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Utan historia - Ingen framtid
Skövde AIK är en bland många idrottsfiireningar i Sverige
som år 1994 blir 75 år. Efter ftirsta världskriget (1914-1918)
bildades många fiireningar ur så kallade kvarters- och stads-
delsgäng men även i dåvarande landsbygds-socknar.

Undertecknad har sagt ja till styrelsens ftirfrågan om vi
kunde göra en sammanställning i skrift omfattande klub-
bens verksamhet under de 75 åren. Om det var så klokt får
ni läsare bedöma. Vi ansåg ganska snart att uppgiften var
grrnnlaga - men rolig. Vi hoppas våra medarbetare upp-
levt detsamma. De äldre SAIK-arna hoppas vi kommer att
se soliga minnen speglas - de yngre ibland en skarp sol, men

också mörka moln. Ju färskare minnen - desto tydligare
träder misslyckanden fram.

Du som saknar någol eller inte fått din "fullträf?' på pränt

-du har ftirhoppningsvis väckts i dina tankar kring upple-
velser i vår ftirening. I klubbstugan på Lillegården kan du få
hjälp att hitta fakta i protokoll, handlingar etc.

Kom ihåg! Utan historia - ingen framtid.

Skövde i oktober 1994

Lars-Edvin Larsson Rolf Ånborg

En plats
i sociteten

vilken hiirlig
jubileamspresent

f)å plats i fotbollsociteten igen! Tack
I fiir den härliga jubileumspresen-

tenlDet är frukten av ett enastående lagar-
bete av alla som på ett eller annat sätt bi-
dragit till att champagnekorkarna small
efter dramat mot Bjurslätt.

J\et 75-åriga Skövde AIK går ur sitt
I-ljubileumsår med den rödvita fanan

högt i topp^och med stor tillfiirsikt inftir
framtiden. Alderströtthet går inte att skön-
ja i klubben som med sina75 år på nacken
upplever en ungdomlig entusiasm och
framtidstro. På plats i fotbollens finrum
ställs det krav på oss alla fiir att undvika
hissåkandet.
\fu gäller det att etablera klubben i et-
1\ tan och på sikt sptinna bågen iinnu

högre. Grogrunden till detta står att finna i
fiireningens ungdomsarbete., där blivande
A-lagspelare skall hämtas. An är det ftirti-
digt att skörda fruktema, då de riktigt bre-
da leden finns från 13 år och nedåt.lnnan
dess måste vi bredda truDDen med soelare
utifrån och finslipa orgahisationen. Arbe-
tet pågår och ftirhoppningsvis kommer det
att leda fram till ökad konkurrens om A-
lagplatserna. Först gäller det emellertid att
slå vakt om de egna spelama och skapa ftir-
utsättningar såväl socialt som ekonomiskt.
Okade intäkter står att skönja i samband
med entrdbiljetterna till ettan, det innebär
också att kostnadsbiten skjuter i höjden

Efter sista seriematchen mot Bjursldtt uille det röduita jublet aldrig ta slut.
Matchhjrilten Stefan Strind gratuleras hrir au Janne Jönsson och Jörgen
Bergsten. Nu gciller det for klubben q.tt lad.da om för att etablera sig i diuision
I.

och måste anpassa. På plats i svensk elit-
fotboll, regelbunden giist på tipskupongen,
oddset och en starkare mediekoncentration
bör och skall innebära att Skövde AIK blir
ett intressant investeringsobjekt ftir nä-
rineslivet i Skarabore.

§ atsning på eget §pelar- och ledarkapi-
l)tal sker från l januari genom att fiire-

ningen heltidsanställer Mikael Lindgren
som fotbollskonsulent på ungdomssidan.
Ett uttalat önskemål från ungdomsledarna
och ett led i att kvalitetshöja och satsa på
esna soelare lånet irl oå 2000-talet. Mika-
ef konimer ocksä att kombinera sin tjänst
som ansvarig lor fotbollsgymnasiet.

F/5 år med Skövde AIK är naturligtvis
/ fullt med^ minnen, resultat och efiso-

der som Rolf Anborg och Lars-Edvin Lars-
son samlat ihop och sammanställt i den här

trevligajubileumsskriften. Ambitionen har
varit att ge en bred, utan att fiir den skull ha
kravet att fii med allt. Tack grabbar ftir ett
fint arbete.

C'lom fiirenineens ordfiirande vill ias
Dslutligen rikla ett storl tack till alla le:

dare, spelare, ftirbund, medlemmar, spon-
sorer, kommun och press som stöttat och
varit med att forma Skövde AIK till en
klubb som har en uppsjö av idrottspresta-
tioner att glädjas över under de 75 åren. Att
jämftira prestationer är jag inte man att gö-
ra, däremot kanjag till stor glädje konsta-
tera att SAIK som 76-äring spelar i ettan.

Heja AIK... nu!

M atz Ki n dmaht/or df, S A I K

Medel från Arne och Maja Sandbergs
Stiftelse är betytt mycket fiir klubben

1985 var ett bemihkelseår för många ftireningar i
Skövde Kommun, inte minst för Skövde AIK. Då bil-
dades Ame och Maja Sandbergs Stiftelse, som de
kommande åren utdelades varierande summor pengar
till klubbamas ungdomsverksamheter. Utdelningarna
kulminerade år l99l och SAIK erhöll då 800 000 ko-
nor.
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Ordftirande Matz Kindmalm har ordet:

Inte konstigt att själen är röd
Med far som har 37 år bak-
om sej i Skövde AIK:s sty-
relse är det inte konstigt att
man själv har den röda sjä-
len i sej. Redan som mycket
liten lärde jag mej stava till
AIK och känna vördnad fiir
det trestaviga ordet som allt
som oftast dryftades i mitt
barndomshem.

I goda ordalag när de röe'hade
vunnit och ord som ej äger rätt att
nedtecknas när motståndarna var
bättre. På den tiden var man an-
tingen röd eller blå i Skövde, över-
löpare åt det ena eller andra hållet
blev utfrusen. I dag är det helt an-
dra tongångar mellan AIK och
IFK. Samarbete!

Att spela med annan klubb är
AIK var inte ens diskuterbart med
pappa Åke, det blev att ta cykeln
från Billingsluttningen och ge sej
till träningen på Mariehov. Det
blev några oftirglömliga år från pojk- till
junioråldem. Ett av mina roligaste minnen
är det samma som min årskamrat Jonas
Nystedt beskriver i sin inledande text, när
vi var i Tidaholm och mötte kamraterna
och vände till 0-5 till 5-5 (se Jonas text).
Göte Sundlöv' och Ingemar "Slompan"
Stridh är ledare som jag minns med mer-
smak. Jag glömmer heller aldrig Arne
J6ns561 - npmera i TGIF - som hade en
entusiasm som fi idrottsledare. Att räkna
upp kompisar från åren fram tilljuniorål-
dern finns det inte plats lor i denna jubi-
leumsskrift. Jag kan bara notera att de fles-
ta av dem blev berydligt bättre
fotbollsspelare än jag själv. Kjell Arlestad,
Jonas Nystedt, Janne Bolander, Roger
Tapper, Hans "Frasse" Eriksson, är bara
några av dem som jag hade nöjet att lära
känna och lira med på den gröna mattan.

Pappa wingades som lovande och tek-
nisk vänsterytter lämna sin aktiv tid p.g.a.
en avsparkad hälsen4 ftir mej handlade det
kort och gott om jag inte räckte till. Men att
lämna äktenskapet med AIK var det inte tal
om. Det blev några oforglömliga år som
ungdomsledare innanjag i slutet av 70-ta-
let begärde äktenskapsskillnad med SAIK.
Orsaken var enkel, som sportreporter och
sedemera sportchef på Skövde Nyheter
fram till 1985 fanns hjärtat naturligtvis i
SAIK, men synsättet objektivt. Finaste ut-
märkelsen jag {ätt såval idrottsligt som ci-
vilt var närjag 1985 slutade som sportchef
på SN och fick mottaga Västergötlands
Fotboll{iirbunds stora diplom ftir mitt sätt
att hantera fotbollen med mer än resultat
och lägesbeskrivningar i media.

Jätteutmaning

Efter en ettårig sejour som styrelseledamot

Matz Kindmalm tir mer eller mindre uppföd.d i Sköude AIK och som ordftrande hål-
ler han den röda och uita fanan högt i alla lcigen.

1987 blev jag 1991 tillfrågad att ta över ro-
dret som ordforande. Lockande, javisst,
men också en jätteutmaning. Bara Rune
Malm var yngre när han tog tag i ordforan-
deklubban.

Hemma var stödet 100 procent när jag
berättade om erbjudandet, men det gick in-
te många månader innan dottem - Liseth

- angav en ny tidsepok. En var klockan en
annan myntades AIK-tid! Tänk er själva att
mot barnen ställa tidskrav och själv ange
AIK-tid, där differensen mellan angiven
tid och verklighet kunde diffa på 3-4 tim-
mar. Tala om dubbla budskap!

Samtidigl är det lidelsen fiir spor-
ten och AIK som gör att man orkar
hålla på. Blir det också sportsliga
framgangar som jag fätt vara med
och skörda under åren underlättar
det arbetet.

Många profiler

Många är profilema som svingat
klubban under de 75 åren. Det är
Eric Claesson och hans kompisar vi
i dag skall lyfta lite extra på hatten
ftir, då han var klubbens ftirste ord-
forande. Olle Stjernqvist, Gösta
Claesson (1935-1945), Rune
Malm (1946-1961) Gustav Lake
(1968-1974), Bo Anderberg
(1975-1982), Bengt Sandsjö är
några av namnen som innehaft ord-
ftirandeposten (se detaljerad styrel-
seredovisning i jubileumsskriften).

I samband med en omorganisa-
tion 1988, då sektionerna plocka-
des bort och totalansvaret lades på
styrelsen med tillhörande arbets-
grupper blev Christer Tonning

ordf., Allan Sjöblom avlöste 89-90 innan
det var dags ftir undertecknad att {ä äran att
svinga den fina silverklubban.

Att växa fast på stolen är inte min ambi-
tion, men ett eller annat åt ytterligare ärjag
beredd att jobba vidare i min nuvarande
roll. Liret i ettan 1995 lockar och är en ut-
maning lor oss alla som finns i Skövde
AIK.

Sist, men inte minst villjag rikta ett stort
tack till alla anhöriga som stöttar spelare
och ledare i sin gäming ftjr Skövde AIK.

Matz Kindmqlm/ordf. SAI K



Historien är viktig. Hur gick det
till när Skövde AIK såg dagens
ljus?. Sven ttFiskarn" Johansson
har botaniserat i klubbens tidiga
historia. Mycket intressant och
annorlunda hände under de fiir-
sta 20 åren.

Sven ttFiskarntt om hur
det hela började en gång
"Klubben hade vid starten 21 medlemmar"

t I\DERTECKNAD har blivit ombedd att
skrivanågraraderom de frrsta 20 åren från
den2l juni l9l9 till 1940.

Eftersomjag inte föddes ftirrzin i februa-
Å 1921, fiir jag från den tiden använda
gamla protokoll och hörsäper via den äl-
dre generationen somkiillor. Många av de
äldre harjag träflat och i någonmån utövat
idrott tillsammans med. De flesta iir nu av-
lidna, men några är fortfarande vid relativt
god vigör.

Av dem som bildade klubben och som
satt i den forsta s§nelsen, finns ingen kvar
i livet. Dessa grabbar hade väl fran början
bara tiinkt sig fotboll på programmet, och
vad iir då l?impligare än att börja med en li-
ten ingress, om fotbollens historia?!ntr
I'OTBOLL spelades redan på medeltiden
i Kina. Vad man hade för sorts boll, och
vilka regler som gällde, frrtliljer inte histo-
rien. Men det användes i vilket fall som
helst ingenboll med plastQverdrag. Det är
fiirst under senare år, som den har börjat
anviindas.

Fotbollsspelet spred sig sedan till stora
delar av Asien. Diir kom engelsmännen i
kontakt med den genom koloniernq som
de hade gott om på I 700- och I 800-talen.

Under senare hälften av 1800-talet bör-
jade det bildas fotbollsklubbar i England.
Enavdeftirstavar Stoke C§, somvi kom-
mer ihåg från de tidigaste tipskupongema.
Därefter viixte det fram klubbar på löpan-
de band i alla brittiska ståder och engelska
ligan startades.

trntr
TILL SYERIGE var inte steget långt för
engelska sjömän att introducera spelet,
främst i Göteborg, där det uppstod klubbar
i alla stadsdelar.

När GAIS bildades 1894 fanns det 15
småklubbar enbart i Gårda, av vilka de
flesta gick up,p i ÖIS, GAIS eller IFK. Ör-
grJrte, som är äldst av de tre, spelade sin
frrsta match mot ett lag, som kallade sig
"Lyckans soldatet''.

Jag var bjuden till GAIS lO0-årsjubi-
leum, vilken yarmin faders klubb genom
alla år, msn kunde tyvärr inte vara med.

Göteborg låg (och ligger) ju i V?istergöt-
land" Närheten bidrog till, att det bildades
klubbar även i Skaraborgs län.

Bland dem kan nämnas Skara IF (l 900),
IFK Skövde (1907), TGIF (1902), Heimer
(1906) och IFK Tidaholn (1907).

Det västgötska storlaget Elfsborg gnrn-
dades l9M.

Med tiden fick sedan åtskilliga orter och
stiider sina epa fotbollsklubbar. En viss
stapation kunde dock noteras under frrsta
viirldslaiget.

trnn
EN SOLIG och skön sorrmardag den 21
juni l9l9 sarnlades eu oktett idrottsintres-
serade pojkar på en veranda med utsikt
över "Bro€ggams" sjö.

De åttabeslöt att bilda idrottsfrreningen
Mariebergs IIC

Ordftirande blev Erik Claesson, sekrete-
rare Sven Landin, kassör Axel Persson och
materialftirvaltare Nils Persson.

Klubben fick vid starten 2l medlemmar
och ett fotbollslag sattes upp. De bästa spe-
lade i kedjan, de största och liingsta blev
backar medan "vanligt foOlk" fick duga
som hel- eller halvbackar. På den tiden
fanns det ju varianter inom det skået till
skillnad från vår tids libero, ytter- och in-
nerbackar, dito -mittfältare och anfallsspe-
lare.

Medlemsavgiften bestämdes till 25 öre.
Inte om året utan per vecka!ntr!

DET IIÄNDE SIG vid en tillfiille, att
Kåipplunda IF utmanade Marieberg på en
match. Mariebergarna fick s§k, men
slryllde nederlaget på, att Käpphmda var
mer samspelt med de tädgrenar och stenar,
som låg påplanen.

Returrratchen, som spelades på Träng-
ens östra, vanns dock av Marieberg, varef-
ter Kåipplundas bäste spelare valde att by-
ta klubb...

Av segern mot Käpplunda fick Marie-
bergama s.k. blodad tand. Nu skulle min-
sann lagen ute i bygderna fil se på gnistor!

Men ödet ville annorlunda.
En match i Stenstorp blev "rena natta"

för Skövdepojkama. Stenstorp vann med
hela 9- l. Huruvida det var Mariebergamas
dåliga utrustning eller om hemrralaget var
så mycket bäthe, går inte att utliisa i histq.
rieprotokollen.

trtru
ETT KLIpp ur en Skövdetidning hösten
1919 berättar:

" En fotbollsmatch utspelades i söndags
å Törebodas fotbollsplan mellan Töreboda
Idrottsklubb och ett nybildat fotbollslag,
Merieberg, Sköfde. lraclqa insatser §or-
des å ömse sidor, och spelet Jördes med
ener§, med resultatet att Töreboda segra-
demed 3 målmot 1."

1920 bytte Mariebergs IK namn. Man
hade tiinkt att kalla sig IK Viking, men det
namnet var redan upptaget av en klubb i
Hagfors.

Så då fick det bli Skövde AIK.
Första mötet hölls den 2 jawari 1921.

Styrelsen blev i stort densanma, ss6 19dan
valts vid möte med IF Viking. Ordfrrande
i stället för Erik Claesson blev Valdemar
Billström. Det var den enda fdrändringen..

Billström stannade kvar på sin post i fu-
ra år.

Han efterträddes av Georg Johansson
(1924-1925), Hugo Östberg (tSZs-tSZt),
Erik Frick (1928), Arvid "Plåtis" Petters-
son (1929-1930), Bertil Landström (193 l-
1933), Olle Stjemqvist (1934) och Giista
Claesson (1935-1946).

Allrncin idrctt stod. pd programmet i klubberw un6o dr. Den hdr bilden cir ta-
gen efter en klubbmatch mot Tibro AIK 1928. Fr.u: Ivar l-arsson, Eric Cl,oes-
sor4 Harry Nilsson, And,ersKullberg, Rol.ond,Olsson"Bertillandströrn, Suen
Erihssono Sixten Brcbeck, Kurt Krcnberg, Folkc l*nnartsson, Suen Liberg,
Kntrt EngdDhL Gustau Olssoq Kurt Olafsson och Ri,ckand.Jonsson

Minnesbilder från de 20 första åren



Cykel, bandy
och friidrott
ör sporter som passerat
revy genom fiireningen

Sk)ude AIK:s första band.yloe på KöpplunÅasjöra is L933. Öurc rad.en fr.u:
Gilbert Nyberg, Sture Jönsson, And,ers Kullberg, "Skuff' Jolwtlsson, Jolw.n
Mattsson, Kalb Blarn, Biryer Adolfssoru Sixten Sjölin. Nedre rudcn fr.u : Tor-
stenJonsson, Olle And.ersson, Må,nsson" Hugo Brpman.

nn !
nÅCnq. PUNKTER ur Skövde AIK:s
fotbollshistoria under de första 20 åren:
O Den 14 maj 1922 vann AIK för första
gången över IFK. Matchen spelades på
"Koloöcka", där Helenaskolan ligger nrl
och resultatet blev l-0. MåIet prickades in
av Awid'?låtis" Pettersson. Samtliga i
premiärlaget är avlidna utom "Ijommen"
Engström, som i rmga år utvandrade till
USA. Jag brewäxlade nagra ganger med
honom, men det är länge sedan sisf
O I 934 vann AIK den fbrsta Pojklagsseri-
en i Skövdes historia Jag kommer såskilt
ihåg det därfrr att vi som var litet yngre
och bodde på Östermatrn, inte fick vara
med. Nästan alla i AIK var östermalm-
spojkar. Men det gejade sig ändå Min far
och några andra faöroder gick runt med en
lista och tiggde ihop pengar, vilka räckte
till tröjor, byxor och sEumpor. Jag har lis-
tan kvar i original, men jag tror att far och
några andra fick lägga till en slant extra.
Tröjan var grön med svart bård- Vi hamna-
de sist i serien, meD fick ett litet pris som
det står SPS- I 934 på. I 93 5 kom vi trea och
I 936 vann vi med flera SPS-priser som be-
löning. Kära minnsq som ni frrstår.

