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Idrottsföreningar i 

Herrljunga Kommun 

1850 –  

Bilden visar Herrljunga SK:s pojklag omkring 1950 

Stående från vänster: Lennart (Rolf) Johansson, Harry Milton, Per-Arne Johansson, Vigar Bartholdsson, 

Bo Pettersson, Nils-Olof Gustavsson. Knästående från vänster: Stig Milton,  

Bo Johansson, Sten Karlsson, Lennart Hoffling, Gunnar Arvidsson. 
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FÖRORD 

De senaste åren har de lokala idrottshistoriska sällskapen i Västergötland haft som 

uppdrag att inom sina geografiska områden dokumentera samtliga 

idrottsföreningar. Det gäller föreningar som haft eller har verksamheter under 

Riksidrottsförbundet. 

En del sällskap, tillhörande Westgöta Idrottshistoriska Sällskap (WIS), har 

publicerat sina dokumentationer i bokform, medan andra gjort sina 

sammanställningar som digitala dokument. Vi i Herrljunga Idrottshistoriska 

Sällskap har valt den senare modellen, dels av ekonomiska skäl, dels för att vi vill 

ha en mer modern, levande och förnybar modell. 

Denna första version av dokumentationen för Herrljunga kommun omfattar nära 

50-talet föreningar i ett drygt 20-tal olika idrotter. Det är resultatet av en enkät 

som vi skickat ut till samtliga nu verksamma föreningar, men vi är medvetna om 

att alla inte svarat eller svarat ganska knapphändigt och därför vädjar vi till alla 

som saknar något eller upptäcker fel/brister att skicka ett mail till 

(herrljungaihs@telia.com), alternativt kontakta någon i Herrljunga IHS styrelse 

för kompletteringar. Vi är dessutom mycket intresserade av bilder från förr. 

Många artiklar och bilder är hämtat ur de förnämliga jubileumsskrifter/-böcker 

som vissa föreningar sammanställt, exempelvis Kullings MS, IK Friscopojkarna, 

Herrljunga Tennisklubb och Herrljunga SK Fotboll. 
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AHA 60 Ishockey 

 Ishockeyklubben bildades 1965 på initiativ av Georg Finnström. Klubbnamnet AHA 60 kom till på så 

vis, att det fanns en ventil som tillverkades på dåvarande AH Andersson i Ljung (nu IMI) och som var 

en framgångsrik produkt. Detta gillades av dåvarande ägaren disponenten Göte Berntsson som köpte en 

rink och dräkter till klubben. Rinken kom att ligga mellan Nossan och Armaturvägen intill tennisbanan i 

Annelund, ett stenkast från armaturfabriken. Dräkten var röd tröja och svarta byxor, med en vit 

reservtröja. 

Den första rinken köptes från Sandared och när den blev undermålig efter några säsonger införskaffades 

en ny, som köptes från Vara Tunnbinderi för en kostnad av 12 000: - kr. Ett bidrag på 10 000: - kr 

erhölls från kommunen och resterande del 2 000: - kr stod klubben själv för.  

Klubben är numer nedlagd men vilket år detta skedde går inte att få fram exakt förmodligen i slutet av 

1970-talet. Under verksamhetens gång har flera ledare medverkat och lagt ner ett stort arbete.  Bland 

dessa kan Alf Arvidsson och Yngve Björling nämnas. Klubben har även fått fram två riktigt 

framstående produkter i Ingvar Bengtsson och Conny Sörqvist som under flera år var Borås HC:s 

absolut bästa spelare. 

