom brottningen som lille-
bror Blom jobbade som tränare . 1965 gav han sig in
i en kort kar:riär som fotbollstränare, i och med att
han tog sig an Byttorps juniorlag tillsammans med
Lennart Thonäng. Det blev ett framgångsrikt år, där
Byttorp bland annat slog Elfsborg.
Det var första gången Byttorps juniorer vann mot
Elfsborg, och Stig Larsson sa till mig att: "Det dr ju
inte klokt att du är med och slår ditt eget lag,"
berättar Eddy.
Ett år som A-lagstriinare i Byttorp blev det också
innan Eddy gick tillbaka till sitt eget lag. I Elfsborg
fungerade han som juniortränare under två är, 196l
och 1968.
(Vi gjorde fina resultat, det ena Året vann vi till
exempel junior-SM. Vi vann mot Degerfors i finalen.
Vår stjärna var Thomas Ahlström, och deras var Ralf
Edström.
Det andra året som juniortränare blev händelserikt.
A-lagets massör uteblev långa perioder under
hösten, och Eddy fick göra ett inhopp. Det blev ett
långt sådant. Under tio år, fram till och med 197'7,
jobbade han som skadereglerare åt Elfsborg.
Och det är framför allt som massör och
skadereglerare som Eddy Blom gjort sig ett namn.

Han har med framgång jobbat med både framgångs-
rika idrottsmän, och djur.
Elfsborgs fotboll och Modos ishockey är två elit-
klubbar som han skött skaderehabiliteringen åt. Fast
i Modo var han aldrig huvudansvarig. 

Forts ncista sida
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SYSKONEN KARLSSON

Inom idrotten i Sverige finns det många berömda

syskonskaror. Bröderna Nordahl är kanske de mest

berömda men det finns många, ingen nämnd och

ingen glömd. I Västergötland har vi också haft
många syskon som idkat idrott. Hos familjen Evert
Karlsson, Bredared fanns det ett stort idrottsintresse

och detta stöddes av hela familjen. I Bredared var
skidor och orientering populärt bland ungdomarna
och storasyster Inger fastnade för orientering. De
övriga i syskonskaran fastnade för gång och pappa

Evert tog kontakt med SK Svängen. Detta visade sig
vara sporten för syskonen Karlsson från Bredared.

Syskonen var Leif, Monika, Berit och Roland.
Samtliga kom att representera Sverige. Leif gjorde 2

iunior- och 14 seniorlandskamper. Monika som

kanske var den främsta gjorde 9 junior- och 15

seniorlandskamper. Berit som var den tredje
som provade på gång var med i l0junior- och
10 seniorlandskamper. Roland som var yngst
var endast med i juniorlanslaget och det vid 2
tillfällen.

När det gäller svenska mästerskap har det stått
en Karlsson från Bredared överst på prispallen

Monika Karlsson

Berit Karlsson

(Jag hjälpte en vän uppe i Örnsköldsvik, berättar
han).

Eddy har även utnyttjats av flera andra klubba-r, som

till exempel Kiruna handboll.
En del välkända individuella idrottsmän har också
tagit del av Eddy Bloms kunskaper. Under 1968 åkte

han till exempel runt en del med diskusstjärnan
Richy Bruch.
Men det är kanske arbetet med ett djur, sagohästen

Legolas, som givit störst eko i idrottsvärlden. Eddy
behandlade Legolas åren 1983-84, och hjälpte
sagohästen ut på travbanorna igen efter en skada.

Efter det anlitades han av många hästägare under ett
par fu. En annan stor travstjärna, och sagohäst, som
fick betydande hjälp av Eddy var Ina Scott. Men
även många hopp-, dressyr-, och fälttävlanshästar

knådades under en period av lillebror Blom.

@tt År hade jag i princip alla hästar som var svenska

mästare. Det handlade om trav, hästhoppning för
både seniorer ochjuniorer, dressyr och ytterligare
några grenar, säger Eddy.
Han håller fortfarande på med sitt arbete, och kom-
mer säkerligen att fortsätta länge till med att hjälpa
skadade idrottare med rehabiliteringen.