O Från 1936 qpelade jag i AIK:s juniorlag,
ftirst som måLlvalt och sedan som center-
halv. Far betalade medlemsavgiften under
de forsta åren. Däreftcr harjag "pröjsat"
själv.

a 194041 vann B-laget Skövdeserien
ochl94l42 tog AJaget hem Västgötase-
rien med avancemang efter kvalspel till
Viistsvenskan som fr lj d.
Ett minne ffin bortamatchen mot Tibro; vi
fick ett inkast vilket utfördes av Börje Jo-
hansson. Men han blev avblåst frr felaltigt
utfortkastmedmerhafti den enaän i den
andra armsn.

Då stegade Pelle Johansson fram till do-
maren SvenNyman, Skara, och påpekade
att Börje hade haft bamforlarrniog som li-
ten, ochundrade om intekastetkunde fåut-
6ras med en hand.
Detta beviljades. Frågan är om det iir det-
t4 som kallas fii,r sunt frmuft fran doma-
rens sida?

trntr
IIINAN jag slutar med fotbollshistorien
undsr de fiirsta
20 åren, maste
jag nämna nå-
got om fotboll-
stipset.
I Sverige star-
tade AB Tips-
tjänst 1934.
Dessforinnan
hade detanord-
nats privata
tips, som till
exempel Sö-
dra, Våisha och
Östra tipset.
Men då dessa inte sköttes på ett iirligt sätt,
bildades AB Tipstjiinst, som nästan uteslu-
tande gällde fotboll, men handboll utgjor-
de några gånger matcherna på kupongen.
Jag drar mig till minnes att vi i AIK spela-
de den ftirsta oavgiorda matchen 1946.
Min far, som yar eu riktig tipparkung,
skickade också rader och system till engel-
ska tipsbolagen Everymans och Little-
woods. Jag har sparat n"ågra vinstavier från
den tiden, omlcring 1935.
Med dessa rader iir det slut med tillbaka-
blicken på de fiirsta 20 fotbollsåren i AIK.

trtrtr
1926 UPPFÖRDES på initiativ av bröder-
na Claesson boxning pä programmet.
Hiir överlåterjag minnesteckningeu åt Kaj
Berthelsen, som sedan 1955 har haft hand

om denna sport inom klubben, och är ex-
pert på den.
Jag vill dock berätta om gär vi fick ledigt
ffinhandbollstråiningen för att få se klubb-
matchen mellan "Pixen" och Lindqvist; eu
svettdrypande envig, där domaren Gösta
Claesson rtiknade ut båda boxama sa:nti-
digt. Vem av dem som korades till klubb-'
mästaro, kan jag 169 minnas.

trtrtr
1932 anslöts Skövde cykelklubb till Sköv-
de AIK.
Samma år startades en bandysektion, som
spelade hemmamatchema på Kiipplunda-
sjön.
Jag och min far såg några matcher diir.
Ett par år senare - 1934 - blev badsjön i
Boulognerskogen klar, och ett kärt ut-
flyktsmål. Den var Europas största och for-
sta konstgior da sjö.
Niir isen lade sig på hösten 1934 blev sjön
en populär sarrlingspunkt for alla skrinna-
re och bandyspelare. Tidigare hade vi ös-
terrralmare hållit till på "Lusharpa" vid
K 3 ellerpå Pentadammen.
Premiiirmatchen spelades på Nyårsdagen
1935 med en liten 15-årig grabb som vän-
sterytter. Tiink, att ä spela ihop med de,
som man tyclte, stora grabbarna, exem-
pelvis Anders Kullberg, David Frisk, Olle
Andersson, Gilbert Nyberg, Bengt Hessel,
Birger Adolfsson och många andra.
Bandyn lades efterhand ned, men återupp-
togs 1938, då laget fick spela i Skara-

borgsserien. Jag
var med spora-
diskt, men fot-
bollenochhand-
bollen fick gå
ftire.
Efter några år
tog Skövde ban-
dyklubb med
Olle "Tjänis"
Carlsson över.
Det var sagan
om bandyspor-
ten i klubben.

nntr
ALLMÅN IDROTT idkades också under
de fbrsta åren, utan att avsätta några sär-
skilt minnesvärda spår i resultatlistoma.
l92l-22 var intresset ftir allmän idrott
klent. Kanske berodde det på bristen på
redskap och låimplig idrottsplats.

Niir Södemratn blev fiirdigt 1923 blev det
bättre fart. Idrottsman som Anders Kull-
berg, Harry Nilsson , som med tiden blev
landslagsman på I l0 meter häck och par-
kamrat med Håkan Lidman, (Anders hade
då flyttat till Västerås), Kurt Engdahl och
många andra gav klubbsn ett gott rykte pä
arenoma.

1936 nedlades selitionen fiir allmåin idrott,
liksom den fiir cykel.

Minnesbilder från de 20 första åren



KLUBBREKORDEN,
som fortfarande gäller, no-
terades 1931 enligt ftljan-
de:
100 meter: ll,l sek., 200
meler: 22,8, 400 meter:
54,4. 400 meter häck: 59,2.
ll0meterhäck 15,7.
Samtliga dessa rekord inne-
has av Harry Nilsson.
800meter: 2,09,2 och I 500
meter: 4.27 noterades av
Henrik Johansson. 3 000
meter: 9,40. 5 000 meter:
16,48. 30 Ofi) meter: 2 tim.
2rrtn.
Alla dessa rekord innehas
av Knut Engdahl, som gick
över till IF§ när setf,ionen
lades ned i AIK.
Längd: 6,30. Höjd: 1.70,
fresteg 14.40, diskus 33.40,
spjut 51,97. Samtliga dessa
resultat noterades av An-
ders Kullberg, som även
cyklade, spelade bandy,
fotboll och handboll i den
sportens beg;mnelse, stav
3,15 av K.urt Olsson, kula
I 1,33 av Ake Karlsson.

Jänk, vilka resultat med
den tidens redskap och klädsel och på de
banor, som stod till buds!
1936 ströks allt detta från programmet ut-
om bandyn, som höll ut några år till.

NDtr
EN I\tY SPORT hade dykt upp i Sverige.
Denkallades hand-

SkiiudeAlK:s allsuenska.handbllslagffin 1946. Staend,efr.u: hge Hassel lrqpar Sjöbery,
Tage Nystedt, Inge Bla.dh, Bergl Nystedt, lagl. YrWpe Biörklund^ Kraiståendn fr.u: Suen-Erik
Bilth, Olle Eriksson, Nils Fahlshöm, SuenJolnnsson, Suen Malmquist.

LÅNGT EI-IER det att jag hade forsökt
skaffa fram bilder ffio handbollens inhfie
i Skövde (iag kunde inte hitta någon äldre
än från 1937) kom en dag en dam till mig
med ett fotografi i storlekeu 6 x 9 cm.
Just den bilden var på det segrande laget i
den ftirsta serien, nämligen I 9. Så ödet kan

spela in ibland! Jag lät

AIKsomIFK.
Sporten kom till
Sverige genom en
dansk medborgare
som ftirrredlade

ska Handbollforbun-
det, Viistergötlands
Handbollftrbund och
Skaraborgs regemente
en kopia vardera. De

allvar och bytt eftsrnamnet Atrdersson mot
Fahlström.
Jag hade då slutat skolan och med stor mö-
da klarat 4y min realexamen. Det var ju
vanligt att liiroverksgrabbama gick till
IFK. Men jag gjorde siillskap med öwiga
östermalmspojkar över Heden till I9:s
gSmmas':ksal, stegade fram till Göte Jons-
son och frågade, om jag fick vara med och
triina.
Svaretblev"att det fiir du gärna. Menda fiir
du inte enbart s§uta bakåtskott, utan låira
dig att djuta riktiga skott".

utrtr
JAG KOM i det skedet i kontakt med
tränaren Hemran Somby, som blev min
instnrktör under hela min handbollskarri-
ar. Öwiga ledare var Yngve Björklund,
Bengt Schönborg och många andra.
Juniorlag fanns inte då; men väl ett B-lag,
diir jag fick börja spela matcher. Sedan
blev det B-kedjan i AJaget därjag spela-
de till 1952.
På våren 1940 kvalade vi till högsta serien.
Jag var med i matchen hemma mot Göta,
Karlstad, men var sjuk vid bortamatchen
mot GIK i Göteborg.
Jag har haft fin kontakt med trEinare och le-
dare, av vilka några finna kvar i livet och
iirmedlemmar i Gamla AII! diirjag sedrn
1974 är ordftirande. Jag efterträdde Gösta
Claesson, som då varit ordforande sedan
starten.

Shövde i ofuober 1994

Sven'Fiskarn' Iohansson

sistnåimnda lät ssdan urycka en bild i Kam-
ratfiireningens gtsdlsmsfi dnin g.
Tiinh att en av de första seriema i Sverige
startades i Skaraborg och benämndes
Skövdeserien!

trntr
REDAN i Gamla skglan fick vi nys om den
nya sporten.

I gymnastiksalen fanns inga linjer uppmå-
lade ftir handbollsspel. Men vi fann på råd.
Vi placerade båinkarna som avgriinsuingar
och kortväggen fick §änstgöra som mål.
Bollen som anviindes varhelt enkelt en fot-
boll.

Jag hade en klasskamrat vid namn Nils An-
dersson. Vi vaktade målet på var sin sida.
Det blev några års uppehåll fran handbol-
len" när jag började studiema vid Låirover-
ket. Men 1938 sammanstrålade Nisse och
jag igen. Han hade börjat som målvakt på

h""H:""f 
*,m,Liimpligalokalarfiirf"TjlT,,onå,"i,r,ål

handboll §orde att
sporten blev populör

den till Karlskrona- respektive Stock-
holmsflottan under sista hälften av 20-ta-
let.

Här fanns lämpliga lokaler i form av gym-
nastiksalama. Sådana hade man i militäx-
stiider. Diirigenom kom också följdriktigt
handbollsspelet till Skövde, diir det upp-
togs av förbanden I 9, K 3 och T 2. Åven
Karlsborgs garnison var med i ett tidigt
skede.
En av Sveriges allra ftirsta serier, liksom i
Viistergötland, bestod av dessa plus två an-
dra lag, nämligen Skövde gymnastikftre-
ning, som 1934 blev IFK:s handbollssek-
tion och Skövde Arbetares
Gymnastildii,rening, som sedan anslöts till
AIK.
Jag visste att Arbetarefrreningen blev trea
sedan jag fiitt se Anders Kullbergs priser.
Bland dessa fanns en bronspeng från hand-
bollsserien

Minnesbilder från de 20 första åren
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Stig Hagberg skriver
om sina år i Skövde

Detvar med mie som med de fles-
ta vncre iournalister innan Denn-ta vncre iournalister
fälitaina'fick esen Ifäktarna fick esen hösskofa. att
qp.n skulle-utbiläa sig gä.nomätt U1

allster lnnan Denn-

.egen.högskofa, att

a försöka cirkulera runt i landet på

drag att säga upp ffinarskapet frr ex-tida-
holmaren Roy Andersson (spelande cen-
ter). Han skulle ersättas av legendaren
Gunnar Reis - ett stort hav av många stiill-
da.

firtlgt tatat: Roy tog mitt besked med

Stig
Hagberg
legenda-
risk
sportskri-
bent på
Expres-
Serr.olika tidnilgar och- platser. fattning och livet gickr

mal skolkompis till mi
vet eickvidare med enmedengam-

spelande er-lfi- r'aE Yar 
",,'taL '"'lä35.'"-. bt§|lä iåä" ftr Räy, nåimlften r-"5*-iiiaäi- .^Jppl"lp*sspde i ösrepet

$fs-iiläliä'&i{t+_:*raa.a1 m:rl";;,r#*,*s";;rit#ffi i""?!'#ålä.ti*ä'#fu1"J:äTn'.",1#
Expressens legendariske chef i;;;r..... de med att "Spikpn'giolde mål: 4-1. Var-
Cail-Adam Nycöp, detta efter två '-"frfäo 

det fanns andra sakerockså: tillkomattMål-Abergöslogigenommed

arpasammatianirigispörtredali- bet gallde att hänga med iclämånga :T1,!:1Td" utsparkar - ingen hamnade

tioir i Stockholm. 
o t I'sektioäsmötena" soä förekom. De valäa pu,l'-u"g-'

Att jag redan ffin rörsta veckan kom att ä*#iTffiffirtr#å1i;1*l-'r"#i T*å:T:iiffi:"'trt'åti-?ftä$;l
t#?:+ffffi mgm;$f,X. f**äm"t"*:1,?i,g;*-- f"i älä,,1 :f#f,#ä"'."å,1äTSXTä",1;
son rarade^om uu u"u*lTio"åHläe [llj,"Sl*l$mlliäfg#$S:Jl"T 

,',iffi:ä'ffiä","*,,ry*ter 
D_etrarcas

skulle börja
Jag sökre mig till ktubbstugan på Norr- b;iiJl"d*å Sunr U"tt"t tom r.t ifi;; Stenberg',ytter' som ilsket frågade "sin"

ilLffi..:*äåäträ""1lliäriiliä'"'" :*"{*:ti:;,::"fi,ttF+,Xtm*: ä:!&}tä[:ä:XSäItäf',LTi
Pingishistorien kan yi 9§6 kort: Trion pund.gt,kun{.emffasvinig{denoåJuhlins u'rE4v4D'.

Bäckander, Bon."^" o"n fiäiåä;.ilä ildil:-. All" [lu"pf 
., + ttfih rtäll"- -,Il- Ygtoe fick jag också' Mot Falkö-

kande lätt division v... tör an äretefter li- "r.... 
;h i"td naac ret, niräioä;;;; l:ff-{5.btryr^dåjas frågade domaren,

kalekandemenmindreläff--intevarnärvu.-J".-_,*:I'Tl.1*}l1'f;,.',.-.+^^l..,.fii-

Jag var ailtså 2Z åi_ga4rrual, när 11l_{"§9Tq1:JaS Vaf illtSäZ] åf Sammal. näf mal skollcomps tlll mrg som spelande er-

iae En auSuStidag 1955. bOSatte sättare fiir Roy, nåimligen Lasse Wider-

iilisi§xö"ää-aii[ä.fr .-ila;ädilH:H]"f^,tgi:öT:"p":",b1:T,.:':t*'::

åkaurdivisonlv.....'* m 
uq'q@uw'. 

aJgiåå1*,:de!blevsvaret'ochnufår

ffi Jj'--:i: ::,-":'å F*il,1l;ä';,1,"x'ffI' p.l'::,'"k'åx
Handbollen störst IH?å:nfli?rffi,Iiluäan:#ä1.;"n'ä;oit.;"g"-1"-åa,0".

Under mina år i Skövde
Atrq 55-58, var klubben stor i hanÖoll ga sammanträdg_var, att ingen satte "spi-
och mindre'frmståen&, men ändå ambi- ken" i mål eller Abe-rg som ytter... Annars Yemodigt avsked

llm*jp,m,xm,mf i5#,i}X"*Sfi{fm}:lj*tsm'"1;xgffi iäå.'ffl,.ääi,,1tr#:JäT:i"äl
s1.edshårt6rma,,chti11ä-*,"rvlw. ;x"iu; n"*gr* [ärr,-niJ- med också Skövde

- 

AIK fti,r att återbördas
Det var i"1. 

"t"+ "n.;"g 
*- utifrin 9y'1^1t!iY:tsq':[:1t ffi ffi"ä,!ä,äål,T'fä

lagledareochhantycktes rvrrra4uus' uur usr Yor u4u DUur Duuuus

inie miss*cka- da'bollen gutt paraply. den I I juli I 956, se9lrjug *-

Mitt frrsta egentliga uppdrag minns jag _ triingt. Detta har emellertid de Skövdeher-
inte utan vanda] - Ösregn mot Tomten yr, -qta 

lag foltfalandg kallar kamrater,

vi hade DM-spelet i Kinna, fätt stryk SåvardetmatcheirmotTomteu,borta, integiort""vaddetkankommasig?

med 4-0, och på h'emvägen hadä jag i upp- också. Stig Hagberg

. \Iene1ggärnggklg rmdgrdenämn- .§1"* a9t aal'a-r"!"t 9u.-T,Täf ,-.1: ff";m*f',H-ä1ffi;ä#ffirT;
da åren såddes efi ti-tet, titet frö för fotbol- glädjestunder råiknades. Bl a fiir
lens framtid- g"* -oi FK iiounorr" gro.-ä5"irur H!ug"|:I"'a, sa*talen med sven "Fis-

.p,'r:v=::18*:ps:,år,ffi3iJ3; Ht#ffii,xå[iä:i,å:'*iff;i'; 
lflrpäffi",1""H65äTjffifr

final i Västsvenska jrmir
bollsfolket förhoppning
Spiken JohanssonffatmaiL dö ä,l seJhde alia sina uro 5'ato- "ää3part Pl-1??-9',"'läccE'nsama 

med carl-Axel

tol'-tsJoql",ngo. gtengilT*kträ;Bö;- ochutblandtallarochgranarry.llä,i$'t';i ::""t*-"i-"ffä*rig 
även i de håirrader-

j e weiler, Jannrc Å&rg ä a, la AIK: are t'ff:':" """* " ääil.o, den sistnämnde, så undrar j aginotuniautinågot ffi lXffi*:ihanryäktes :[ylT:,,":ii:i.yg"liå":,[_',"^:{1;

rr*#*pff.Eggi6 xh*ilrT*,rjus$ ffi #*fl.,i*t#*;
lna, yilka under min tid oftaå venns av för att nu ta några direkt ur hu- 

- 

jag under mina tre år ihandbollen. vudet, efter lång, lång tid. j-- ^r-^-L^--^r-^ -.^r-.^^r^r^- ^-L^r a--

Nv'rdrörand" 

rr @ päFilif"'!år,T* Ig;13-x-"{i'ä1,-*#}ffiä*NåväI, medfastplats i kh
U"^ s-l"g riji, ta *f blivande Pro:

Foddq,:"E poräio- ::änirande i fot- 
§,is,äBäåJ#iåd'å,qäi iåiiflå::'ä ilffiiffi,åääiiä#ffifj:l*;;T,,iiä#:bollseltionen.