 

 

Amfitrite Konstsimklubb 1977 - 
 

Första styrelsen: 

Ulla Johansson 

Roland Krämer 

Christina Lindén 

Verksamhet: Konstsim 

Föreningens idrottsplats: 

Herrljunga Simhall 

Hemsida 

 

 

 

 

 

 

 

  
Uppvisning av Amfitrite Konstsimklubb i Herrljunga simhall 

 

file:///C:/Users/Janne/Documents/A%20WIS/Herrljunga/Uppvisning%20av%20Amfitrite%20Konstsimklubb%20i%20Herrljunga%20simhall
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Annelunds Bowlingklubb 1981- 
Bildades: 1981 

Första styrelsen: 

Bo Olivelöf, ordförande 

Kenneth Ekelund, kassör 

Anders Edwardsson, sekr. 

Dirk Kleinschnittger, suppleant 

Lars Nilsson, suppleant 

Spelplats: Mörlandahallen, Ljung 

 

Verksamhet: Bowling 

 

Färg på tävlingsdräkt: Grå/Röd 

 

Hemsida 

 

 

 

 

 

 

Annelunds Bågskyttesällskap  

1961 – 1988      
Första styrelsen: 

Leif Nilsson Hov, Ljung ordförande, Bernt Sahlén Ljung, sekreterare 
 

Färg på klubbdräkt: 

Mörkröd T-shirt med loggan på ryggen 

Bågskyttesällskapet lades ner 1988. 

Övrigt: 

Började skjuta i Folkets Park Annelund för att sedan flytta till Hasselbacken i Annelund. 

Kjell-Åke Dunder var den individuellt bäste skytten genom åren, med ett SM-guld 1965. 

I lag vann klubben även ett DM-tecken där Kjell-Åke tillsammans med Bruno Larsson och Christer 

Larsson ingick, samtidigt som Kjell-Åke vann individuellt. 
 

Kjell-Åke Dunder var en stor mästare 
En yngling från Annelund, Kjell-Åke Dunder, provade på de flesta sporter precis som många 

andra ungdomar gjorde innan de kom på vad som  
passade bäst. Boxning, bågskytte och skidor blev Kjell-Åkes stora intressen med många fina resultat.  

En av de första sporter Kjell-Åke provade på var boxning hos Ymer BK i Borås. Men den karriären blev 

inte så långvarig, trots att han var både hård och tuff. I början av 1960-talet blev det istället bågskytte 

han fastnade för. Hemma i Annelund var det ett 20-tal som höll på med bågskytte. 

Framgångarna lät inte vänta på sig, utan kom fort för många i klubben, och i första hand för Kjell-Åke. 

Han skördade stora framgångar i DM, SM, NM, VM och i Svenska Landslaget. 

Några av hans framgångar är DM, som ofta blev storslam för Annelunds framgångsrika Bågskytteklubb. 

I lag vann Kjell-Åke tillsammans med Bruno Larsson och Christer Larsson, samtidigt som Kjell-Åke 

vann individuellt. Detta var inget ovanligt, oavsett om DM avgjordes i Tidaholm, Vänersborg, 

Annelund eller någon annanstans. 

 

https://idrottonline.se/AnnelundsBK-Bowling/
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            Kjell-Åke Dunder in action 

 

1965 hände något spännande. Det var klubbmästerskap hemma i Annelund samtidigt som SM avgjordes 

i Sundsvall. Det var Kjell-Åkes första SM och han vann båda tävlingarna på plats i Sundsvall. 

I mitten av 1960-talet debuterade han i Svenska landslaget med många fina resultat både individuellt 

och med sina landslagskompisar. 

1964 var han med på NM i Köpenhamn och tog en hedrande 3:e plats, vilket resulterade i att han blev 

uttagen att representera Sverige på VM som avgjordes i Västerås. Sveriges lag med Kjell-Åke i spetsen 

tog där en bronspeng. Han kvalificerade sig också till OS i Montreal, men kände sig inte i tillräckligt bra 

form, utan överlät platsen till en annan. Intresset i Annelund svalnade med åren och 1984 gick Kjell-

Åke över till Borås Bågskyttesällskap där framgångarna fortsatte. 

Kjell-Åke Dunder gick bort i juli 1997. 
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Det här visste ni inte!   