Och idrottsfamiljen Bloms arbete inom idrotts-
rörelsen fortsätter även i nästa generation. Olles
döttrar Ulrika och Sofia har alltså en egen dans- och
gymnastikförening, och Ullas söner Plir och Johan

har ledarmeriter i fotboll respektive handboll. Men
det iir en annan historia....
Johan Rydön
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vid inte mindre än 34 tillfällen. Monika som var den
som nådde de bästa resultaten vann 1973 sina två
första svenska mästerskap i juniorklassen. Under de
kommande 4 ären segrade Monika vid SM två
gånger varje år. Dessutom har hon erövrat 5 st guld
på lag-SM. Även Leif har ett antal individuella SM.
Han segrade bland annat på 50 km för seniorer både
1977 och 1978. Leifhar också ett lag-SM för
seniorer frän 1987 och detta tillsammans med
lillebror Roland. Roland är den ende i syskonskaran
som inte har något individuellt SM men han har
dock varit på pallen vid några tillfällen. Berit som
var den tredje i skaran som idkade gångsporten har
tagit SM förjuniorer och har hela 10 lag-SM guld.

När Monika var som bäst fanns det inga officiella
VM i gång. Hon har dock vid flera tillfällen deltagit
i inofficiella YM. 1911 avgjordes ett av dessa VM i
Borås och med på startlinjen i seniorklass var
Monika trots att hon endast var junior vid detta
tillfälle. Vid detta mästerskap deltog 7 nationer och i
damklassen tog Sverige hand om samtliga medaljer.
Segrade gjorde Elisabeth Ohlsson och på tredjeplats
gick Monika Karlsson in. Hon slog vid detta tillfälle
sitt personliga rekord på sträckan som var 10 km.

Srig "Picke" Karlsson

Roland Karlsson

Leif Karlsson
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HoKExsÅs UNGDoMSRTNG

Den 19 november 1947 bildades Hökensås

Ungdomsring på komminister Gösta Palmlövs

initiativ. Namnet Ungdomsring var Palmlövs id6.
Han blev föreningens förste ordförande. Gösta

Cronholm valdes till kassör. Föreningens första
årsmöte hölls i februari 1948. Då hade föreningen 54

medlemmar. De beslut som fattades var bl.a. inköp
av fbtboll, tidtagarur, diskus och slungboll. Med-
lemsavgiften bestämdes till 1 krona. Platsen där
idrotten skulle bedrivas hette Rosenlundsvallen.
Medlemmarna själva gjorde i ordning denna anlägg-
ning. Stadgar upprättades och godkändes vid års-

mötet 1950. En del av §1 lyder som följer: HUR:s
ändamål är att stärka den inbördes samhörigheten,
samt att främja arbetet för ungdomens andliga och
fysiska fostran.

1959 var föreningens då framgångsrikaste år och
stort intresse för friidrott. Palmlöv avgår 1960 som

ordförande, då han flyttade från bygden, och ersattes

av Gösta Cronholm. Ny idrottsplats iordningställs.
Härjavallen invigdes söndagen den26 augusti 1962i
ett strålande väder. Efter invigningstal kunde
friidrottstävlingarna börja. Programmet innehöll
också gymnastikuppvisning av Vulcans Kvinnliga
Gymnastikförening samt en fotbollsmatch mellan
damer och "gubbar". Framgångsrikaste friidrottaren
Karl-Evert Thim debuterar 1965 i Hökensås UR.
1969 - Succ6år för HUR:s friidrottslag, seriesegrare

efter att hu vunnit alla matcher! Tenängloppet Åsa-
flåset som föreningen anordnade för första gången

1972, fick som segrare HUR:s egen Per-Arne
Löfving.
Efter olika förbättringar invigdes nya banor på

Härjavallen äLr 1974.

En utmiirkt fin jubileumspresent fick föreningen
I97l när friidrottslaget vann div 3 efter att i en

dramatisk avslutning ha avgjort i stafetten. Förening-
ens största framgång lagmässigt. Genom Maria
Ebbemar erövrade HUR sin första SM-titel vid Skol-
SM i kula är 1918. Tommy Cronholm var förening-
ens bäste friidrottare 1980 med en tionde plats vid
SM i tiokamp i Skövde (6.409 poäng) vilket var nytt
Tidaholmsrekord. Tommy blev uttagen i B-landsla-
get till tävlingar i Tyskland, där han placerade sig
som tolva.