4D-talet var gladfotbollens epok
När det gällde reservlaget minns rnan en Under 40-talet var det väl annars derby-

match mot lokalkonkurre,nten IF§ dil man na mot IFK som rönte mest uppmärksam-
en söndagsförmiddag slog tillbaka "di het. Alltid mycket folk och alltid mycket
blåe" med 3-0 inför en publik på över 700 mål till publikens förtjusning. Några mat-
penloner. Handbollen hade i mitte,n av 40- cher skall niimnas då SAIK var med i top-
talet kommit i fokus och detta var ett aber pen och IFK låg på nedre halvan med re-
för fotbollslaget. Når det återsod 3-4 mat- sultat l-6. En ennan gång låg SAIK risigt
cher tog man två av stöttepelarna i fot- till medan IFK i händelse av vinstblev se-
bollslager (ngvar Sjöberg och Inge Blad) riesegrare. Detblev SAlK-vinstmed 5-l så
och det hade till följd att nog svängde det all-
man tappade två seriese- a. tid. I den frrra mat-
s_*t .i§"1t**i deGna Wendin giorde ftirst fyra :l:".:np, Lennart
fallet slagit tillbaka IFK , , o, F. -no _ 

-_i. Wendin ffra måI för
Falköpin§med 5-l o6 i A€tDPttAlIOr Il 

^ 
OCn IFKidt:dandra&ra

delagdrpvaraT"95-1. sedan lika månsa i AIK målfiir.SAlK.{1ooe
.t, ran oessa matcner Kan s var Do[en runo aven

Eftef alla åf i VäStSötaSefien Vaf Närdetgälldereservlagetminnslnanen Under40-taletvardetväl annars derby-

det daSS att i böfian-Oå 40-tatet ta match mot lokalkonkurrenten IF§ då qaq na mo! IFK som rönte mest uppmärksam-

ti:-e;i, tplii.{ill. "rri'1.-":nl ;l*":eåk'i$H#*å,:,t'tll3*;;t Hii#'1T$'t**'#,Jfff"LtH'å::r
Ld.lYjrJr-vprct mot§varar den sene pesoner. Handbollen tiade i riitten av 40- cher skail niimnas Aa §en< iar mäd i top-
SAIK deltager i 1994. ät"t kort-it i fokus och detta var ett aber pen och IFK låg på nedre halvan med rä-

för fotbollslaget. Når det återsod 3-4 mat- sultat l-6. En ennan gång låg SAIK risigt
EftersegermotlFKTidahotnborta(2;l) cher tog man wå av stöttepelarna i fot- tillmedanlFKihändelse av-vinstblevse-
stod man vid det hett eftertraktade målet. bollslager 0ngvar Sjöberg o-ch Inge Blad) riesegrare. Detblev SAIK-vinstmed 5-l så
Förutsäthingama var dock litet annorlun- och dei hade till följd ati nog svängde det all-
da,tungalfieöollarmedsnömingutanpå, man tappade två seriese- tid. I derfrrra mat-
oty--ptguskormeden!årdremärer-tår- s"rt"lti"tt-*iGena Wendin gjordeftirstfyra "[i" rtoi-i"""u.t
navilketorsakadeenochannantappadna- fallet slagit tillbaka IFK _, _ , o, F. -no _:;- Wendin fora mål för
gel.Förattintetalaomnärbollenv-arblöt, Falköpin§med5-l o"li A€lDPllAttOf Il^OCn IFKideiandra&rat"llffå:äH"**il'-3i'HJåär", tifff"Y,nn:Hl- sedan tika många i AIK f#f;i:ffii*:å
varfiirreGöteborgskamratenGunnarReis, nämnasattspecialistenpå på den tiden. Under
spelstrateg oci god s§rtt. I ythama Ake fasta situationer,Inge'marBrage, stänkte in de senare åren av 40-talet kom en del nya
"Jocke" Kjellström o9h Qöran Hallberg två frisparkar från 35 metsr. 

- 
spelare bland annat Bengt Dahlkvist, Mal-

hadeSAlKettparvindsnabbaspelaresom te Pettersson, Olof Ljungmarlq Stig Pet-
fiirsågsmedhåirligalöpbollaravslitvargen D^r.^r-^---- tersson och Tore Appelgren som alla såg
Nisseflsakssoo oän aai uut hade man äen Pokalsegrar tifl att skutan four ii:it flai. 

-

hårdfiire backen Axel "Båstad' Frick. Under 4O-talets mitt deltog man i några po-
kalmatcher. Man erönrade bland annat Sa-

Anranärbästa xgmöi,Iåg.[:*.ruffi"1, 
".,rr*"**Y,THl*l""arpåvägattMan såg med tillftirsikt fram mot debuten tog också Tibro samt Karlsborg. ta öv-er och 1954 var en serieseger ett-fak-

! d9n hOgre _se{ren, den blev dock mindre iSql äkteSAIKtill Öckerö i'amiaso-- tupr,menveochfasahelaseries}stemetla-
lyctoslm, ftirlust mot marlä-ger oth spelade des om och någon uppflything blev inte
Aringsås bora (2'7)' Wcenvöndninsmo_t ililfl#tr"$ä#:: ä:;L1?ffi,ttr[itXåflä-;*"iffif:rläMen man tappade inte
modet utan 

- fortsatte NOnbygöf de - 0-5 oavgiord och en seger. öch Lasse $öbärgsamt från.E_lfsborg återl
medde!offensivaspe- !,--r,-_rl_"u, z p ____-_. l9+8 kom det stora kogrnemålvaktenStigeertitlarsson.
let. Anfall åir bästa ftr- öndrades fiA 7-S-seger! a"å"ö"iiJ"töä":"äri ^"&iäääa;;.n;a;'i"g1hsåos. o""
svar, det var mottot och Da"mark och Jylland så kallade Sandbergseran skutte-ta via vit-
nog trivdes publiken med måggq mål även &ir man under en vecka mötte danska lag. ket började med en värvning av proffset
om dom ibland hamnade i fel kasse och Resultat mot Vra 6-0, mot Bolum 8-l och Ame S-elomosson som via å straffspark
nog verkade alla ha kul alltid. mot en kombination 8-0 - gladfotboll ftr mot Tibro l-0 ordnade så att SAIK to§ste-

Lagledare Gösta Classon och tränaren helaslanten! getuppdiirmanrirnli-

$:Hr",:rlfuly#r§'*h",ffi1"ä?,:;ä *?,il?oi[orTiå"r.ää Det hönde att det btev åT Bf"rlåäI"ä;

{rifte^r-he.qqta -inggnting---ryIjq det var skap^smatch infdl^,fyer OCh Sed6n hem igen rie tillsa^mmans-med
densåkauadegarnragodatiden. H:3.åä':f,iffi"::fr 

--'--'--c,--- 
låäffi,,?-9ff;fll:

vi,kenvåndning! ffiJii'f"T§xhåtåäiäH,,kffi 53flä',Jflå"åfiå'i'Jffi1Htrfä
Bland de matcher alxa minns från den ti- stånd. I serien gick det tungt, men i vän- turnering i Ti.tahotn slog man TGIF:s be-
den var en mot Nonbygiirde diir man efter skapsmatcher blommade man ut för fullt. ryktade kvallag sarnt Hjo med 3-0 resp 2-
underläge 0-5 vände till seger 7-5, eller Blandresultatmanmims: l3-0motVåmb, 0.
varfrr inte en 5-3-seger mot Skene diir l3-0 mot Karlsborg ll-0 mot ett norslt
Kad-Erik 'Värsås" Karlsson som anslutit lag, 6-l mot Södertälje. Var triiningen frr hård under 40-talet?
sig till SAIK giorde ett Reservlaget hade all- Den frågan stiillde man sig många gång-
äktaåattrick. Ytterliga- SM-SilVefmedAliöfen tid målaptit som till ex- er. Under Hsrrran Sombys ledning var det

hade 
-tillkommit blind bjödS på tufft mOtStånd l9:2, t4:0,12-0 för att stämd. När mT -tagit stgqet--upp i^Norra

annat Fred Jansson och : n. ' . -- , ,., o zn nämnanågra. Härfanns Västsvenskan fick den så kallade A-trup-
x"rii rrone m" rcr. infiir storpublik på IP 

"" rp"l"rä;;d i;-, p* roÅ ti.t"d av 13 man frrdelen att ffi-
Detta hjälpte dock, Sven Weiler som i en napåIP:sstoragräsplan,medandeöwiga

fiir man fick ta steget tillbaka och en ny ge- match giorde åtta måI. I representationsla- fick hålla tillgodo med den förhatliga grus-
nerationvarbereddatttaöver.Blandannat get var Ingemar Brage skarprättaren med planen, vilket naturligtvis skapade en del
vannsS[IT-serien,ensegerradmedfem4- otaliga mäl på straff och frisparkar och kontroverser.GöstaDahl-landslagsman
0-segrarvarimponerande. Lennart Wendin som kommit över ffin och guldmedaljör från Elfsborg fortsatte i

Detta juniorlag var också stomme,n i ett IFK visste också var målet varbeläget.
mycket starkt reservlag och man tog även
hemden första DM-titeln i handboll1942.
I laget kan nämnas Inge Blad, Ingvar Sjö-
berg, Ingemar Brage, Ake KindmaLn samt
keepem Stig-Bertil Larsson. Dessa och nå-
gra till skulle sedan under många år repre-
sentera SAIK:s a- gamityr.

Slog strafffyra gånger

Herrrans spår. Det hände att man i snö-
modden fick ta en tur till Vamhem och åter
eller Alphyddebacken upp och ner några
gånger, så kondition hade man i överflöd,

maren var nöjd.



Ett Shöudc AIK-görEftön dcteln-
d.o 40-talct. Stående fr.u: Per Äh-
4t an, P-O Westman, Allan Sj öbery,
Ake Ki.nd,malm, Karl-Atel Karls-
son, Ahe Kjellstfim, lagl.edane:
Kurt Nilsson- Krd.stående fr.v : Sig-
uand, Tlwrner.rc, Gunrwr Gustaus-
son, John-Erik Jolwnsson, Per-
Henrik Martinsson, Ingemar
B.1get

Med Hagen hade man även samaöete
niir det gällde de populära höstkameva-
lema därpengar drogs in för att kunna fi-
nansiera sitt idrottsutövande. Mau hade
ju bara publikintiiktema att tillgå fiir att
det hela skulle gå ruut.

Splittrade spelare

Vad var det som giorde att SAIK inte
avancerade uppåt i seriesystemet. Trä-
nade man fiir hårt eller spelade man ftir
mycket?

Nämnas kan att flera av A-spelarna
ävendeltog i Volvos industrilag som all-
tid spelade lördagar och dagen efter i
SAIK. Juniorer kunde spela i junorlaget
och reservlaget samma dag utan att
hänga läpp. Och så var det handbollen
som splithade det hela. Allt fler började
hysta istället fiir att sparka boll och
många stod som den berömda åsnan mitt
emellan två hötappar. Allsvenskan i
handboll hägrade mer än ett fotbollslag
i en högre ssrie alla gånger.

fIIAIK:sklub-
brekord i friidrott
l93l på l00m - 1l,l
sek. 200m- 22,8,
400m - 54,4,40Am
bäck - 59,2, samtliga

Korta
kuriosa

IIfAJageti
handboll genomftrde
1959 en tum6 i d.åva-
randeÖsWskland. En
fbrlustmatch och en
oavgjord.

satta av
HarryNilsson

r r r re4r byggdes OCh fOliga ir*t i-l-'ou"l,Jfli
' handboll mot IFKIdrottshallen. .. e \ed.z4- 14. Fotboll-

r r. r I juni.. 1e4E p O an ge f g unlorema'Åste tiu
sprack en suveriin svit
då vår fotlollsmäl-
vakt, Henry Ählund, efter 13 straffiiidd- I I f 196l fick AIK:s målspottare nr
ning nck kröka rygg i den fiortonde iå*:ll'J?fliå"-tli?#g-t$5r'i
I I I l95l blev juniorlaget i handboll Sveriges ungdomslandslag mot Dan-
svenska mästare, och både A-lag och mark.
juniorlag tog DM-tecken

r r I r es3 var ett bra år. Kr*!:l bl:y !tr?,*Lå?#f"H*',"f*1ä,T#:f
både.- klubt:husägare..(Mariehov) och ifääiio*a" i SM mot Lennart Ris-

lååä1åT,".j,fåifl*rrhtffhg,ff, i ,* iilI"'d.; p;"tr ). 
- ----

ungdomslandslaget! rrr 1964sågsAlKidivrvavige-
I I I 1955 bildades enbordtennissek! nomsnitt 843 personer - i fotboll!
som lades ned 1959.

r r r re5e invigdes Mariehovs rp, ;#"i313.å'""åitrf"å:i,ä5:#;
nännare besliim-t 24 jgm,_-med match höll buren ren i 826 minuter den lycko-
mellan SAIK och Norrby (0--8). samma kvalsäsongen.



Vad hade det blivit av
handbollen utan Skövdes
reqementens gymnastiksa-
lar"? Vem miiirs inte I9 -
P 4 där vi spelade våra
hemmamatchär ända tills
dess att I 9 behövde den
somförläggning.

Ganska bökigt och trångt med
olika material som måste flWas
och en del båiras ut, samt att återstiillas ef-
ter matcherna. Håir var det många ungdo-
mar som ställde upp och som fick komma
in gratis, som tack fiir hjälpen.

Man minns ju Trollhättans tennishall.
Den var nog den minsta. I(arlsborg.s, som
efter lördagsdansema var glashal. Orebro
på andra våningen. Jönköping m.fl. När vi
blev utan egen spelplan spelades hemma-
matchema i Mariestad. Resa med tåg fram
och åter tog i stort hela dagen. I Göteborg
hände det att vi ibland fick
spela redan mellan 09.00 och
11.00. Otroligt!

Trunkbärare

Nisse Fahlström bodde fran
början på gamla Annonsbladet
på Badhusgatan. När han var
på väg till I 9 stod ibland små-
killar utanfor och eöjöd sig att
båira "trunken" åt sin idol.

Så småningour byggdes
Idrottshallen med Sandberg på
banken och Häradshövding
Odenkantz inblandade. Efter
mycket besvär fick vi 2 tim-
mar i veckan, en på tisdag och
en på fredag. Det hade ju inte
gått idag med så lite tråining.

På söndagama spelades av

ttBrand-Pellert minns
handbollens barndom

"Vad hade det blivit av sporten
utan militiiren s gymnastiks alar? | |

Nisse Fahlström, men efter-
som han inte var skåning så
fick Ove Pettersson, Ystad,
förtroendet i landslaget på hel-
tid. Trots samtal med Wal-
mark gick gick det inte att fä
ändring till stånd. Nisse var
dock med någon gång bl a i
Franl<rike.

Vi hade några andra, också, .
som var med. Bl.a. i lands-
kampen med Norge i Skövde

var'Brand- Pelle" lagledare.

Ljuset slocknade

En match att minnas var i Karlsl«ona mot
IFK i kvarteret Sparre. 9-9 efter att ljuset
slocknat en kvart. Nisse F sparkade en
gåog sönder en tå men spelade iindå med
hjälp av sprutor som dr Hugo Bergstrand
ordnade. Mycket skulle kunna skrivas men
det skulle i så fall bli en hel bok. Måste i al-
la fall påtala något om rekord.

KFT]M TROLLIIÄTTAI\I. AIK 3T35
HELLAS - AJT<IL2

Ilälsningar Brand-Pelle

PS Jag höll på att glömma
fdrsta gången vi kvalade
193940. HemmamotKarl-
stad blev det seger. Sedan
andra mot GIK i Göteborg
som vi ftirlorade knappt.
Det var fiirsta gången det
spelades med centerhalv.
Vem som fick den uppgif-
tern får Ni gissa.

många år. För juniorema gjorde Kurt
"Lusse" Nilsson också ett gediget arbete
under en lång fi5ljd av år. Han fick bl.a.
fram ett lag som blev svenska mästare. Hur
många SM-tecken somA-laget och junio-
renar eröwade, visas väl i "trof6"-skåpet.

Viirt att notera iir, att vi i staden redan i
slutet på 30-talet hade två domare av klass.
Niimligen Herman och Kalle Kinnander.
Ibland önskade vi att fil Kinnander medan
IFK gäma såg Herman med pipan. Det
kom ju fram flera bra domare bl.a. Sven

'Fiskarn" Jo-
hansson i både
fotboll och hand-
boll. På den tiden

var det en doma-
re, tvåmåldomare

och tuå linjemän. Alltså mycket funktionä-
rer. Vi minns mycket bra domare från Gö-
teborg bl a Rodin. Från Jönköping
"Iånge"-Axel Persson m fl .

Nisse bäst i landet

Sveriges bäste målvakt var utan fuekan

I Ctom inte bort att vi haft
mycket bra målvakter. Gö-
ranHallberg och inte att ftir-

glömma "Slompan" Stidh.

,då ;:'*ärå:'"å1ä1:: å: I I
ochA-lag.Påonsdagamastod | ' \
några timmar till ftirfogande 

-

på K 3. Diir kunde det ibland vara upp emot
40-50 pojkar.

Duktigare ledare

Vi hade bra ledare, vad sägs om lagledare
Yngve Björklund, triinare Hennan Jons-
son, sederrrera Somby, tränare under

Angående traktamenten under 193940,
5:- Göteborg. 2:- närmatcher som Maries-
tad och Karlsborg!

Förköp till hemmamatcherna ffin bö{an
i en kiosk på ridhusplan sedan hos Erik
Trygg på caf6 Savoy. Alltid tullsatt i
idrottshallen, iblan4 nåistan bågnade väg-
gama.DS

I I I l9l9 var fusavgiften
25 öre. OBS!, per vecka, vilket
var betydligt mer än dagens års-
avgift.

I I I Södermatm IP bygg-
des 1922 och byggdes om 1935

med Margareta Kjellberg som
rmderhållare vid återinviping-
en.

I I I l9l9 1979 kom sedan
det verklig lyftet då Södermalm
fick el-ljus och allvädersbanor.

Illlentelefonkioski
Småland hade någon skrivit "Je-
sus räddar", men där en AIK-

supporter skrivit till - "Men.
Bosse Qvist slår in returen".

I I I Näx AIK sälaade sin
serieseger i div IV 1965 i Bor-
gunda besågs matchen av två ol-
jedirektörer fran USA, vilka ftir-
des i ilfart från Torslanda till
Borgunda av Arne "Uno-X"
Sandberg.
En gång, men aldrig mer ...........

lll l926vann Anders Kull-
berg DM i tresteg med I 3,37 och
fick pris som bästa hoppare.

I f I 1926 upptogs boxning på
programmet och brödema Gös-
ta och Eric Claesson skulle i 30
iir svara frr den sektionen på ett
frrnämligt sätt.

I I I Den 8 juli 1929 bestiim-
des att fotbollens AJag skulle fli
l:50 i traktamente flor bortamat-
cher!

I I I 1930 spelade AIK:s fot-
bollslag sin lorsta match utanftir
distriktet i Askersund.

I I I Den 14 februari 1932
uppgick Skövde cykelklubb i
AtrL men efter ffra år ströks
cyklingen tillsammans med
skidlöpning och friidrott.

I I I 1933 anordnades en
6aa5lillsgillning, diir överskottet
var 328 kr (i dagens kurs c:a 8

000:-) till stadens arbetslösa.

I f I 1935 tillsatte klubben två
man, som skulle sköta "Västra
f?iltet" diivarande fotbollsplan,
för 6 l« per match. Satte de

säckväv runt planen fick de

extra.
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Birger Persson
Eller "Brand-Pelle" som han
kallas dr en legendarisk pro/il
inom handbollen. En herre som

var med under en tid då sporten
viixte sig mycket stark i Skövde.

Då var det Skövde AIK som stod

fir spelet i högsta serien. I dag
har IFK Skövde tagit över och

fir arvetvidare.
Birger har §vetvis massor av
hdrligaminnenfrån sin tid och
har biuder han pd några smak-
prov.

kuriosa genom åren



"Slompon" Stridh minns och beriittsr

"Jag Yar målYakt punkt och slut?f

Ndr började du din lqniör?
Jag började som pojklagsmålvakt i IFK
Skövde i början av 40-talet. Blev petad i en
match ftr att jag hejat på AIK i ett hand-
bollsderby, då blev det AIK. Debuterade i
A-lagsmålet 1950.

Vartör blev du hsndbollsmåIvakt?
Jag tillhörinte de sommansaåt"och du filr
stå i må1". Jag var målvakt punkt och slut.
Legendaren Nisse Fahlström var min före-
bild och den somjag sen skulle efterhiida.

Du var en godfotbollsspelare?
Ja,jag var verkligen intresserad av fotboll
och spelade i rätt många år, mest back.
Började i AIK och hann med 34 äri A-la-
get. Handbollen krävde mycket och jag
fick sluta med fotboll i AIK. Senare spela-
de jag i Borgunda, Forsvik och Våmb och
tränade i slutet på 70-talet AIK:s dultiga
Jr[uorer.

DinJörctu mach i ollsvenskan?
Det började på våren 1954 med att vi kva-
lade, eftm serieseger, till allsvenskan mot
Väst€rås. Vi frrlorade ftirsta borta med ud-
damålet. Jag bI6t vänster pekfinger i den
dusten. Innan matchen hemma så gipsade
fingret av den erkänt duhige dr Hugo
Bergstrand, efter att Inge Bladh provskju-
tit mot mig på gamla sjuhuset. Det blev
dubbla kval för mig, men fingret höll och
vi vann med flera mål och gick fiSr andra
gången upp i allsvenskan. Min allsvenska
debut skedde hemma mot Redbergslid på
hösten.

VarJör var AIK så brs i handboll på 40-
5"0-talet?
Aren 1946491åg AIK i allsvenskan och
hade som lagledare Yngve BjörHuud - en
mycket stor ledare. Inge Bladh var redan ö
en lysande spelare och min ftireträdare
Nisse Fahlström var sn av Sveriges bästa
målvakter. Andra namn rnan minns är'In-
gvar Sjöberg, "S§orta" Bergström och en
kämpe som Bengt Itflartinsson. Senare på
SO-talet kom Janne Aberg och målsprutan
Stig "Spikeu" Johansson in i bilden. Stora
ledare i dubbel bemärkelse var bl a Gösta
Pettersson och Birger Persson. Över hela
eran lyste tiinaren Herman Somby, sam-
manhf,llry" insPiratör.

Matcher Du minns?
Våra kvalmatcher mot Västerås 54 med bl
a fingerdramat. Kvalmatchen borta mot
LUGI, dtu vi vann sensationellt och fick
fantastiska pressrosor, inte minst av Skåne-
tidningar. Detta var 1959 och efter seger
borta mot Saudviken var vi åter i allsven-
skan. Vi slog IIEIM i lylii5shallen, Göte-
borg inför iute mindre än 4 000 personer
med24-23 i en högdramatisk match. Vå-
ra hemmamatcher, som vi ofta vann, var
alltid slutsålda till sista golvytan! Flera
hrmdra supporters följde oss till bortamaf
cher.

Spelare du vill framhålla?
Förutom de som redan niimnts, f;ir jag inte
glömma P-G Haglund, en fin linje-spring-

. are, Sven'Tiskam" Johansson" som blev
ändå större
som domare,
och Cas
Stenberg ha-
de vissa ftir-
{änster.......
Som målvakt
fiuktade jag
spelare som
Stig Nilsson,
Majoma,
Gösta Karls-
son, RlK,
Carl-Erik
Stocfenberg
och AkeMo-
berg, Kristi-
anstad, och
den hypgrfar-
lige Aker-
stedtiRIK.

Bör en
målvaHvara
tempera-
mensfiull?
Det anserjag
är en fördel,

då spelets karaktiir kräver
högsta tiindning. och reaktionsftirmåga.
Blick for spelet Eir inte heller så dumt.........

Beskriv din Jöretddarc Nisse Fahl-
ströru
Han om någon hade just temperament och
fömråga att "elda" sina utespelare till stor-
dlld. Han var också akrobatisk i sin stil med
stor utstrålning, till glädje för publiken.

Något duvill söga om dagens handboll
ochfotboU?
På "min tid" betydde ett mål mer än i da-
gens matcher. Målsiftoma s§uter i höjden
och det behövs nästa 4-5 måls övervikt när
tre minuter ärkvar för attman skavara sä-
ker. Av domamalriivs nästan merkunskap
i psykologi än ur regelboken. Spelet är
mycket snabbare idag och spelarna bättre
tr*dnade. Fotbollen i AIK upplevde ju sin
storhetstid ffin 1965 till 1975 med höjd-
punkten i kvalet 1970. 13 000 såg AIK-
IFK Luleåpå Söderrralrn. Vad idag kan slå
detta, med den konkurens bland sportema,
som råder? Det lsävs allt mer av spelare
och det hiivs sponsorer.

Hur ör du som domure?
Framftirallt iir jag en engagerad domare
och är fortfarande altiv. Bakom detta lig-
ger mitt stora intresse ftir bollidrott och att
fii ha kontakt srsd rrngdom och mina do-
marekollegor.

Till slut, Yarlör ftck du smeknamnet
'Slompan'?
Det fick jag på bamkolonivistelse vid Bok-
enäs. Vi skulle på utflykt ochjag råka säga
611 6a l5empis att jag har inga "slompef'
(strumpor) på mig. Jag var 7 år och kompi-
sen I l. Så kan det gå ti11....... men, n?ir jag
tillsaurmans med mina arbetskamrater på
Volvo, som just med -ig gått i pension,
giorde en resajust till Bokenäs erinradejag
mig mitt barndomsminne och tog till orda
vid sup6n på kvällen, delgav dem min
'temlighet" under stort jubel!

Nog har IngemarStridh minnen afiju-
bla över ihop med många gamla SAIK-
arc!t

Interujaare : Larcson - Ånborg

Ingemor
'Slomlnn'
Stridh nör
det begou
eig i dct all-
suenska
ho;td&p,lls-
måleL

En l4endariskt handbolls lag ftån 1 I 5 9. S tåenda fr. u. C urt B ris -
d,ahl (trtirnrc), Gilbert Pagncrt, Inguar Sjöberg, Bo Hemborg,
Per-Guntwr Hqlund Rolf Bergström, Giista Pettersson (@e-
darc). KnristÅendc fr.v: JVlsse Enfuson, Sttg u§pikcno Talmark,
btgemar Strid.h, Inge Blad" Jan Äbetg.



Stig il§piken" Talmark var en
måltjuv av stora måtL En profil på
såväl handbolls som fotbollspla-
nen. En herre som verkligen visste
hur man tog vara på en målchans.

ttSpikerrrf unik
målspottare:

Sköt med vönstern
ifotboU - men med
högern i handboll
Har och ndr började du spelafotboll?

Det bödade ftir mig som ftir alla andra
grabbar, med s k stadsdelsfotboll. Det var
i Dalen och på Solgårdarna, som matcher-

gjorde debrit i AJaget mot Ulricehamn
borta. Segermed 3-2 och'Blottan" giorde
2 mål (!). Handboll börjadp jag med som
jrnisr, även här var Janne Aberg med. De-
but iA-laget mot Göteborgs BIS.

Difr lörh,åilande till handboll contro
fotboll?
Jag spelade bade fotboll ochhandboll fram
tlll 1962, da vi åkte ur allsvenskan i hand-
boll och fotbollen tog över. Jag var viin-
sters§rtt i fotboll och högers§rtt i hand-
boll. Det torde vara unikt. Atrnosfiiren i
idrottshallen var speciell. Handbollen var
ju sombäst nåir fotbollen lågpå lägre nivå.

Vad gillade du ofi vara med i törsvarc-
spela?
Jag gillade inte att agera i fiirsvaret. I en
match mot Husqvarna grck jag ner i vårt
eget straffiområde och ordnade en straffåt
Husqvama. Men vi vann med 7-1. Det var
mer lönsamt att jag höll mig till kedjan.

Minns du ivilht mataher i handboll och
fotboll du gjordeflest mål?
I handboll mot Stockhohns Atrt som ha-
de dåvarande landslagsmålvakten Lennart
Ring i buren, gjorde jag I I måI. I fotboll
giorde jag hat tric måuga gånger, dubbelt
hat trick mot Axvalls IF (6-l) den lll8
1963.

Kan du sdga hur en
målgörare sktll agera?
Det är viktigt att ha kraft
och koncentration när
chansen uppenbarar sig.
Ett lag måste ha resurser
att kunna ha "råd" med
en spelare som ej ödslar
kraft i ftirsvarsspelet.
Viktigt är också att stu-
dera varjag harmed- och
motspelare, så man vet
n?ir det ska bära väg....

Nömn någon spelare
du inte görna stölldes
mot i din karriör.
I fotboll hade IFK Arvi-
ka eir i försvaret som het-

te Mathissen, en nolTman. Han var inte
snäll. I handboll minns jag tryckama ffin
Lasse Irebro i Orebro SK.

Hsr du något specielh minnefr,ån din
uldivatid?
I handbollsallsvenskan mötte vi RIK i
Miisshallen, Göteborg. Det stod 14- 14 med
20 sekunder kvar av matchen. Inge Bladh
tiickte ett skott och skickade upp bollen till
mig och vi vann med 15-14! Nåirjag spela-
de ftir IF Elfsborg mötte vi Djurgårdens IF
på Stockholms stadion. 2 minuter frre slut
fick jag en stickare och från liien vinkel
fickjag en kalastriiff. Slut l-0!

Yilka klubbar spelade du i lörunm AIK
och vilka klubbar hörde av sig?
I fotboll för IF Elfsborg och Orgryte IS i
bö{an av 60-talet. 1959 provspelade jag
för IFK Norrköping. 1970 (kvalåret) spe-
ladejag i Skara IF. Efter 73 gjordejag nå-
gra triinarår i mindre klubbar. I handboll
spelade jag tre år i Mariestads AIF.

Hur ser du p,fr dagens fotboll och p,å
SAIK: s möj lig h eter i framtide n?

Det lag som konsekvent breddar sitt spel
och tvingar motslåndaren till motsvarande
rörlighet kan med riitt folk där framme ge
resultat. I dagens fotboll betyder de fast si-
tuationema mycket. Se bland snnat på Jeru
Larsson inkast! Jag såg AIK:s match mot
Uddevalla (9- l ). Hiir tog man verkligen ftir
sig och AIK:s unga killar är med en och
annan frrstiirkning inte chanslöst i div I,
förutsatt att sista matchen grejas!

Till slut; Hur och ndrfrck du din smek-
namn'Spikcn'?
Vi bodde på Västerrratn, i gamla badhu-
set. Alla pojkar i området fick sina smek-
narrn. Många hette nämligen Stig eller Jo-
hansson. Jag var liten och tunn och kilade
snabbt i alla situationer. Så det blev "Spi-
ksn"

Interujuare : Larssoil Ånborg

Stig'Spiken" Tq,lmark fanns alltid på plats nör d,et luhtad,e mdlchans. Bil-
d.en cir luimtat ftn en prestigefi.ght mot Tida.lwlms GIF undcr glansåren.
TGIF:s backklippa Roland.Ljurryblpru ltor sudrt att hålla,grepp på'Spikcn\

"Achz" Ericsson tillsammans md, kualllaget ffi,n
1970.

ttAckest' meriter går
inte av fiir hackor

Kvallaget 1970 ffinades av Acke Er-
iksson. Acke, som ftrblivit Skövde tro-
gen, kom från Stockholm och Ham-
marby. Vad sägs om Ackes ahiva
meriter:
Allsvensk spelare i fotboll (AIK och
Hammarby)
Bandy (Haurmaby och AIK)
Handboll (IFKLidingö)
Ishockey (Atlas Diesel)
Svensktungdomsrekord på I 000 m ftr
Vesterrralms IF, som slogs filrst efter
15 år av Sven Gottfridsson, Borås.
Vem överträffar detta?



60-talets fotboll har til sin del skil-
drah av våra gästskribenter, Till
denna skildring fiiljer är ytterliga-
re fakta.

1960:SJ3fir#.ffffdä
belade en femte- placering i div IV. Laget
triinades av Sven Johansson, Harry Löv-
gren och C-A Stenberg. Juniorlaget var i
DM-final och förlorade mot Elfsborg i Bo-
rås. Laget gick också till final i Ny Tid Cu-
pen (numera GP Cupen) ö det blev vinst
mot Varberg GIF. Juniorlaget giorde det
första utlandslägret inom AIK:s fotboll, i
Holland med match mot Purmereud.

196l:8Jlff;ål;,fff,ruä
inledde serien med åua raka vinster. Hös-
ten blev diiremot en besvikelse, då laget
fick nöja sig med en tredje placering. Det-
ta fu var också ett bemiirkelseår för klub-
ben, då vi fick vår frrsta landslagsman i
fotboll Stig "Spiken" Johansson, vilken
medverkade i ungdomslaudslaget mot
Danmark i Visby.

1962:fl åfPiä:,:,*i"i"ää
hade ettmindreSo 616sdan B-laget gior-
de en bra säsong och vann Qsserv Elitseri-
en. Triinare var L Daremark, Olle Sä,iiv och
C-G Bolander. Bredden inom Juniorfot-
bollen ?ir mycket stor. A-, B- juniorema
giorde en lyckad resa till Tyskland med bl
a RolfEricson som reseledare, som även
skötte pojkfotbollen diir vi hade c:a 150
spelare igang.

1963:B:f"ä:l'trilr#;:
de. Ett ord6randeskap som varade till
1971. Triinare var C-G Bolander. AJaget
blev tvåa efter en hårduppgörelse med Ma-
riestads BIC I DM slogs Kinna och Elfs-
borg ut men finalen förlorades mot Norrby.
Detta år började det skönjas att AIK laget
hade en stor kapacitet inom sig "Spiken"
Talmark gjorde 5.1 mål under såisolgen. Ju;
niorerna vann sin serie stort och var på
gång. Pojkfotbollen hade aldrig varit så
stor och stark under ls.tning av Gilbert
Pagrrert vilken I ner ettjättearbete frr ung-
domarna.

1964:k3ffJ,1H,ffrf#ir"T
Laget tiinades av Gunnar Reis. Till höst-
omgången hade vi lyckats knyta Arne Sel-
mosson till oss vilken var Reis behjälplig
med träningen tills han blev spelklar 15
september. Premiåirmatchen ftir hans del
blev IFK Tidaholm bort& en premiärrnatch

Jan-Åhn Suensson ochJörgen Dani-
elsson orcar Lul,eås KjeU Uppling i
dct allsuensha kual,et 1970..

60-talet - årtiondet då fotbollen tog fart
som förlorades. Bäste
målskytt, "Spiken" Tal-
mark" 56 måI. Juniorerna
var åter ett av de båista la-
gen i Västergötland. De
gicktill DM-final men diir
blev det ftirlust mot Borås
AIK borta. Pojkfotbollen
fortsatte sitt framgangsri-
ka arbete under lsdning av
Gilbert Pagrrert.