Karl-Erik Olsson erövrade 1980 föreningens första
EM-medalj, då han blev trea i diskus vid tävlingarna
i Helsingfors för veteraner. Patrik Gunnarsson

svensk mästare 1986 i längdhopp P15 med 6,38

meter. 1988 blev Erika Sigfridsson DM-segrare i
höjd med 1,64 - nytt klubb- och Tidaholmsrekord.
Johan Salinder fick sitt genombrott som höjdhoppare
1998. Segrade i Världsungdomsspelen i Göteborg
bland 25 medtävlare med höjden 1,91 , nytt Tida-
holmsrekord. Dessutom tvåa vid Skol-SM på Sta-

dion, samt en fjärdeplacering vid SM i klassen Pl6 i
höjd. Johan Salinder har under 1998 höjt rekordet till
1,98 vid en landsdelsmatch mellan Sverige-Norge-
Danmark. Erhölldå pris som bäste deltagarel

Idrottsföreningar på landsbygden kan hå svart att

hålla igång sin verksamhet nu för tiden. Annat var
det förr när varje by hade sin förening. Hökensås

Ungdomsring från Härja, en mil utanför Tidaholm,
zir emellertid ett gott exempel på en förening som

klarar sig bra. Många klubbar tycker det är intressant
att komma till Härjavallen och tävla. En kontrast till
de stora anläggningarna inne i städerna. Tallarna ger
en fin inramning till idrottsplatsen. Visst skräpar de

ner på upploppet, men det tar vaktmästaren hand om
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Hökensås UK - starten på 100 m vid invigningen av Hcirjavallen 1962.

innan träning och tävling drar ig*g.Det kombine-
rade omkiädningsrummet och redskapsboden vid
skogsbrynet iir enda byggnaden.

Hökensås UR är den enda föreningen i Tidaholms-
området som har friidrott på programmet. Dessutom
finns ett gäng skidakare som håller igång på vint-
rarna. Men friidrotten dr nummer ett, och HUR iir
något av en ungdomsklubb. Seniorverksamheten
blomstrade i början av 1980-talet. Christer Daremark
som var en av de duktiga friidrottarrra, tror att det

blir svårt att få till ett nytt slagkraftigt seniorlag. Vi
har hittat en nisch med ungdomsidrott. Det fungerar
mycket bra. Friidrottskolan som bedrivs varje

sommar på den fina anläggningen vid Forshallen i
Tidaholm lockar många nya förmågor.

HUR åir den lilla gedigna välskötta klubben med bra
stämning och god sammanhållning. Det som känne-
tecknar klubben är att alla får vara med och tävla,
även om de inte iir i närheten av prispallen. En klubb
är beroende av bra ledare för att lyckas. Dessutom är

det viktigt att få med föräldrarna i verksamheten.
Friidrotten åir ju en bred idrott och den träningen kan
man ha nytta av även i andra idrottsliga samman-

hang. Föreningens förhoppning zir naturligtvis att en

dag få fram en eller flera elitidrottare.

Roland Wallin/Karl-Henry Gustav s s on
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RAPPORTER FRAN DE
LOKALHISTORISKA SÄLLSKAPEN

ALINGSÅS
IDROTTSHTSTORISKA

sÄr,r,srap

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap som bildades
l992har nu genomfört sitt niode verksamhetsår. När
man ser tillbaka på denna tid med stora nostagiska
idrottsminnen förstår man att arbetet inte varit
förgäves utan berikat sällskapet. Amerikapokalen
firar under är 2002 sina 50 år och Al-plaketten kan
fira 58 år.

Sällskapet har deltagit i olika affangemang. Den av

WIS tillsammans med SISU ordnade utbildnings-
dagen i Mullsjö var mycket lärorik och stimule-
rande.

Alingsås kommun har under året bildat ett förenings-
råd där sällskapet deltagit. Även vid det så kallade
hembygdsnätet har sällskapet varit representerat.