1965:3"?iiä
Selmossons frrsta år som

1 9 6 8 : tr',"Hi?,1i1T'ffå: RotfÅnborg

spelpdg .hänar€' ^ 
E\,lon Åbery fi,ck chansen att landslaget mot hgtards

pvcket ryckat debutår * -;S_:6-;ZÅ-ätÄäin pa uiiii.'
laget vann serien och nu -"
åter efter^många år i div _ placering efterJönköping södra. Till detta
tU.. Oelta fi [ade vi ett m- ycE:t celebert be- år kom ,Ya', Skoglun^( liammarby, Håkan
sök- på Södermalm da Ost-Tysklands Eriksson, Saab öh nin nlorttuid, Norr-
landslqg gä"Fq" 9.ss og_h spred en !n p-ro- köping. Tyvärr blev Bill ett s t ettanAU.
paganda fiir fotbollen. Trots att-vi fö.rstlir! Udderioåmaren gästades vi åter av Karl-
med Gunnar Gren blev det fiirlys! infii_r 4 Mam Stadt. I svei'ska cupers åttondelsfi-
000 +skådarc i ett-mycket mi. _serabelt viider. nal mötte vi Malnö FF. Tyviirr fick vi res-
"Spiken" Talmark gjorde 46 mål under sä- pass inftir 5 000 åskådare.'Publiksnittet var
song€n. Detta år stiillde.y ry_p-mld t-vå ju- 2 fOt asUaare. Båiste målskyn var Spiken
to-rlag.l:a laget grck.ll-l DM- fmal meP Talmarlq32mål.FörA-juni6remablävdet
fiirlorade borta mot Elfsborg. Pojkfotbol- serie- seger, fiir B- juniärema final i DM.
len. var fortfarande- ett glädjeiimne under Förlust riot Trollhäitans FK. pojkfotbollen
Gilbert Pagnertsl"a"qg. ökade yttefligare under lsdnin§ av Spiken

19 662#::H"$måi#l: [Hmi"* detta århö,s ei ungdoms-

fl"i'xffi ::å:f3ffi'fffitr3rå: "qJH § 69 3:kfl ,,H.*T: :""å
Srstl Ci-nCeg"{_$".tr lag, T1!l året hade 11iinare. Vi lyckades kny.ta Lars 'Laban-
l.* 9gtÖq ffin Hjo kommit. Detintem-a- Arnesson som tränare.-Årets trupp for-
tionella _utbytet var_mot lokomotiv Leip stiirktes nu med ettårsfallet Bill BjöiiJund-
4c 1965 å1s Inter Toto måistare,-qatlhel Efter en dalig inlertning av serieå kom la-
slutade med seger for AIK med 54. Juni- set starkt ieeä. Slutohclrinsen blev en an-
orema blev trea i serien men-ett By_cket ära plats eher Ggilrte. tiliklubbens 50-
logt lag, dj-flpsQvar lara 19-to. S_§Jog årsj.ibileum hade-Ci?asshoppers med Ove
även hem DM-tecken ftir pojklag. H_är kan Gåhn i spetsen inbjudits tili match på Sö-
nämnas C-H Martinsson,_Tomas Lager, dermalnvilkensluädeoavgiort.Å,rä15pu-
LennarlibergochKennetJäderskogvilka blil6nitr var 2 342 åskåddä. Bästa dål-
nuärengageradeiklubbensomungdoms- skytt var Spiken Talmark med 25 måI.ledare- Uigdomsfotbollen var även detta år myck-

19 67 : å#åi'*i::ääi # å:'j*Jffi å;,#;3;,"*"0 "-j,niorei 
ha-

låättt;å;käå"ål#åLTt#.ffifl 197 0: HI"::HH;.;å:,1äåå:
Johansson från Anderstory.pgtta år- ug ove wigertz, SpikeiTalmar( Bill Björ-
mycketframgångsrikt. BådeB- lagochC- klund, Ilåkan Eriksson och sell-Gdran
!gg-"1r"_r-- serier. A- laget gic!åler till UiOf 6ade lämnat klubben. Nyförvärrv var
DM-finaldärdetblevförlustmotElfsborg. Jöreen Danielsson och Dale Samuelsson.
Juniorerna var inne i en rynaratio.ns viix- taglet Uinades av "Acke', Ericsson. Laget
ling. Laget var på nrne.i Ost-Tyskland åir övänaskadp alla och självftirtroendet sieg
vi mötte deras OSJandslag, forlust-med 3- ntu Janne Åberg hOll iollan i 826 minutei
0 och uddamålsfiirlust mot Kad-Mam och säsongen aislutades med kval till all-
Stadt. §enare på so^mmaren spelades retur svenskan.-OavgjortmotLuleå i förstamat-
Tqt" F-l-^lvl"o sl"{! .på södennalm. chen, ftirlust i §andviken och oavgiort mot
Askådarsiffran var 2 934-persone-r i snitt. Landshona på Ullevi reckte inätill all-
Laget varr{et enda som_besegrade serie- svenskplats.'Densedvanligasommarmat-
vinnarna Atvidaberg.-AlK vann med-2-l chen vå mot Lodski Spoi vilken giorde
på Kopparvallglpd qyqorySde ..{l uy fin propaganda for polik fotboll. pilUtit-
backen pen$ "B-lo{an" Ca.rlsson. "Spi- siffiini särien var j t tS i snitt, med topp
ken" Talmark och Sven-Erik Johansson mot Jönköping Södra 7 851. Bäste mål^-
gjorde 25 mål vardera. Ungdomssektionen skyttvar Sven-ErikJohaossonmed22 måI.
redgviydg ett rekord/lr på bredden med 2 Åiets juniorer gick till DM final mot Elfs-
spelande.A-,P;oc!C;junigrersamtca 180 borg vilken soä vanligt ftirlorades. Ung-
grabbar i pojldot bollen. I 967 var också dorisfotbolens bredd iar den största vi å
ett miirkesår da AIK ftir fbrsta gången ar- dovisat.
rangerade en kurs Iör våra ungdomsledare.



Underteck- I

nad kom till
Skövde i sep-
tember 1952.
Jag spela.de då
fotboll i Arnäs
IF. När jag
komtillSkövde
tog jag kontakt med SAIKdär jag
började fotbollspelet i stan. Det
blev sedan många år på Skövdes
fotbollsplan - läs Mariehov.

Någonstöne framgånghadevi inte i SAIK
under detrna tid. Vi varfast fiiranlaade i div
IV (i dagens läge div ltr). Någon serieseger
fick vi aldrig, men vi låg och kämpade på
den öwe halvan så gott som hela tiden.

Så smaning började jag i SAIK- styrel-
sen och därefter i fotbollsektionen &irjag
var ordfiirande i c:a åtta år.

Det var ö det
började hända sa-
ker, inte p.g.a. un-
dertecknad, utan
de kontakter vi
fick med Arne
Sandberg och
Uno-X.
. Jag och Rolf
Anborg tog kon-
takt med Arne, då
Rolfhade fiittreda
på att Ame Sel-
mosson skulle
flyfta hem från
Italien, och ville

Ame Sandberg har be-
Wtt nycket för SAIK:s
utuechling.

gäma komma i närheten av Götene diirhan
hade sina fiiräldrar och sliikl.

Vi tog kontakt med Sandberg och råd-
frågade om han kunde tåinka sig att anstiil-
la Ame Selmosson på Uno-X. Vi frck ett
positiv svar att tillskriva Selmosson, att vid
hemkomsten ta kontakt med oss. Så sked-
de och AIK:s fotboll började vakna ur
Törnrosasömnen.

Ame Selmosson bö{ade som spelande
tränare i SAIK. Nu började publiken vak-
na till och SAIK fick
heltplötsligl övertu-
sen åskådare på sina
matcher. Någon seri-
eseger blev det inte
den ftirsta halva sä-
song som Selmosson
var känare, men året
&irpåvar detklart for
serieseger. I div III
var det raka spåret till
div II.

Nu bö{ade en tid
då det var dags att
skaffa nya spelare
som komplement till
vårt talangfulla lag.
Vid denna tid kom
fbjande spelare till
SAIK; Antti Lund-
Bron, Orebro, Jan
Aberg åter fran gåist-
spel i IFK Göteborg,
Sture Haglund, Ska-
ra, Sven- Erik Jo-

u0naningar. Han blev bl a ftirbundskapten
och ärnu fotbollschefpå SFF.

1970 var det dags för kvalspel till all-
svenskan. Oj, vad kul det var ntir vi kval-
spelade hemma mot IFK Luleå ftr 13 052
åskådare. Tyiirr lyckades vi inte komma
ända till allsvenskan. Jag minns med tack-
samhet den insats som Arne Sandberg
gjorde under denna tid. Utan hans arbete
och intresse hade vi aldrig nått fotbollseli-
ten.

Enlegendariskförsuarsslinje. Fr.u. Sturc Haglurtd, Antti Lundgren,Jan Äberg,Jan Nissmo och
Berql Carlsson. 1970 uar de myckct suårforcerod.e och bid.rog snrkt till det allsuenska kval.et.

ttNär Selmosson kom
vaknade fotbollen

ur Törnrosasömnenrt
hansson, An-

derstorp - tidigare spelare hos
Elfsborg, Jörgen Danielsson
från Ulricehamn, "Ya" Sko-
glund från Hammarby, Stig
"Spiken" Johansson (Tal-
mark) åter från Elfsborg, Hå-
kau Eriksson fran SAAB och
Bill Björklund från IFK Norr-
köping.

Denna tid var mycket arbet-
sam fiir sektionen med många
långa ftirhandlingar för att f;i
ovanstående spelare spelkla-
ra. Jag kan hiirmed relatera till
"Ya:s" övergång till SAIK.
Efter telefonsamtal med Ny-
man i Hammarby blev våra
samtal avbrutna då Nyman
och undertecknad inte kunde
komma överens. I sista minu-
ten, ftir all ft'\*' spelklar,
ringde Stabben Ahlner och
vädjade attjag skulle varamer
resonlig. Vi kom efter några
minuters diskussion övsrens.

Rolf Ånborg fick med all
hast åka upp till Stockholm
frr att fii Hammarbys namn-
teckning på övergången och
sen direkt till SFF, endast nå-
gon timme innan tiden var ute.

Ett annat fall var Bill Björklunds över-
gång. Han blev ettårsfall. Det var helt
omöjligt att diskutera kortkarens med Sig-
ge Andersson. Under dEt året, som Bill var
stiingd ftir oss ringde Aby Eriksson flera
ganger, närderas lag hadeproblem ochbad
att Bill skulle fii spela med IFK Norrkö-
pmg.

1969 lyckades vi knyta Lars "Laban"
Amesson till oss som triinare. Tyvåirr fick
vi bara ha honom ett år, då han fick större

Lars "Laban" Arnesson trdnod,e Sköud,e AIK
1969. Sedan gi,ck han uidnre till störrc uppClfter
och cir i d.aA fotbolkch,ef på, Sverwka Fotbollför-
bund,et.
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Jag har bli-
vit ombedd
att skriva
några rader
frånmintidi
Skövde AIK
vilket, jag
gärna vill göra då det
verkligen var en tid att
minnas.

Jag kom till Italien som proff-
spelare 1954. Var dtu under tio
år. Först representerade jag
Udinese ett år. Lazio visade in-
tresse frr mig och köpte över
mig för en sutrmra som då var
transferrekord i Italien, men det
blev bara tre år där. Konkur-
rentklubben i Rom (Roma)
köpte över mig. Det var en
överg&rg som inte var populär
hos Lazios fans. Efter några år
diir gickjag tilbaka till min frr-
sta klubb, Udinese.

Spel mot Wales

Denna min tid i Italien var en
mycketbraperiod i mitt liv och
jag kallades in till den svenska
VM-truppen 1958, som då tog
silver, och fick spela en match
motWales i gruppspelet. Detta
var en helt fantastisk upplevel-
se att fiivaramed ochtahsm eft
VM-silver. Jag hade nu varit
borta så liinge ffin Sverige och
ville hem, för att mina barn
skulle fr gå i svensk skola. När
dessa mina tankar blev kända i
Sverige utbröt en febril aktivi-
tet av många allsvenska och div
tr- klubbar.

Till detta kom en pårinening
frau Skövde AItrL som efter-
651de mina tankar att komma
tillbaka till min hembygd. Till
en början varjag mycket skep
tisk, då jag nog ville avsluta
min karriåir något högre i serie-
pyrarniden. Det mest intessan-
ta anbudet somjag länge firn-
derade över kom från IF
Elfsborg. Jag gick i alla fall
med på att träffa Anborg och
Herngren ftir ett samtal och ta-
la om mina frarntidsvyer, inte
bara på fotbollsplanen utan
även på det civila planet. Dessa
herrar satte i gång och arbetapå
ett koncepf somjag kunde kän-
na för. Ettkoncept som inte ba-
ra var att träna och spela fot-
boll, utan även en framtid
utanliir fotbollen. Jag skaffade
mig kunskaper om lagets spela-
re och fann att det siikert hade
kapacitet fiir att spela högre iin
div tV- fotboll, ett viktigt fak-
tum.
På den civila sidan eöjöds jag
anställning hos Arne Sand-
bergs fiiretag UNO-X ett lock-

där-
titl gjorde att
Jan Aberg, vår målvalct,

Arne Selmossons intåg i Skjöud,e NK inrwbar att tnar-
schen uppå,t i seriesystcmet börjad.e. Pd bild,en hyllas Ar-
ne au laghampisarna Jannc Äberg, Oue Wigertz, Karl-
E rik Karl,ön och San'e Haglund^

ande arbete som även gav fina
framtidsutsikter. Den 15 juli
1964 var allt klart för under-
skrift av kontrakt och över-
gangspapper till Skövde AIK.
Den22 augusti spelades så en
välkomshnatch på Södennalm,
som blev en verklig upplevelse
infir ett par tusen åskfiare. Jag
minns bl a en spelare i AIK som
nu blivit rikskändis nåimligen
Bert Karlsson, inte heller att
förglömma Stig Johansson
(Talmark), Ove Persson (Wi-
gertz), Bengt Larsson samt
Bengt Carlsson, den fine back-
en. Det året blev det ingen seri-
eseger, utan det blev 1965 som
det skulle bli div Itr- spel. Se-
gem säkrades i Borgunda med
vinst 8.0, en hiirlig dag.

Debut i trean

Debuten i trean skulle ske mot
den tippade serievinnaren.
Hvetlanda på bortaplan, men
&ir ett heltänt AIK spelade ut
dessa och vam med 3-0. Paus i
resan till Vetlandatogs vidmo-
tellet mellan Mullsjö och Jön-
köping. Detta stiille blev sedan
vårt turstiille. Jan kan inte på-
minna mig attt vi ftirlorade nå-
gon match neråt Småland efter
paus diir. Dtuefter gick det som
en dans, undantaget matcherna

mot IFK ffu.icehamn, där det
blev stryk båda matcherna.
Måls§rttet sköttes av Stig Tal-
mark som gjorder 32 mål av de
6l vi giorde detta år i serien.
Talmark var en måltjuv av
rang, en av de allra bästa att ut-
nyttja uppkomna chanser, som
jag seu.

Klart för tvåan

1967 var alltså debuten i div
tr. Laget förstiirktes med Sven-
Erik Johansson från Ander-
storp, en myckt komplett spela-
re, Ya Skoglund och Anti
Lundgren var också två myck-
et finanyförvåiru som smiilte in
perfekt i laget. Vi gjorde enbra
debutsäsong och kom på en he-
drande tredjeplats. En av min-
nesbilderna från detta år iir
Bengt Carlpsons kanonskott
borta mot Atvidaberg, vilket
ledde till aJt vi var det enda lag
som slog Åtvidaberg detta år.-

En annan match att minnas
var mötet borta mot Frölunda
där vi var tillbakapressade hela
matchen, meu fick en frispark
på 40 meters avstånd, vilken
slogs in medkraft av Sture Ha-
glund och efter ett fantastiskt
äålvaktspel av Janne Åberg
var segem ett fakflm.
Denna match och flera matcher

blev uttagen i landslaget mot
England gällande fiirberedel-
serna infbr OS 1968 hedrande
frrHubben.

f)etta var en upplevelse för
mig att fil se det unga oerfarna
lag, som jag kom till 1964, ut-
vecklas på detta sätt.

Inför starten 1968 satsades
det på ett triiningsläger i Hol-
land. Ankomsten till Holland
blev en överraskning, då Ån-
borg tillsammans med en leda-
re från de andra lag som kom
med planet fick gå ut fiirst från
planet och möttes av vackra
flickor som blomsterbehåingde
dessa, medan Holliindsk TV
spelade irl ceremonin. Det var
inte ftir Anborgs eller AIK:s
skull deaa skedde, utan det var
att Holland hade bjudit in, för
dem det så exotiska lagel Keb-
nekaise från midnattssolens
hnd. Lret gav en andraplats i
serien. Vad jag minns 6v 6"11u
år iir de tuffa matcherna mot
Jönköping S&ra, där vi frrlo-
rade på hemmanplan men vann
borta.

Vilka minnen!

I och med detta år avslutade jag
mitt engagemang i Skövde
AIK och mina år hos AIK kom-
mer jag alltid att minnas med
ftirtjusning, då jag fick ett för-
troende att bygga upp ett lag
fran div IV till tvåan med hung-
riga, träningsvilliga grabbar,
vilka gav allt under matcherna.
Men spelama hade inte nått så
långt om ej klubbens ledning
varit så rationell och stabil i sitt
tunga arbete frr klubben.

Jag kommer
alltid att minnas

Er.
Arne Selmosson



kövde AIK:s fotbollsverksam-
het under 70-lalet blev histo-
risk. 1970, da AIK skulle å det

svårt i div II, kvalspelade klubben till all-
svenskan. På anrika Södemralm sattes ett
oslagbart rekord (?), ett publiloekord i fiir-
sta kvalmatchen mot IFK Luleå (l-l). l3
239 askådare såg mat-
chen inklusive Putte
Kock, legendarisk fot-
bollsspelare, TV-
kommentator och
"§rschare"!

Skövde for högt upp
på Sveriges fotbolls-
himmel och kravet på
"bensin-laget" - en fii-
rekommande benäm-
ning i massmedia - höj-

Oftirglömliga år
som lockade
tusentals till

hemmamatcherna

Infrr 1972låimnar, efter många år, 'T(ela"
Hemgren sin ordftirandepost i fotbollssek-
tionen ochgick över till bandyn. Ny ordfti-
rande blir Lars-Edvin Larsson. Kämpen
Jan Nissmo går till allsvensll spel i Halm-
stads BK och AIK hamnar i en ny serie-
konstellation med flera lag ffin Mälarda-
len och Stockholm; SAAB, IFK
Eskilstuoa, IK Sleipner, Brommapojkama,

Spånga men också
outtröttliga Tida-
holms GIF. SAAB
vann serien och SAIK
kom, jajust det, på an-
dra plats. Cas Sten-
berg och Rolf "Mo-
holm" Karlsson är
triinar- och lagledare-
duon "på ett veftigt
sätt" enligt må.lvakts-
lejonet Janne Aberg i

des. Ja, laget gick nu inte till allsvenskan,
men blev historiskt, minst sagt. I serien
sågs AIK i genomsnitt spela infiir 3 ll8
forvånade hemmasupporters.