Även vid folkrörelsernas arkivs årsmöte var sällska-
pet representerat.

Alingsås IF:s "gubbdagis" har varit välbesökt av
sällskapets medlemmar. Där samlas varje torsdag
mellan 70-80 gamla idrottsmän för att lyssna till ett
intressant föredrag av någon förening eller före detta
aktiv idrottare.

Såillskapet har under 200I haft följande styrelse:

Ordförande Eric Skoglund, sekreterare Rune Hög-
lund, kassörAlvar Munter samt Kjell Liljedahl och
Per-Allan Ingebäck.

Årsmötet gästades av Kenneth Ivehag, Främmestad.
Han är Sveriges bäste veteranlöpare på 400 och 800

meter, som berättade om sin idrottsbana från junior-
tiden till veteran.

Deltagare från gamla SAIK-are och Bjärke IHS (25

st) besökte Vänersborgs idrottsmuseum där vi
guidades av medlemmar frän Vänersborgs IHS.

Representanter från föreningen har deltagit i en

utbildningsdag i Mullsjö liksom vid WIS årsmöte i
Skövde.

Höstens idrottscaf6 genomfördes tillsammans med
Essunga IHS och hade Nils "Tidan" Johansson som
föreläsare. Han berättade om sina fotbolls-
framgångar och resor till olika arenor, mycket
intressant.

Styrelsen har under 2001 haft följande styrelse:

Ordförande Herbert Andersson, vice ordförande
Gunnar Johnsson, sekreterare Gunnar Frisk, kassör
Torsten Andersson samt Helge Gustavsson och Arne
Laggren.

Årsmötet ägde rum i mars i Borås fullmäktigehus.
Årsmötet som handlade om "Motorsporlen i Borås
under 1900-talet" hade lockat ett 100-tal besökande.

Speedwaylegenden Rune Sörmander berättade bl.a.
om möten med boråslegender och dusterna på

Rydabanan och i Björbobacken. BIS visade även två
egenskapade bildspel om Flyg- och motorsport samt

bildgalleri.

BIS har under året genomfört 5 studiecirklar med
totalt 4l deltagare. Idrottsmus6et har varit öppet för
allmänheten på tisdagar i stort sett hela året.

Musdernas dag har genomförts i samarbete med
övriga mus6er inom Borås kommun. Under året har
BIS svarat för 25 kulturaktiviteter. Besöksantalet i
BIS museum har under året varit cirka 500.

Styrelseledamöter och medlemmar har deltagit i
konferenser, utbildning och resor. Aktiviteterna har
skett i samverkan mellan de olika sällskapen i
Västergötland, WIS och SISU Västergötland.

Antalet medlemmar var vid årets slut 564 personer

och 90 föreningar. Ulla Stålheim har under året varit
vår friimste medlemsvärvare.

Under året har museisamlingarna berikats med i

IDROTTSHISTORTSKA
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första hand dokument, foton, tidningsurklipp
tidningar och prissamlingar. Dokumentsamlingar av

ren arkivariekaraktär deponeras regelmässigt i Borås
Folkrörelsearkiv.

Under är 2002 har BlS-kansliet funnits i
fullmäktigehuset. Dessa lokaler iir dock av tillfällig
karaktär i avvaktan på en slutlig lösning. Kommun-
ledningen planerar för lokaler drir stadsarkiv,
folkrörelsearkiv och Borås Idrottshistoriska Sällskap
skall vistas i framtiden.

Sällskapet har under 2001 haft följande styrelse:

Ordforande Olof Toftby, vice ordförande Ulla
Stålheim, sekreterare Leif Svensson, kassör Rolf
Carlsson samt ledamöterna Anders Pettersson, Teddy
Lund och Lars Bogsjö. Suppleanter under året har
varit Arne Minell och Steve Gustavsson. Adjung-
erade ledamöter har varit Kalle Karlsson, Lars
Johansson, Kjell Jansson och Tommy Olsson.

ESSUNGA
TDROTTSHISTORISKA

SALLSKAP

Årsmötet hölls på Bergevi i Främmestad och där
deltog 16 medlemmar. Främmestad IK bjöd på kaffe
och Tore Enström visade runt i klubblokalen. Efter
detta berättade Uno Löfman om sina 50 år som

ledare inom bordtennis. Han visade också alla sina

medaljer han under åren erövrat.

Vid distriktets årsmöte deltog Lennart Carlsson och
vid återinvigningen av Idrottsmuseet i Vänersborg
deltog 5 medlemmar. Under året har vi drabbats av

sorg. Vår ordförande Oskar Lekander avled och vid
begravningen deltog 4 medlemmar.
Under hösten ordnade distriktet en höstträff i Mull-
sjö. Från vårt sallskap deltog Sven Johansson och
Ingemar Johansson.

I november var vi inbjudna till Bjärke. 5 medlemmar
från vår förening deltog och där fick vi höra Nils
"Tidan" Johansson berätta om sin karridr som

fotbollspelare från Tidan till IFK Göteborg och
landslaget.

Sällskapet har under året haft 26 medlemmar.

Sällskapet har under 2001 haft följande styrelse:
Ordförande Yngve Andersson, sekreterare Lennart
Carlsson, kassör Uno Löfman, vice sekteterare
Sören Johnsson samt Albert Johansson.

FALBYGDENS
IDROTTSHISTORISKA

SALLSKAP

Falbygdens IHS, som bildades är 1991, har under år
2001 firat sin lO-åriga tillvaro. Jubileumsdagen den

24 november var det öppet hus på mus6et och ett 50-
tal Falbygdsbor passade på att ta del av samlingarna
i Odenhallen. Man kunde också lyssna på Mikael
Nilsson, fotbollsstjärnan från IFK Göteborg, som
fostrats i Torbjörntorp och började sin fotbollsbana i
Tomtens IF. Mikael gick sedan över till IFK Falkö-
ping men blev snart värvad till IFK Göteborg. Där
gjorde han snabb karriär och hamnade till slut i
landslaget. Detta blev en fin dag som avslutades runt
kaffeborden.

Under aret har allt fler föreningar varit samlade till
"idrottscaf6" - helt enligt sällskapets målsättning.
Förhoppningen är att mus6et skall bli samlingsplat-
sen inom Odenområdet.

Sällskapet har under 2001 haft följande styrelse:

Ordförande Bengt Setterberg, Vice ordförande
Holger Lindberg, sekreterare Evert Carlsson, kassör
Anders Wetterskog samt Mats Roslund och Arthur
Johansson.

IIERRLJUNGA
IDROTTSHISTORISKA

sÄr,r,sxap

Under aret har Herrljunga bildat eget sällskap efter
att tidigare varit tillsammans med Vårgårda. Bildan-
det ägde rum den 22februan vid en träffi HSK:s
klubbstuga. Rolf Melin och Sixten Borgvall infor-
merade altflera av oss som hade samlats i kväll
tidigare varit medlemmar i det gemensamma sällska-
pet. Delningen har skett i bästa samförstånd. Syftet
med Herrljunga IHS skall vara att insamla och
dokumentera idrottshistoria i kommunen samt att
anordna sammankomster med idrottshistorisk
anknytning.

Sällskapet har varit representerat vid WIS årsmöte i
Skövde samt vid den utbildningsdag som ägde rum i
Mullsjö.

Under november anordnades ett välbesökt idrotts-
caf6. Diir kåserade Sixten Borgvall om Herrljunga-
idrotten under 1900-talet. Vid detta tillfiille anslöt sig
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ett drygt 20-talnya medlemmar vilket gör att vi nu

är över 40 medlemmar i sällskapet.

Sällskapet har under 2001 haft följande styrelse:

Ordförande Rolf Melin, sekreterare Sixten Borgvall,
kassör Torsten Ranweg samt Jan-Erik Johansson,
Robert Karlsson och Harry Nilsson.

LIDKÖPINGS
IDROTTSHISTORISKA

SÄLLSKAP

Under året har sällskapets j ubileumsutställnin g

vandrat på följande platser; Idrottens Hus, Bibliote-
ket, Stadshuset samt Värnermus6et. Arbetet med att
dokumentera gamla "idrottsledare" i samarbete med
Lidköpings niirradio har fortsatt.