Favorit året efter

Skövde AIK tillhörde plötsligt favoritema
i 1971 års serie, trots storheter som IEK
Göteborg, GAIS (båda ur allsvenskan
1970), Jönköping Södra och Degerfors. Ett
lag blev tyvåin fiir bra, GAIS, som tidigt
gick loss och påverkade bl a publiksiftor-
nanegativtbl afiir SAIK. AIKnådde dock
topplacering. l97l var det sist året (är se-
ris^e^graren 6ahde till allsvenskan. Åsikter
gick isär om borttagande av kvalet. Utan
tvekan fiirsvann en av svensk fotbolls ftirg-
klickar, kanske skipades rättvisa istiillet
genom serieomläggnin gen.

Under serieåret l97l spelade åter Stig
Talnark ftir AIK och debut gjorde Lasse
Arvelin från IFK Göteborg. Bland eenaju-
niorer debuterade under året bl a Roger
Gustavsson, Lennart Snygg, Bengt-Arne
Johansson, Hans "Ada" Adolfsson och Jan
Bolander. Publiksnittet blev 2 391 perso-
ner,

"AK-nyt'maj72t.
B-laget vann match påmatch under led-

ning av Bengt'Blottan" Carlsson, som
släppt sin gamla backplats till pnge tuffe
Ulf Nilsson, senare Ope, Ostersund.
"Slompan" Stridh och Göte Sundlöf hade
hand om A-juniorerna. A-laget sågs under
året av i snitt I 994 personer.

Generationsväxling

Infor 1973 års fotbollsäventyr var eu gene-
rationsviixling på gang i A-lags-kuppen.
Via kontakter (Anborg) med Osters fot-
!6115[§yrining, Stig Svensson, far till da-
gens ftirbundskapten Tommy Svensson,
ftirlades vårens triiningsläger till Polen,
närmare bestiimt till staden Bytom i Södra
Polen och värdklubben hette Szembierki,
ett proffslag under ett gruvbolag, som spe-
lade i landets fiirstaliga. Tre saker finns
kvar på näthinnan från det lägret: den mil-
jöfti,rstöring, friimstav luften" somkol- och
stålindustrin orsakade där ner, den fi)r de
unga grabbarna tankeväckande resan till
Auchwitz koncentrationsläger och den ut-
klassning vi fick av fotbollslaget Rush - l-
l0! Szombierki kvitterade vårt besök på
sommaren och bodde då mellan matcher
och triining på Alphyddan, Billingehus. Ny
tråinare under året var Janne Carlsson, f.d.
landslagsback och Djurgårdens IF. Lagle-
dare var Sture Haglund den gamle stor-
backen.

I serien giordes många re-
markabla matcher; vad sägs
om G3 borta mot Hiisslehotn,
efter 0-2 i halvti4 6-2 herrma
mot Hatnstad B§ den bomb-
hotade matchen mot Halmia
(34) med ca 40 kvalificerade
målsituationer och l-l mot
IFK Göteborg! Publiksnitt un-
der året: 2 268 personer och
serieplacering andra plats.

Be§mren började

1974 började be§mren. Efter
några år i toppen blev året

Janne Nissrno jagar Jönköpings
Rolf "Kocken" Andersson. Nissmo
uar med, i kuallaget, prcuadc lycha,n
lws Hq,lmstad^s BK, innan d,et bl,eu
S,4JK i.gen för mannen med d,en
okuvliga uiljan.

slutplaceringen blev en 9:e plats - de sju
sista matcherna gav'tela" tvä poåing! Pu-
bliksnitt I 807. Arets bästa match inftir 4
707 personer spelades mot Örgryte. Den
hade allt, tempo dramatik och välspelning.
resultat 2-2. Borta nådde vi också oavgiort
l-1. Orgryte vann serien frre Kalmar-FF.

1975 blevåretda SAIKtog s§kavJön-
köpings Södra i båda serie-matchema (0-3
resp 0-2) och eftersom vi under tidigare år
haft lätt mot Södra bevisade det vår fiir-
sämmde standard. Poäng togs mot fel lag.
I hemmamtchen mot Hälsingborgs IF, som
vanns mot l-0, gick HIF:s protest igenom
hos Sv FF och omspelet infifr drygt 3 000
persotrer eller den stora klubben ffin Skå-
ne, och ftir domaren i matchen. För AIK:s
del blev det div III, niir det hela var över.
Publik I 550. Tränare uuder året enjugo-
slav, Blagoja Vucidolov och kom nämrast
ffin Karlstad BK. För honom existerade
inget annat iin fotboll - det kanske inte var
så bra det! I maj dett år invigdes Lillegår-
dens fdmiirnliga fotbollsanlägping.

Inge " Smia" Jolwnsson interuju.adcs
au Lars-Gunnar Björklund, efter
hual.drq.ruat mot Lul.eå, (1-1).

En klassisk"bild frdn Söd,ermalms
IP. Janrrc Aberg boxar bort bollen
med, Sture Haglund, som åskårlane.

kåimpigare iin på liinge. Lag som IFK Mal-
mö, Hälsningb..orgs IF, KaLnar FF, IFK
Göteborg och Orgryte var svårflirtade och

f;



å programmet fti,r 1976 stod s.
k. storsatsning ftir snabb come
back i tvåan! Det var raketåret.

Ny fotbollsordförande blev Gunnar Ek-
man" ban§urist till yrket. På raketrampen
satt Janne §issmo, åter fi"an IIBK, Nisse
Nilsson, AWidabergs FF och Anders
HoLnqvist, Elfsborg. In under språkbarri-
iiren komockså en skåning, målvakt Rune
Svensson. Allt
skulle ordna
sig.

SAIK blev
inga raketnn?is-
tare dettaår, ftr
travestera
Stoclåolms
vattenfestival.
Cas Stenberg
var åter triinare

Satsningen
på snabb
come back
kom ov sig

och "garrle" slitvargen Ove WigerE, lag-
ledare. Serien vailrs av Degerfors IF med
IFK Falköping på andra pla8. AIK kom fy-
ra från slutet. En sannsaga är värd att min-
nas: Tidaholms GIF mötsr AIK:s hot i ned-
flyttningsstriden, Malmslätts F. Ånborg
på plats. I slutet av matchen vid sliillniFg-
en l-1, flir TGIF en höma nere'tos" An-
borg. HåkanEriksson, tidigare i SAtrL ska
slå höman, sgr Rolf och säger till honom:

- Lup, Anborg, den här slår jag in di-
rekt.

Mycket riktigt, 2-l till TGIF och AIK
var kvar i serien. Rolfpåstod att han såg en
liten raket över Skultorp närhan åkte hem!

För mycket Iör Cas!

Vi slaiver 1977 
-bortamatch 

mot Haga-
höjdens IF ffin Norrköping. Det iir en lör-
dag i augusti. Christer Rapp, fotbollsord-
ftirande i all välmening och enligt
fiirhandsbestiimt, väntar i garnla klubbstu-
gan tillsammans med resp. damer att A-la-
get skall komma hem. Bussen aoliinder och
Rapp sänder ut en "trumpet"-sipal niir

PålitliAa nålspottarc und,er må.nga å.r. Bosse Quist, Bosse Westerfurg och Stc-
fa.n Nord,esnhrir.

Ett gdng som cir intimt förknippat med Sfu)ud.e AIK:s 70-d,rshistori,a. Bildzn
togs i samband, rned en oldboysmatch mot Hamntarby för tlåSra år sedan..
Stdendefr.u. Suen-ErikJohnnsso4 Lars-ErikAraelin,JanNissrno, Kjell-Gii-
ran liiif, Roger Gustaussob Inge Joh,a,nssonr Bengt Fogelberg, lxl 'Ackeu
Ericson KnåstdarLde fr.v: Jan Svartön, Jan-Äke Suensson, Jan Äberg, Kjell
Arl,estad" Jörgen Danielsson, Roger Tapper och Bengl Larsson.

spelarna kliver ur bussen. Det blev ftir
mycket frr Cas som åker hem direkt. De
dukade kräftoma går bildlikt bakåt. javisst
ja, matchen mot Hagahöjden slutade 8-2

- till Hagahöjden! En åttonde plats i seri-
en blev det till slut. Som vanligt gick B-la-
get bra och vann sin serie. pojklagen in-
kasserade ffra seriesegrar. Så trycket på
A-laget fanns.

Klar uppryckning

197E blev en uppryckningens år. Ny hiina-
re var Ove Wigertz och bland uya spelare
kan nämnas Stefan och Roger Selmosson
ffiu Götene med en ej okiind far, Ame S.
En skotte vid namn Garry Gallacher, mål-
vakt och katolil fiirgstark och välbyggd på
alla sätt.

Efter en mycket dramatisk avslutning av
serien slutade AIK på andra plats. Serien
vanns av IFK Tidaholn, som i avslut-
ningsmatchen mot IFK lJlriceharnn vann
med 3-1. Ulricehamn var också aspiranter
till serieseger. IFKTidaholmtriinades f. ö.
av AIK:s nuvarande mnare, Christer
Swärd. Laget missade dock kvalet till div
II. Efter ett antal år med sviktande publik-
tillströmning, blev årets snitt en kaftig
höjning (858 per match) mycket beroende
på.månqa derbyn. BJaget etta som vanligt
I Sm Sefle.

'Svenne'ny tränare

I 979 fortsatte kampen om en serieseger, nu
med ny triinare igeq f d teknikem och ar-
betsmyran från div tr-tiden, Sven- Erik Jo-
hansson. Nya spelare var Börje Hallin (nu
tråinare i Skultorps IF) och Stefan Norden-
skiir, återbördad från Sirius, Uppsala. AIK
hade chansen in i det sista till serieseger,
men slutade hea. Med en svårslagen
matchsvit avslutade Lasse Arvelin sin fot-
bollskarriär i AII! hela 211 seriematcher!

1980 är året då vi noterar stora framgång-
ar for vår lngdomsfotbo[, mn U2l-lagel
och nedåt. Dess framgångar höll i sig ett
par år framåt och kom att biira ftrkt i mit-
ten av 80-talet. Reservlaget vann Viistgöta
Elitreserv-serie. A-juniorema deltog i maj
i en stor fumering i övarande Våisttysk-
land med, fiirutom AtrL var fem viis§ska
och holliindska lag. AIK blev trea och vann
pris som detjustaste laget.

Chansen till serieseger ftir AJaget frr-
svann i näst sista omgången mot Jonsered
borta. Vi ftill med 3- I och slutade fora i den
jiimna serien. Detta år var IFK Skövde up-
pe i trean. Derbymatchema vanns av AIK
med 2-l och 5-0 och IFK gick ner i Snan
igen. För öwigt fiirsta gången sednn 1965
de båda skövdelagen möttes i seriespel.



9El trädde en ny ordfiirande i
sektionen och en ny huvudträna-

-I- re, Stig Davidsson resp Christer
Femrvik in på arenan. Fermvik var från
Höganäs i Skane och rekommendarades av
Labau Amesson, f d fiirbundstråiuare och
triinare i AIK 1969. Bland nya spelare.dök
en isliinning upp, Einar Thorhallsson. Ate-
rigen höll vi till i toppen på serieu och slu-
tade trea. U2 I -laget nådde såväl serieseger
som cupvinst. Bland annat slogs Oddevold
i en avgörande match med 4- I . Cas var trä-
nare fiir laget, som innehöll spelare som
Roger Wilsson, Jörgen Holappa, Hannu
Miikinen, Bosse Stenberg, Ulf Sand6n och
Per Friberg.

Dampremiär!

1982 startar SAIK med ett damfotbollslag
i seniorserie. Starten blev lyckad, en an-
draplats. Laget ftirlorade seriefinal motTi-
bro AIK med4-2, den forsta fiirlusten ef-
ter 43 seriematcher (inkl tidigare
flickseriematcher under 1980-81). I A-la-
get fanns nu narnn som Jörgen Holappa,
Christian Lööf och Bosse Stenberg. Man
hamnade nu på sjunde plats i serien och
åter sjönk publikintresset, 300 personer i
snitt. Noterbafi är att Bosse Qvist några fu
under 80- talet var AIK:s målspottare, som
ofta hittade ettkvisthål (!) fiir sina skott. B-
laget debuterade i Svenska Elitfotbolls all-
svenska reservlagsserie och belade sn he-
drande femte placering.
1983, ett fotbollsår som fick AlK-anhäng-
are i gunping. Fortsatt div Itr-spel rädda-
des i sista seriematchen mot Husqvama. L
E Larsson åter sektionsordförande. En
ljuspunkt lyste upp höstmörkret. Klubben
lyckades infiir 1984, eftermånga fiirhand-
lingsturer och mediaspekulationer, knyta
Hammarbys f.d. landslagsspelare Thom

ÅnUoa tiU sig. Hans roll skulle bli spelan-
de triinarens. Ungdomsavdelningen var
somvanligt duktiga i sitt arbete. l4-årsla-
get vann sin klass i IFK Skövde tuffa Ska-
devi-cup.

Åhlund ett lyft
thom Åhlund debuterar 1984 i SAIK till-
sammans medbl aJens Larsson (IFKViir-
sås) och är fortfarande aktuell, samt LJlf
Forsmark (IFK IIjo). Thom skapade
snabbt enny anda ända ffinpojklag till A-
lag tack vare sin mjuka attityd och positiva
syn på fotboll. Många minns hans debut-
mål på Södermatn, en frisparlg ribba och
in mot IK Tor4 Jönköping. Serien vanns

av Jönköpings Södra med AIK på andra
plats. Publiksnittet fiirdubblades från frre-
gående ä$ nl $7 personer per match. A-
juuiorema hade en trög säsong och kom
sjua l srn sene.

Kval mot GIF Sundsvall

1985 blir klubbens hävdvunne fotbollse-
kreterare Ro[Ånborg, ordftirande i sek-
tionen. Det blev en verklig avspark infiir
1986. Vårt AJag vann serien och gick till
div tr-kval. Det blev en dramatisk avslut-
ning i serien. Segem bärgades i sista mat-
chenborta mot Askim efter l-0 seger. Må-
let gjordes av Bosse "Lå.rg" Andersson. I
kvatnatchema mötte vi Sundsvalls GIF.

Bortaftirlust med l-0
och hemmavinst, efter
stor dramatik, 3-2. GIF
till div II enligt UEFA-
regeln, fler giorda mål
borta. Publiksiffra:
3332 betalande! Re-
servlaget nådde en tre-
dj e plats i allsvenska re-
servlagsserien. På
grund av spelarbrist la-
des detta år damfotbol-
lenned.

Christian Lilif och Bosse "IÅng" And,ersson tuå, prufil,er som gjorde rnctasor
au nytta und,er I 0 -talet.

i-nä* iii"ä't
i trarurpro\t , iI som smru t

I srore fr"*- t,

I gdngar undzr I
tt ll:e ssisgnger. tl

I HMhllmlm- t

i ra.dz med det I

I lyckad,e hualet I

I mot . Holm- |
|sund i

.1 s



1 986 - nu skulle det häinda! Året
I bjöd spänning in i det sista, precis

-I- som folk vill ha det. Serien skulle
avgöras i sista matchen, där en vinst mot
Gunnilse betydde serieseger. AIK vann
med2-l
efter
Gunnil-
se-redu-
cering 5
minuter
före slut,
Målvak-
ten i
Atrq
Paul
Zetter-
ström

Kvaldrsma
mot Holmsa
gav klubben
efterltingtad
plats i eliten

storspelade. IFK Holrruun{ med två
engelska proffs i laget blev kvalmotstån-
dare. AIK bortavann, 2-l båda målen från
Bosse "Långs" fot. Hemma stod det 2-l
till Holmsund vid firll tid och efter ftir-
längning. Straffsparkar tillgrips och unge
Jens Larsson slår in den avgörande, högt
och stolpe in! Vem minns inte den mat-
chen? Kvalmatchen "genomleds" av 3
772 persorier. Seriesnittef blev 453.
Smott i bägaren: Thory Åhlund lämnads
oss ftir Friska Viljor i Omsköldsvik.

Åter i eliten

Infiir 19E7 hade det hänt. SAIK var åter i
Svensk Elitfotboll efter drygt l0 år i div Itr
(nuv tr). Nu i div I efter nyordningen sam-
ma år. Christer Tonniug blev ny fotbolls-
bas och ny spelande fAoare Teitur Thor-
darsson, niirmast ffin Osters IF. SAIK kom
ganska snart in i svårigheter i seriespelet.
Till htstomgången lånades förstiirkning
från Orgryte; Thomas'?oletten" Larsson
qch Glenn Martindahl. Det hjälpte fiiga.
Åter gick färden ned ett steg i säriesysä-

rret. En poäng ffin serieepilogen kan vara
värt att notera: i sista omgången spelade
AIK borta mot Trelleborg, l-1, och bädda-
de ftir GAIS serieseger.

Träningslägret på våren i Marocko gav
oss ingen utdelning. En ljusglimt dock. Ge-
nom Teitur knöts en annan islänning till
klubben, närrligen Gudmundur Mapus-
son, som vi än idag har glädje av på många
sätt. Publilsnitt under året: 960 personer.
Vårt fornämliga U-lag vann Allsvenska re-
serlagsserien div II.

Ny organisation

19E8 skedde en omorganisation
inom klubben. Huvuds§elsen
med ordförande blev huvudan-
svarig ftir fotbollen. Historisk i
det sammanhanget blev Christer
Tonning i den nya organisatio-
nen. Till ny hiinare utsågs Inge
Lennartsson, med fotbollsfiir-
flutet i allsvenska Örebro SK.
Nytt på planen Jörgen Dunberg
(sedermera Orebro SK!), Mag-
nus Hemiksson, Oster och An-
ders Egonsson, Kviinum. Laget
gjorde en godkänd insats men
Jonsered med Tor§örn Nils-
son, blev fiir svåra. Ungdoms-
gruppen, som under våren gäs-
tade Ipswich i England, minns
säkert den upplevelsen, fiirmed-
lad av Tonning. A-truppen hade
sitt tiiningsläger i Holland-

Många ftirsvann

Inftr 19E9 års seriespel skedde
en ganska kaftig åderlätning av

1986 tog SAIK steget upp i diuisi.on I. Detta efter att ha uarit borta ffin elit-
fotboll,en i 20 år. Ordförand.e Christer Tonning uisar stolt upp gd.nget som fix-
ad,e auanremang via seri,eseger och lyckad. kual mot Holmsund- Sköud,e AIK
ill.d,el.a.d,es SLA-plakctten för bedriften.

vårt spelarmaterial. Bland spelare som fiir-
svann märktes Paul Zetterström, Jörgen
Dunberg, Christian Liiöf, Jacob Lindroth,
Peter Johansson och LJlf Forsmark. Nya
var Jens Lidholm (Elfsborg) och Jens
Ström (IFK Falköping). Av ekonomiska
skäl stiilldes triiningsläger in. Trots en kraf-
tig sänkning av medelåldern i laget siiha-
des med marginal nytt kontrakt. Noterbart
är att Bosse Stenberg tilldelades stipendiu-
met "Stefan Nyströms minne" ftir detta år.

Uppåt med Swärd

1990 blfu undertecknades sista minnesår.
Allan Sjöblom blir klubbens ordfiirande
efter Thonning och Christer Swärd flyttar
ffin Skara IF till SAIK som triinare. Spel-
artillskott Jörgen Bergsten, Markko Nurk-
kala, Ove Nielsen, Christian Lööf och An-
ders Engelbreksson. Det blev lyckade
tillskott! Andraplatsen i serien ledde till
kval fdr div I. Motståndare var Enköpings
SK. De båda matchema slutade med l-0 till
ESK och så var den sagan all. A-juniorer-
na gicktill DM-final motnaturligtvis Elfs-
borg, som vann, svårslagna som de iir.

Under $O-tal.et ucixte sig urgdamsfotboll,en sig
allt starkanv. I d,et luir l.ouand,e P 9-l.oget ffi.n i
börj an a,u 90-tal,et fanns dat tnLang. Fredri,k Iiiiif
stående trca fiå,n v cinster och Mattias Sj ölan d,er
htuistående lringst till ucinster ör etablerud.e A-
lagsspel.a,rc.



Jonas Nystedt om
sina år i rödvitt:

AIK år laget
i mitt hjärta
Det iir fredagskväll. Samling på Mariehov
kl 17.00. Match mot IFK Tidaholn borta.
PåTidavallen.

Lagledaren Roffe Ericssom räknar med
en svår match, och han far rätt.

Vi, d-pojkar fidn Skövde AII! ligger un-
dermed 0-5 i halvlek.

- Tar vi en poiing bjuderjag på korv på
hemvägen, sa Roffe, ganska bergsåiker på
att vi a I d r i g skulle klara det. Det blev 5-
5, korv och coca-colapå vägenhem och li-
vet lekte! Roffe var lika glad han, trots att
han blev åtskilliga kronor fattigare.

Det är ett av mina fiirsta "stora" minnen
ffin åren i Skövde AIK. Kanske det allra
fiirsta finns ffin kvartersfotbollen på Ma-
riehov med laget "Pistols". DEir fanls jag
med, Jnnne Bolander, Claes-Gtiran Oberg,
Tommy Andersson, Claes "Klabbe" An-
dersson, Hans'Trasse" Cederlund (da Er-
iksson), Roger Tapper, Kjell Arlestad ftr
att niimna några. Mariehorn ln* sasrlings-
platsen. Klubbstugan blev vårt fritids, fii,r
att tala ett altuellare språk.

Skövde AIK bildades samma år som min
papp4 Tage, ftiddes. Han blev sedennera
allsvensk handbollsspelare i klubben i mit-
ten på 40-talet. Eftersom vi bodde på nor-
ra sidan om stan var klubbvalet liksom
självklart - plus det fakhrm att AIK fanns
I generoa.

AIKmotIFK
Kåinn på det, framforallt många äldre har
speciella minnen kring derbykampen, som
stiindigt pågick.

När vi blev juniorer i fotboll vann vi Ös-
tra Skaraborgsj,niorserie. IF§ som alltid
hade bra pojklag på den tiden, hade inte en
chans. Triinaren hette Ingemar "Slompan"
Stridh. Jagvarlagkapten och dethördes vi-
da omkring Mariehov när vi spelade vem i
laget som "Slompan" skällde på. Han me-
nade väI, ville att det skulle gåbra, mennå-
gra gångerundrade man varfor han hacka-
de just på mig..... Men vi blev
framgångsrika.

Ett tag hade vi "Slompan" även som
handbollsledare - vi dubblerade ju på den
tiden allihopa i stort sett - men diir kom
en IFK:are att betyda mesta ftr mig!

SörenKarlström som av outgrundlig an-
ledning inte var välkommen liingre i IFK-
handbollen just da AIK tog emot honom
med öppna annar. Med lite perspektiv på
handbollstillvaron vågarjag idag påstå att
utan Sörens grundarbete hade IFK inte va-
rit den klubb den är idag i handboll.

Med Sören fiiljde några väldigt fram-
gangsrika år - bade fiir mig personligen

Ett lwd.bollsgcing ffin 1974 medJonas Nystedt t"laget. Ståer1de fr.u: Bertil
Lind4uist, Peter Lili,eborg, SuenJolwrlsson, I-ars-Ake Friberg, ClaesJoluns-
son, Bo Erikssan, Kjell Persson, Lennart Fl,a,rup, IrEe Eklirld,h. Kråståcnd,e
fr..u. Bosse Westerberg, Roger Persson, Rolf And,erssor4 Lars-Erik la,rsson,
Bill Karlssan, Jorws Nystedt, Sörcn Karlström.

och ftir Skövde AIK:s handbollsverksam-
het.

Omspel i två sporter

Det finns manga roliga minnen, men seri-
esegem i div III i börjanpå 7O-taletefter en
intensiv kamp med IFK tog vi steget upp.

IFK och AIK möttes i en ren seriefinal i
gamla hallen som var Slld över brist-
ningsgriinsen. I halvlek ledde vi med 9-6.
Då öppnade vakhrästama alla dörrar och
när andra halvlek startde var det kondens
på golvet. Vi spelare bara for omlcring, det
var rent livsfarligt att spela vidare. Mat-
chen bröts. Spelades sedan
om niir vi redan var klara se-
riesegrare!

En annan omspelsmatch
jag varit med om var i fobol-
lens näst högsta serie mot
Helsingborg 1975.

På våren slog vi HIF hemma
med l-0. Men domaren, Leif
Ekfeldt, erkåinde ett misstag
vid en indirekt frispark fti,r HIF.
Matchen fick &irfiir spelas om

- 
ytterst ovanliet i fotboll -- ytterst ovanligt i fotboll -och den forlorade vi med 3-2.

Semesterresan till Mallorca fr6s inne ef_
tersom Tipstjänst gick in och bestiimde
speldatum - och det infoll precis då stora
delar av vårt lag skulle varit i Spanien....

Fotbollen gav roliga minnen

Jag fickju chansen att vara med i näst hög-
sta serien (fast jag egentligen inte var till-
räckligt bra) och möta lag som engelska li-
galaget Leicester, Orebro SK, IFK
Göteborg, Viistra Frölundq jag fick spela
på Matnö Stadion, Kopparvallen, [.Illevi,
Olympia bland annat.

Samt i allsvenska reservlagsserien som
faltiskt var en höjdare. Så kul vi hade &ir!
Diir mötte jag en skadad Thomas Nordahl,
senare VM-center 1978, Uffe Hultberg,
Benno Magnusson - alla storspelare.

- Nystedt tar de höga frisparkarna,
Frasse de låga, sa en gång Olle Sundström,

stiindig bJagsledare i fotboll.

- Nystedt blir utrrärkt som punkturar-
kerare av'T(nalin'' sa Ove Wigertz och Cas
Stenberg inför en premiiirmatch mot Mot-
ala. Storstryk ochjag var inte i niirheten av
"Knalin" (flör öwigt en av de bästa spelare
jagmött!).

- H"j, Lasse, hur är läget?
Det var Rolf "Kocken" Andersson i Jön-

köpings södra som morsade på min mitt-
backspolare Lasse Arvelin - sen sparkade
han ned mig bakiffin för att markera att jag
inte var något i hans ögon!

Frank Worthingtor, en av
brittisk fotbolls bästa cen-
kar, lurade oss rejält på Sö-
dermalm en sommar med
Leicester city. Största min-
net diirifran var att vi hade
sarnlats i timmar frre mat-
chen - de gled ut på
gräsmattan en 20 minuter
fii.rematch-ikostym.
Andå var de ruskigt bra
n?ir matchen kom igäng.

I}r lgT6glordejagensä-
song i Våmbs IF. Då var

Vånrb "Swinggiinget" på väg upp. AIK ha-
de satsat på en raket tillbaka till tvåan, men
den av§nades snett och höll på att hamna i
foran.

Aret &irpå grck jag faktiskt tillbaka till
AIK. Det var frrsta gangen - och enda - i
min karriåir som jag blev'\ärvad". Det var
AlKJedningen som ville ha tillbaka mig

fotbollsspelare - och det kiindes
smickrande.Jag fick inget för övergången,
men det kiindes som ett bevis for attjag be-
tydde något för klubben.

Den säsongen innehöll två självmål fran
min sida mot Hagahöjden på bortaplan.
Just den kvällen skulle vi ha häftskiva i
klubbstugan niir vi kom hem. Jag minns att
Ove och Cas var dösura på hemresan och
ville stiillan in Skivan eftersom vi kom hem
med2-7 i bake'n.

Men nåir styrelsen dukat upp allt nfu vi
kom hem så blev det fest!



Vi hade en mycket fin kamratskap under
alla ilren, vilket man lätt kan konstatera
med viss distans. Killar som "Smia", Jör-
genDa
nielsson, "Flisen", Janne Nissmos fantas-
tiska offervilja, bröderna SeLnosson, Bo-
lander, Benga, Qvist, Westerberg, Nord-
enskär "Bempa", Tapper, Bengt Larsson,
Dale Samuelsson, Rune Svensson, An-
ders Holmqvist - namnen kan blir hur
många somhelst.

I h4ndbollen var det "Ludde", Eklindh,
Stig Åns, brödema Gustavsson, "Plättis'i
Flarup, "Gamen ", Ola, Roger Persson,
Kjell Persson, Bolander, Claes och Bo-
Mikael, Benny Johansson, Mats Nilsson,
Tomas Lager- lika manga &ir.

Jag hade ju förrnånen att f;l spela med
många olika killar eftersom jag höll på
med två idrotter.

Många av dem harjag kontakt med än i
dag. En del helt sporadiskt. För några år
sedan var jag "hemlig" gäst på en julfest
för fotbollslaget, vilket kåindes väldigt
kul.

Kräfter till alla

Min pappa var också lagledare i fotbollen
i mitten på 60-talet niir marschen började
mot kvalspelet till allsvenskan. Jag minns
vid ett tillfiille nit det skulle vara kräft-
skiva och min mamma Greta fick koka
300 svenskaMftor.

Det var på den tiden när det faons wen-
ska Mftor, så det kunde räcka till Hft-
kalaset.

Det varpå de.n tiden man kunde hålla pfl
med två idrotter.

Det var på den tiden när kamratskapet
y31 Iika viktigt som resultaten. Idag har
idrotten svårt att hitta sin identitet. Det är
mer pengar, Hausuler, kontrakt och poiing
som riiknas än minnen, kamratskap, sam-
manhållning.

De som idrottar idag har siikert lika rc'
ligt som vi hade.

Men de gör det på andra grunder.
För oss knattar i Skövde på 60-70-talet

var det AIK (frr andra IFK).

AIK i mitt hjärta
Idag säger min äldste son David till mig
att han håller på AIK, trots att han tillhör
Tyresö IF. Min yngste son som spelar ftir
Tyresö FF och Tyresö Hockey säger att
han älskar Djurgården.

När båda kiiver att jag ska uppge mitt
favoritlag svarar jag alltid:

- AIK....det vill säga Skövde AIK.
Det begriper dom inte, "man måste ju

hålla pä ett riktigt lag". AIK iir mitt lag.
Men med 35 mils distans beundrar jag
idag IFK lika mycket

En ru'duit bowlinguppskillnbg fun en seriem.atch nÅgon gårW pd 70-tal.et. Fr.u.
Nisse La.rsso4 Allan Siöberg, Bengt Schönbory" Henry And,ersson, Inguar Sjö-
bery" BengtJcirlfors, StigJörlfors och Giite Nilsson.

Bowlingen blomstrade
under en period på 70-talet
Bowlingsporten kom
till Skövde fiir snart 25
år sedan. Skövde AIK
hängde på redan från
början i hallen som är
inrymd i Commerce-
husets kiillarplan.
Bowlingen har i fdrsta hand
varit ett sätt ftir klubbens äl-
dre profiler
att träffas
och trivas.
Just kamrat-
skap och
trivsel har
helatidenva-

I:::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::j:::j::iirirrnt vrktlgare liiiiliiliiiliii
iinjaktpåpo-
iing och tabellplaceringar.

Det skall dock fastslås att
klubbens aktiva även skör-
dat framgangar på bowling-
banan, trots att triiningdso-
sen inskränkte sig till §na
serier i veckan varje fredag-
kväll under siisong.

Inte en SAIK:are brukade
vara synlig i hallen fbrrän
veckan innsn 59ri9p1965-
ren. Då var det dags att dam-
ma av kloten och slipa på
formen.

Profiler som bröderna In-
gvar och Allan Sjöberg, Ta-
ge Nystedt, Bengi Schön-
borg, Gilbert Pagnert Allan
Johansson, Nisse Larsson,
Henry Andersson, Gunnar
Ljungkvist, "Rulle" Löv-

gren, Ame Frtljd, RolfTran-
berg, Henry Andersson och
brödema Bengt, Arne och
Stig Jåirlfors m.fl. visste gi
vefuis vad som krävdes for
66 ftqmma i form. De flesta
av de niimnda har varit med
hela tiden. Andra kom till ef-
terhand.
Sektionen blomstrade som
mest under 70-tale1. Då var

verk-
samhe-
ten som
bredast
och spe-
larna

Sektio-
nen hade som mest drygt 20
licensierade spelare under
några siisonger.

Då var det full fart. Serie-
spel med A och B-lag, den
egna tiivlingen Skövdetriif-
fen lockade alltid runt 250
deltagare varje år samt
klubbmatcher mot Karlstad
BK stod också på program-
met.

Vissa framgångar på riks-
planet noterades också. Nis-
se Larsson kvalificerade sig
ftr två BSM-finaler. Visser-
ligen med blygsam place-
ring som frljd, men ända...
På 80-talet tunnades spelar-
truppen uL Nya kom till,
men det blev iinda inte till-

räckligt for att hålla ett lag i
seriespel. Frågan diskustera-
des på flera sektionsmöten,
men 1986 spelade Skövde
AIK sin sista/senaste match
i seriesammahang.

Truppen för tunn

Elva spelare stiillde sig tilt
fiirfogande, men eftersom
det går åt minst åtta vid var-
je match ansåg mötet att
truppen var fiir tunn.

Vissa ftirsök att bättra på
återväxten gjordes, men det
gav inga resultat.

Åven om Skövde AIK:s
namn iirborta fran bowling-
tabellerna så hålls sektion
igång på sparlåga.

Klubbmästerskapet är en-
da gangen på året då herrar-
na plockar fram sina klot
lgen.

Hur det blir i framtiden med
bowlingen iir oklart. Det be-
hövs yngre lrafter som tax
vid.

Nu har det varit en ned-
gang i bowlingsporteu totalt
i Skövde. Det lir betydligt
ftirre klubbar och spelare nu
i jiimnfiirelse med guldaren
på 70-talet.

SAIK:s bowlare har onek-
ligen varit en färgklick i
sporten. Det finns det mån ga
som skriver under på.

som
flest.