ÅreB "arbete" i cirkelform av simning, gymnastik,
boxning samt skytte har pågått. Årets studieresa gick
till Vårgårda där Cykelmus6et besöktes. Tre repre-
sentanter deltog i WIS informationsträff i Mullsjö.
Sällskapet har under året tecknat avtal med
Lidköpings kommun om nya lokaler för vår verk-
samhet.

Medlemsantal för året är oförändrat cirka 40-tal
föreningar och 105 st enskilda medlemmar.

Sällskapet har under 2001 haft följande styrelse:

Ordförande Folke Brink, vice ordförande Rune
Bringsved, sekreterare Leif Malmgren, kassör
Ingemar Bertilsson samt Gunnar Ax6n, Tore
Landqvist och Lennart Birgersson.

MARKS
IDROTTSHISTORISKA

SALLSKAP

Årsmötet hölls i mars i Fritsla IF:s klubblokal och
hade fotboll som tema och där deltog 32 personer.

Bland de närvarande fanns Arne Andersson, Fritsla
som under 40-talet spelade allsvensk fotboll i AIK.
Arne berättade om denna sin tid som fotbollsspelare.
Med denna kväll fanns också pionjärerna inom
damfotboll; Ebba Andersson, Kerstin Johnsson och
Britt-Inger Kjellman vilka berättade om sin tid i
Öxabäck.

I stället för sedvanligt temamöte på hösten deltog
MIS i Föreningsarkivets 2O-årsjubileum i Rydals
museum.

MIS hade här under veckan en utställningsmonter
med utställning av foton och idrottstrof6er. Till detta
hade vi lånat Bernt Fril6ns och Marita Skogums
många VM-medaljer och andra utmärkelser. UtstäIl-
ningen besöktes av 670 personer.

Under året har vi knutit kontakt med simmaren
Björn Borg, numera bosatt iZurich. Björn föddes i
Skene 1919 men flyttade senare till Norrköping.
Björn har deltagit på OS och EM och erhöll 1938
Svenska Dagbladets bragdmedalj. MIS har av Björn
Borg erhållit foton och ett utmärkelsetecken, diplom,
från ett Europamästerskap.

Till vår samling har vi fått svenske mästaren och
landslagsmannen Gösta Carls sons pris samling.
Gösta deltog i 5 landskamper samt vid OS i Helsing-
fors 1952. Likaså har landslagslöparen Ivar Johans-
son bidragit med sin prissamling.

Tre deltagare från Mark deltog vid WIS höstträff i
Mullsjö.
Medlemsantalet var vid årets sltttT2 enskilda och 35

föreningar.

Sällskapet har under 2001 haft följande styrelse:
Ordförande Britt-Marie Knutsson, vice ordförande
Bertil Bank, sekreterare Ingvar Nordin, kassör Erik
Gustafsson samt Sven-Olof Andersson, Rolf Börjes-
son, LeifLoheden och Eivor Lövgren.

SKARA
IDROTTSHISTORISKA

FÖRENING

Årets verksamhet har varit låg. Under våren ordna-
des ett musikcaf6 med Georg "Åby" Eriksson som
gästtalare och med underhållning av två dragspel-
ande skarabor. Ett uppskattat alrangemang.
Smärre litteraturnyheter har tillförts "biblioteket".
Styrelsen har under året haft två möten och för
övrigt haft telefonkontakt.

Medlemsantalet iir 49 st.

Föreningen har under 2000 haft följande styrelse:
Ordförande Curt D Andersson, vice ordförande Lars
Lundberg, sekreterare och kassör Sjunne Jönsson
samt Bertil Påhlman, Axel Sund6n och Bengt Nord-
ström.
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SKÖVDE
IDROTTSHISTORISKA

SALLSKAP

Skövde Idrottshistoriska Sällskap som bildades på

Billingehus den 29 september 1999 har nu awerkat
sitt andra verksamhetsår. Årets höjdpunkt var den

högtidliga invigningen av vårt idrottsmuseum. Vid
detta tillfälle var över 100-talet närvarande och vi
uppvaktades bl.a. av kommunen. Bandklippning
gjordes av Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps
ordförande Kjell Johansson under högtidlig 600-års-
jubileumsfanfar. Vi har också under året varit värd
för WIS årsmöte. Totalt har våfi museum haft cirka
1 300 besökare sedan öppningsdagen.

Uppbyggnaden av mus6et har forllöpande pågått

under året och nya saker strömmar ständigt in.
Under året har vi startat ett nytt projekt där vi skall
arbeta fram en videofilm om Skövdes idrottshistoria
genom tiderna. Pengar till detta har vi bl.a. erhållit
från EU.

Vid årets slut var medlemsantalet 96 st.

Föreningen har under 2001 haft följande styrelse:

Ordförande Börje Weiler, sekreterare Bjöm Johans-

son, kassör Tage Ekfeldt samt Tora Johansson,

Solveig Sundequist, Torsten Björkeroth och Knut
Nilsson.

Sällskapet har under är 2001fortsatt att arbeta enligt
tidigare, dels med att samla medlemmarna till träffar
höst och vår samt att dokumentera idrottshistorien.
Vid vårt årsmöte i april valdes ny ordförande för
sällskapet. Det blev Thore Levin som utsågs att leda
sällskapet.

Årets vårträff för förlagd till Tibro Motorstadion och
där visade motorklubbens medlemmar prov på sin
verksamhet. Vid den efterföljande samlingen i
klubbhuset fick vi också ta del av de värdefulla
klippböcker, som den numera bortgångne medlem-
men Adolf Larsson, från tidigt 30-tal och framåt som
visar motorsportens historia i Tibro.

Höstträffen var som vanligt förlagd till Rankås-
stugan och ett drygt 40-tal medlemmar deltog.

Tibros nye Kultur- och Fritidschef, Pelle Ekholm,
deltog på mötet. Vid den efterföljande kaffestunden
blev det många idrottsminnen berättade.

Sällskapet har under året varit representerat vid WIS
årsmöte i Skövde samt vid höstens utbildningsdag i
Mullsjö. Under hösten har vi genomfört en studiecir-
kel, "I Fädrens Spår", omfattande 10 studietimmar.
Vi har då arbetat med iordningställande av en del
insamlat material.

Medlemsantalet iir nu uppe i 67 st.

Föreningen har under 2001 haft följande styrelse:

Ordförande Thore Levin, sekreterare Gösta Wahll,
kassör Bengt Jalmelin samt Rune Strende, Yngve
Johansson, Ingemar Karlsson och Ingvar Andersson.

TIDAHOLMS
TDROTTSHISTORISKA

FÖRENTI\G

Under är 2001har det varit en livlig och akhv
verksamhet i föreningen. Vid vårt årsmöte i mars

månad hade vi besök av den välkände Christer
Ulfbåge. Detta blev en fullträff med mycket trevlig
underhållning av Christer.

Besöken i vår lokal har varit mycket livlig. Det åir

enskilda, grupper och andra som besökt oss. Under
året har ett 45-tal grupper besökt oss med samman-

lagt cirka 800 deltagare. Öppet hus ordnades i
december med ett 100-tal besökare. Under året har

vi varit representerade vid WIS årsmöte i Skövde
samt vid utbildningsdagen i Mullsjö.

Vidare har vi under året gjort studiebesök vid
motormus6et i Falköping. Vi har också äntligen
besökt Kalle i Tråvad, hela styrelsen närvarande. I
november fick vi besök av den välkände gångaren

Lars Hindmar. Han berättade om händelser från sin
långa bana som tävlande vid olympiader och andra

tävlingar.

En grupp modellbyggare har under aret arbetat med
modeller över samtliga fotbollsanläggningar i
kommun. Vi arbetar också med att efter gymnastik-
ens 30-årsjubileum komplettera hela gymnastikens

verksamhet.