...vilken kumrstskap



,li#;S*'trfltäif# Skövde AIK:s styrelser från IgIg L{ffi,,tffi#son, N. Persson, Ruben Halleni-
us. son,BengtSandsjö.

re20. ordr, vardemar B,r- å*:Iå3:::Jt*.ffi"# l3fl,*S;åäffi;P; ffffitiåiätr"ål 1eE2. ordr: Bo Anderberg.
stöm. Styrelse: Sven hndin, vidf;rf,gertill$d"trö-,Ar- Hessel,.PåÅhiuo,OlofSunä- diL Styrelse: Åke 1fu.1-"1m, Stilg
Paul Ahmag vid Petters§on- ström, Ake Kindmalm- Markerius, Uno Hallberg, Lars-

1967. Ordfi Gustav Peyron. GAndersso4PerJussöo,Allan
1921. Ordf: Valdemar Bill- 1936. Ordf: Gösta Claesson. 1951. Ordf: Ruae Malm. Sty- Styrelsc: Gunaar Pensoa fue Nordberg.
ström. Styrelre: Paut Åhmaq §Erelse: Göte lohnsson, Eric relse: Per Å.hmao, Otof Sunä- (i1dmelm, Karl-E Lundir:,
Sven Landin, Rudolf Malm- Claesson, Georg Broman, Da- ström, Äke Kindmalm, Bengt Olof Sundström, Jan Bergs- 19t3. Ordf: Bengt Sandsjö.
gren, Enoch Johansson, Kurt vidFrislqBsrtillrndströqAr- HesselYngveBjörklund. trand,I&rl-EHerngren. Styrels€: AIe Kindmalo, Uno
Fredholn:,AxelPerssoo- vidPettersson" Hallberg, Per Jussån, Allan

1952. Ordf: Rune Malm. Sty- 196t. Ordf: Gustav [:ke. S§- Nordberg, Nils Johansson,
1922. Orillz Valdemar Bill- 1937. Ordf: Gösta Claesson. relse: Yngve Bjö*lun( Bengt relse: Grrnner Persson, Ate [:rs- G AnderssoD"
ström. Styrelse: Arvid Petters- Styrelse: GöteJohnsson,Arvid Hessel. Olof Sqndstr0m, Ake (iadmalm, Börje Weiler, Olof
son,Axellindvall,RubenHal- Pettersson, Bertil Landsköm, KindmalqPerÄhman. Sundström" Ksrl-E Hemgreo, l9M. Ordf: Bengt Saodsjö.
lenius, Sven Landin, Erik DavidFrisk,YngveBjörklund, Karl-Elundin- StyreLre:ÄleKir:dmalm"Uno
Krona, Erik Andenson Erik Svensson- 1953. Ordf: Runc Malm. Sty- Hallberg; Rune Hallstensson,

relsc: Per Åhman, Olof Sunä- 1969. Ordf: Gustav L:ke. §tY- Yngve Mattsson, Rune Hall-
1923. Ordf: Valdemar Bill- 1938. Ordf: Gösta Claesson. ström, Ake Kindmalm, Yngve relse: Olof SuDdström, Ake stensson, Nils Johansson, Lars-
srröm. Styrelse: Sven Laudin, Styreke: Bengt Joelsson, Göte Björklun4 Bengt Hessel. Kbdmaln,Iås GraDath, KÅrl- Gumar fudersson-
Georg Johanssoo, Erik Krona Johnsson, Bertil Landström, EHerngren,BörjeWeiler,Karl-
ArvidPett€rssoqErikAnders- Ivarlarsson,YngveBjörklun4 1954.Ordf:RuneMalm.S§- El,undin. 1985. Ordf: Ingc Karlsson.
son. ErikMoberg. relse:YngveBjörtlund,Bengt Styr€lt€3 Rune Hallstensson,

tsz4.otdrtGeorg Johansson . ts3s.ordr: Gösta craesson. HätHffi3orsund- lSIl;"öi"';t§,jå]rH i?; fff y"ffi,+:'J:ffi1il:
Styrelse: Sven Landin, Nion Styrelse:Bengt Joelsson, Karl Kindmalm, Börje Weiler, Karl- soa, Chriser Rapp.
Olsson, Arvid Petterssoo, Erik Andersson, Herman Jonsson, 1955. Ordf: Rune Malm. Sty- E Lundin, Carl-Erik S rhl.
Andersson, V.Nilsson. Bertil LandsEöm, Bengt Hes- relse: Olof SuDdstsöD, Erik 1985. Ordf: Olof Sundström.

sel,Göranllallberg. Trygg, Åke Kindmalq Beogl 1971. Ordf: Gustavkke. §§- Styretre: Cbrister Rapp, Åke
1925. Ordf: Georg Johansson. Hessel Yngve Björklund- relse: Olof Sundström, Ake (furlmalm, L:rs-Erik Arveliq
§tyrelse:AwidPetlersson,Erik 1940. Ordf: Gösta Claesson- Kindmalm,LarsGranat\Börje JörgenEvertssoo,UlfNorgren,
Frick,NionOlsson,RubeaHal- Styrelse: Bengt Hessel, Bertil 1956. Ordf: Rrme Malm. S§- Weiler, Karl-E Luadin, Csrt-E Rune Malm-
lenius,ErikAndersson. Larsson, Axel Persson" Karl relse: Bengt Hessel, Yngve Ståhl.

Andersson, Herman Jonsson, Björklun( Erik Trygg, Olof 19E7. Ordf: Olof Sundström.
1926. Ordf. Hugo Östberg. Bertil Iandström Sundström, Åte Kindmalm. 1972. Ordf: Gustav Lake. Sty- Styrelse: Görao Låstberg, Matz
Styrelse: ErikFrick, ArvidPer rebe: Olof Sundstrom, Ake Kindmalm, RuDe Malo, Chris-
tersson, B.Niklason, Emil 1941. Ordf: Gösta Claesson. 1957. Ordf: Rune Malm. S§- Kindmelm,LarsGranath,Allan terTonning,Iars-ErikArvetrn,
Pihlqvist, Georg Johansson, Styrelse: David Frisk, Bertil relse: Olof Sundströq Ate J6hanss6q Bengt Andersson, JörgenEvertssoo.
GöstaClaesson. Landsköm, Herman Somby, Kindmalno, Roland Spet, PerJuss€n

Olle Erikssoq Axel Persson, Bengt Hessel, Yngve Björ- 19EE. Ordf: Christ€r Tonning.
1927. Orilfi: Hugo Östberg. BengtHessel. klund- t973.Ordf:Gustavlake.§ty- §tyrelse: Roger Gustavssoo,
Styrelses Erik Frick, Tage relse: Olof Sundström, Äke Benny Johansson, Atlan Sjö-
Berglun( K G §tenkvis! Sven 1942. Ordf: Gösta Claesson. 195t. Ordf: Rune Malm. Sty- Kindrnalm, Per Juss6n, Allau blom, Olof Sundström, Lars-
Iädir, Arvid Pefiersso& Ivar Styrelse: Beogt Hessel Göran relse: Stig l{agberg, Ingvar SjG Johansson, Bengt Andersson, Erik Arvelirq Jörgen Evertsson.
I:rsson. HallbergGöstalohaosson,Da- berg, Olof Sundström, Ake StigMarkerius.

vid Frisk, Bertil Landstöm, Kincltnalm, Roland Spetz. 19E9. Ordf: Allan Sjöblom.
192E. Ordf: Erik Frick. §tyre[. Herman Somby. 1974. Orilf. Gustav Lake. §ty- §tyrelse: Stig Andersson, Rolf
ce: Erik Claesson, Tage Berg- 1959. Ordf: Rune Malm. Sty- relse: Olof Sundsköm, Äke Anborg, Roger Tapper, Nils
lund, Arvid Petterssor, Ivar 1943. Ordf: Gösta Claesson. relse:RolandSpee,ÅkeKind- Kindmalm, Per Juss6n, Allan l,arssoa Jorgen Evertsson,
lårsson, Krlut Engdahl, Folke Styrelse: Hermaa Somby, Da- malm, Olof Suudström, Karl- Johansson, Bengt Andersson, Lars-ErikArvetin.
Irnnartsson. vid Frislq Bengt Joelsson, Eriklundiqlngvarsjöberg. SfgMarkerius.

Bengt Hessel, Göran Hallberg, 1990, Ordf: Allan §jöblom.
1929. Ordf: Arvid Pettersson. GöteJonsson. 1950. Ordf: f,s1s lvfalm, §§- 1975. Ordf: Bo A:rderberg. Styrelse:BengtEnocbso4Rolf
Styrelse: Erik Claesson, Bertil relse: Ingvar Sjöberg, Krrl-Erik Styrelse:. Olof Sundström, Per Anborg, Roger Tapper, Jörgen
Landström, Tage Berglund, 1944. Ordf: Gösta Claesson- l,uDdin, Q[ef Sundströo, Ake Juss6q Ake Kindnaln, Stig EvertssoD, Stig Markerius,
Ivarlarsson"RickardJobnsson, Styrelse: Göte JonssoD, Beogt Kindnaln,RolaadspeE. Markerius, Al[aD Johqnson, I-ars-ErikAwelin"
KnutEngdahl. Hessel, Olle Eriksson, Bertil BengtAndersson.

Landsröm, Bengt Joelsson, 1961. Ordf: Rune Malm. Sty- 1991. Ordf: Matz Kiodmalm.
1930. Ordf: ArvidPettssson. HermanSomby. relse: Olof Sutrdströn, Äke 1976. Ordf: Bo Anderberg. StyreFe: Roland Johansson,
Styrelse: Bertil tandström, Kindmalm, Karl-Axel Rosan- Styrelse: OlofSundströnr Per RolfAnborg,JörgenEvertsson,
Erik Claesson, Ivar Larsson, 1945. Ordf: Gösta Claessoo. der, Ingvar Sjöberg, Kad-Erik Jussår, Ake Kindmalm, Bengt Allan Sjöblorn, Stig Markerius,
Rickard Jobnssor, Tage Berg- S§relse: Bengt Joelsson, Her- Lundin- Andersso& Stig Markerius, In- Roger Gustafssoq HÅken An-
lun4cöstalindstöm,Gustav man Somby, Olle Eriksson, gvarsjöbetg. dren,Janneluod,AmeWiik.
l.ake. Bengt Hessel, Göte Jonsson, 1962.Ordf:NilslsakssonS§-

DavidFrisk relse: Karl-Erik Lundio, Rune 1977. Orilf: Bo Anderberg. 1992. Ordtt MaE Kindmaln.
1931. Ordf: Bertil Landstöm MaLn, Olof Suadsfröm, Åke Stwelse: Olof Smdström- Per i-t'.åfr"",-fi"fää ioh-r.oo,
§yrelse: ErikGustavssoq Sven 1946. Orrlf: Rune Malm. S§- Kiodr;tn\ Karl-Axel il.osan- ruiseq ÅJre Kinimalm,. Bengt ilj1i"fi;;;;'tä iavidsson,
Landiqlvar Larsson, Tage relse: GöteJonsson,BengtHes- der. Andersson, Stig Markcrius, In- noge, Custiisso{ gåksn An-
Berglund, Rickand Johnsson, sel, Herman Somby, Bengt Je gvarSjöberg. A16, fOrgen Everison, AndersremBlom' 

iffioo*o"Björtrun4o,e lf,i;"äflliTlilffiä"iff re7r. ordr: Bo Anderbe.rg. 
m.i'"'"-'' r- i*on, e'"

1932. Ordf: Bertil Iandström. KindrDåtilrb ffurl-Erik Lundin, Styrelsc: Olof Sundström, Ake
Styrelse: Erik Gustavsson, 1947. Ordf: Rune MaLn. §ty- Rune Malm, Karl-Axel Rosan- Kindmalm, Kenneth Irnnarts- -
Svin Lanrtin, Harry Nilsson, relse: Hermao Somby,Bengt der. son, Bengt Andersson, Stig 1993',ordf: Mae Kindmalm'

GöstaOlofsson,Ivarlarsson. Joelsson,OlleEriksson,Yngve MarkeriuslAlansjöblom. - !T^"f": Roland Johansson,

Björklun(GöteJonsson,Bä4 196.1. ordf: Gunnar Persson. Rolf Anborg' Roger Gustafs-

1933. Ordf: Bertil Landström. Hessel. styrelse: Ikrl-Erik Lundin, 1979. ordf: Bo Anderberg. sor! Anders Johansson, Arne

Stlrehe: Gösta Claesson, Olle Niis Karlsson, Karl-Edvard Styrelse: Olof Sundstörn, Sti-g Wiit Jörgen Evertsson, Bosse

Stj-arnqvist, Ivar Larsson, Erik 194E. Ordf: Rune Malm. Sty- Hemgren, Å(e Kindmalm, uLkerius, Åke xindmatni westeÖerg'JanSvartån'Uöan

GustavssoqtlarryNilssoqEr- relse: Bengt Hessel, Yngve Karl-AxelRosander. Bengt Saodsjö, Kenneth Len- long'
ic Claesson Björklund,PerAhman,OlleEr- nartsson, L:rs-GAndersson.

iksson,BeogtJoclsson,Herman 1965. Ordf: Gunnar Persson. 1994. Ordf: Maa Kindmalm-
1934. Ordf: Olle S§ärnqvisL Somby. Styrelse: Karl-E Lun.lin, Nils 19t0. Ordf: Bo Anderberg. Styreke: Roland Johansson,
Sgrclse:Bertillandstsöm,GG lGrlsson, Äke Kindmalm, Olof Styretce: Iårs-Erik Ialdehul! Roger Gustafsson, Ame Wiit
te Johnsson, Gösta Claessoq 1949. Ordf: Rune Malm. Sty- Sundsts6m, Karl-Edvard Hem- Stig Markerius, Bengt Sandsjö, Jörgen Evertsson, Bosse Wes-
Ivar Larsson, Gösta Olofsson, relse: Per Åhmao, Olof sunä- gren. Åf" Kidealn, ri*-c Å: ter&rg, Jao Svart6n, Urban
DavidFrisL ström,OlleEriksson,BengtJo. dersson,OlofSuadstöm. Ring, Jan Saadsjö, Karl-Erik

re35. ordr: Gösta claesson. iiä:fuT"t 
Hessel' Yngve lät;T*iriffi#ffi; 1e,. ordr: Bo Anderberg. 

Bjt*mauleirAndreason'adj



Boxningen tronar
på stoltatraditioner

te K G Nor6n en av de bästa box-
ama som boxats 6r Skövde AIK.
En del namn från 30- och 40-talet;
Bror och Gunnar Bodin, Gustav
Tapper, Yngve Lander, Westling,
Arne Lundbäch Sven Ling, Bengt
Högström, "Sotarn" Ame Hager,
'Tilip".

1952 fick AIK sin andra sven-
ska junior-mästare. Wiswald Fol-
manis vann J SM i lättmellanvikt.
1957 kunde de två eldsjälama som
6rt fram Skövde AIK:s boxning
på världskartan; Eric och Gösta
Claesson, fra 30-års jubileum
som ledare i AIK och Boxnings-
sektionen. §amma år tog Olle Jo-
hansson och Sven Ling över le-
darskapet i boxningen och kom att
sköta det med den iiran. 1957 blev
AIK:s boxare Bertil Hagström
svensk nybörjarrnåistare i lätt wel-
ter. 1959 flyttade boxarna sin trä-
ning från Idrottshallens kiillare till
Västerhöjds gymnastiksal diir de

fortfarnade haller till i viintan på en egen
lokal.

Under 50- och 60-talet hölls många ga-
lor i Skövde med stor publik i Idrottshallen.
Januari 1969 hade man en intemationell
gala med norska boxare. Här deltog Åke
Johansson och Sten- Erik Nordin fran AIK.
Men publiken hade börjat syika runt are-
noma, och det började bli glest mellan tiiv-
lingama. 50- och 60-talet innehöllbland
annat namn som; Ejnar "Bagam" Johans-
son, Stig Nor6n, Bengt Gustavsson, Arne
Feretti, Kaj Bertelsen, Sven-Ake Svqns-
son, Kurt baxth, Bengt Johansson, Åke

Skriud.e AIK:s lagupprodatiGamla sknlan 1939: Fr.v: Stig'Sotarna" Sundberg, Ar-
ne Hagerth f.d,. Wall.enius, Einar Sjöbery, Ralf Erihsson, Btnr Bd.in, StiS Lindq-
vist, Gustav Tapper, Nils Nilsson och Harald, Lund,brick.

Johansson. 1974 arrangerades i Västerhal-
len en gala som blev den sista på mycket
länge.

Boxningssektirnsa undsl lsdning av Kaj
Bertelsen, kämpade på trots dåliga tider ftir
boxningen. 80-talets stora nann är ftirst
och främst Ove Berg, som var rankad 4:a i
Sverige och som blev Smålandsmiistare i
lätt tungvikt fyra år i rad, I 980-83, och som
var med på två SM. 1990 fiirsökte man åter
med en tlivling i Skövde. Men även nu var
det lite publik.

Under alla dessa år har det alltid funnits
många duktiga juniorer bakom de etable-
rade boxarna. De kommer och går, box-
ningen harju alltid haft sina berg och dal-
banor och problem med lokaler och tider,
men än är inte boxningen uträknad och just
nu iir ett nytt gåing hungriga boxare på gång
som vi kanske far se tiivla i Skövde under
jubelåret. Sedan boxningens tillkomst i
AIK har denna sektion haft massor av mäs-
tare i olika kategorier. Om de och alla
Skövde AIK:s boxare genom tiderna står
att läsa i boken; "Boxning, ffin antiken till
Sköfde," som iir på gång och fdrhopp
ningsvis kommer ut någon I 995.

till de
75 åren!

Kaj Bertelsen

De första boxarna i Shöud,e NK:s dress. Six-
ten Brcbeck och Giista Clocsson representera-
d,e klubben i Vcirrcrsborg 1928.

Boxningen giorde sitt inträde i
Skövde Atrq 6 februari l927,och
har sedan dess mycket hadition
attvärna om.

I februari 1928 deltog ft)r fiirsta gangen
AIK med boxare vid s1 tiiyling. Vid viist-
svenska måisterskapen i Vänersborg stiillde
man upp med; Gösta Claesson, Sixten Bro-
beck och Gustav Lake. Mars t 93 t debute-
rade AIK som boxningsarrangör med en
klubbmatch mot Götene i Folkets park.
Samma år blev Ivar Brage, AIK:s fbrste
miistare i boxning. Han blev väst-
svensk juniormästare i bantam. Un- 

=der 30- och 40- talet hade man ofta
klubbmatcher mot andra klubbar. På
den tiden kunde AIK stiilla upp med
ett helt klubblag, och Skövde AIK
var ett aktat namn i boxningssam-
manhang.

1937 blevEjnar Sjöberg svenskju-
niorrnästare i bantam. Ejnar ett av
30-ialets stora namn, gick under sin
langa karriåir 370 matcher. 1938 fick
AIK sin fiirsta svenska miistare. Har-
ry Ljushammar varur SM i flugvikt
och deltog också i landslaget. 1937-
38 boxades K G Nor6n för Atr! han
är en av klubbens största boxare ge-
nomtidema.

1943 deltog AIK:s bästa tungvika-
re Harald Lundbäck, i landslaget mot
Italien och Tyskland. 1944 blev Ta-
ge Persson @agård) svensk mästare
i flugvikt. 1945 fick T. P. som han
kallades, "stora grabbamas mäxke",
endaAlK:are somhardet? 1946 fick
T. P. VIK:s guldplakettsom Skövdes
bästa idrottsman under äret. 1947
blev T. P. åter svensk mästare i flug-
vikt. Under dessa år deltog han flera
gangar i landslaget. T. P. åir nog j?im-



P
HASTIGHETSoaFOR\TIMG
M har under cirka 30 år stöttat och foljt Skövde AIK i
dess strävan att bli ett lag bland Sveriges 42 elitfotbolls-
klubbar.

Ankaret i klubben utgörs av de cirka 400 ungdomar och
ledare vars engagemang ger ständig ny energi i klubbar-
betet. Idag har vi äran an hylla klubben inför 75-års-
jubile6t och till den återvunna platsen i svensk elitforboll.

Vi känner idag att vi tillsammans med SAIK under alla
dessa år fått ett förväntat utbyte.

uno-x