Föreningen har under 200lhaft följande styrelse:

Ordförande Brynolf Antonsson, sekreterare Stig
Tidqvist, kassör Allan Andersson samt Bengt An-

TIBRO
IDROTTSHISTORISKA

sÄr.r.srap
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dersson, Rune Andersson, Roy Steen, Per Tilander,
Evert Ödvall och Gösta Cronholm. Det administra-
tiva arbetet sköter Roland Wallin och K.H. Gustavs-
son.

VADSBO
TDROTTSHISTORISKA

sÄr,r.srap

Ett är gär som bekant fort varför det gäller att ligga i.
Legat i kan vi säga att vi gjofi i Vadsbo IHS. Denna
lilla illustra samling idrottshistoriker har jobbat
intensivt för att efterlevande skall veta vad som
timat haver i denna del av länet.

Under året har vi fortsatt vårt letande efter Svenska

Mästare. I ord och bild finns närmare ett 70-tal och
melparten av dessa har vi fotografier på. Vi har
också hållit månatliga möten. Vi har också haft
idrottscaf6 tillsammans med OK Skogsstjiirnan i
Töreboda. En träff som lockade fullt hus och där
diskussionens vågor gick höga.

Vi har också för första gången hållit öppet hus. Detta
i samband med julskyltningen. då många passade på

att få sig ett glas varm g1ögg eller en kopp kaffe.
Samlingen med svenska mästare väckte stort intresse
av de som tittade in. Även den inbundna idrotts-
historiska boken, som omfattar idrotten i Mariestad
från tidigt 30-tal, väckte stort intresse.

VARA
IDROTTSHISTORISKA

sÄrr,sxlp

Verksamheten vid Vara Idrottshistoriska Sällskap har
under 2001 varit vilande.

slutet av året hade vi caf6 i kommunhuset med besök
på mus6et. Under året har vi också haft en träff dar

vi invigt det nya taket över mus6et.

Cykelmus6et står mer eller mindre klart. Övigt som

samlas in förvaras i kommunhuset.

Vid WIS:s höstträff deltog 2 representanter från oss.

Medlemsantalet var vid årets slut 46 st. Gösta
Pettersson har under året utsetts till hedersmedlem.

Sällskapet har under 2001 haft följande styrelse:
Ordförande Olle Ekman, sekreterare Nils-Erik
Andersson, kassör Karl-Erik Svensson samt Bengt
Jonsson, Roland Svensson och Leif Carlsson.

vÄxBnsBoRGS
IDROTTSHISTORISKA

rÖnsxrxc

Under året har många "nyförvdrv" kommit in till
mus6et. Arbetet med katalogisering av föremålen har
framskridit tack vare vår duktiga kanslist.
Under våren pågick arbetet med att renovera väst-
götadelen av museet som sedan återinvigdes.

Höstens idrottscafd genomfördes i oktober med
deltagande av roddklubben. I början av december
hölls sedan öppet hus i mus6et. Detta skedde i
samarbete med Vänersborgs Vandrarförening som
anordnade sin "Grötlunk". En utställning med gamla

bonader invigdes också vid detta tillfäIle.

Föreningen har under året varit representerat vid
WIS årsmöte samt utbildningsdag i Mullsjö. Vi har
också anmält intresse att deltaga i jubileums-
aktiviteter vid Riksidrottsförbundets 1 00-års-
jubileum är 2003.
Vid vår årligen återkommande B ältespännarträff
utsågs Harald Jakobsson till årets bältespännare.

Föreningen har under 2001 haft följande styrelse:
Ordförande S Gunnar Peterson, vice ordförande
Ragnar Nilsson, sekreterare Gun Olausson, kassör
Halvard Thomelius samt Lennart Carlsson, Arne
Tibblin, Arne Johansson och Göran Löfqvist.

wÅncÅRDA
IDROTTSHISTORISKA

SALLSKAP

Årsmötet var förlagt till kommunhuset den 13

februari. Vid detta tillfälle besöktes vår lokal där
insamlat material finns. OS-deltagaren Monica
Rundqvist var gästföreläsare och berättade intresse-
rat om sitt deltagande vid OS.

Under året har det anordnats idrottscafder. I Nårunga
skola hade vi Bertil "Bebben" Johansson som gäst. I
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Tryck: Ale Tryckteam AB, Bohus 2002
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