Känd Herrljunga-bo har deltagit i VM i bågskytte! 

Provinsialläkare Lennart Kjellson deltog i VM i bågskytte i 

London 1938! 

 

Här intill ses han med sin mer berömda far Henry, vilken var 

ledare för den svenska kontingenten vid just detta VM. Han 

var själv världsmästare 1934, sedan ordförande i Stockholms 

Bågskytteklubb och senare blev han även ordförande på 

livstid i internationella bågskytteförbundet. 

 

Dr Lennart Kjellsons resultat vid deltagandet i VM 1938 har 

varit en väl förborgad hemlighet, men eftersom hela familjen 

Kjellson var en skjutande familj, kan man ana goda 

skjutresultat. 

 

Mamman i familjen, Tina, blev dessutom svensk mästarinna 

åren 1940, 1944, 1945 och 1947. Dr Kjellsons far, Henry, 

hade konstruerat en båge i lättmetall vilken rönte stor uppmärksamhet bland alla  

träbågar.  

 

 

 

 
Här paraderar hela familjen Kjellson med från vänster sönerna George, Ingvar (känd skådespelare från 

film och Kungl. Dramatiska teatern), Lennart, dottern Marianne, mamma Tina och längst till höger 

pappa Henry. Alla duktiga bågskyttar. Bilden tagen 1934 på familjens sommarställe i Malmslätt. 

 

 

 

Till vänster pappa Henry, flygingenjör i 

Malmköping, och Dr Lennart Kjellson. 



8 
 

Annelunds IF 
Bildades: 1924 i Annelund 

 

Första styrelsen: 

Barthold Johansson, ordförande 

Nils Lindberg 

Waldemar Andersson 

Karl Holm 

Allan Larsson (Eckervald) 

Suppleanter: 

Helmer Johansson 

Torsten Martinsson 

 

Spelplats: 

Från slutet av 1940-talet Ljungshof, och fr.o.m. 1988 Mörlanda Sportcenter 

 

Verksamhet: 

Fotboll, tidigare även Bandy, Bordtennis, Brottning, Friidrott, orientering, Skidor. 

 

Färg på matchtröja: Grön tröja, vita byxor. Fram t.o.m. slutet av 1930-talet blå tröja och gula byxor. 

Hemsida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden tagen 1983 inför AIF:s 60-årsjubileum 

Stående från vänster: Ulf Svensson, Tomas Strömberg, Ronny Andreasson (dåvarande ordförande). 

Sittande från vänster fyra gentlemän som var med och startade klubben. Från vänster: Helmer 

Johansson, Evert Johansson, Allan Eckervald, Yngve Larsson. 

 

 

https://www.annelundsif.com/
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Historik Annelunds IF 

1905 bildades den första föreningen som fick namnet Annelunds Idrottsförening. Fotboll fanns inte med 

på programmet, utan sysslade med hopp, kast och löpning. Några skriftliga handlingar finns inte, 

men 1912 upplöstes föreningen. 

1913 upptäcktes fotbollen i byn. Spelet ägde rum på en åker där Kvarndammen nu ligger alldeles invid 

IMI. 1914 flyttades spelet till två ängsbitar vid Mörlanda. De aktiva iordningsställde själva 

fotbollsplanen. Marken hade skänkts av fabrikör Andersson armaturfabrikens grundare. Klubben 

upphörde 1917 p g a medlemmarnas militärtjänster och utflyttningar.   

1921 bildades åter igen en förening, men denna förenings livslängd blev kortare 

än de två första. 

1924 den 17 februari närmare bestämt, bildades den nuvarande föreningen. Inträdesavgiften var 1 krona 

och årsavgiften 2 kronor. En stor summa med tanke på att medelinkomsten var 40 öre/timma. Två 

viktiga punkter diskuterades på det första mötet. Dels att anordna en paketauktion, dels bygga en 

dansbana. Tillsammans med Annelunds Skytteförening byggdes sedan dansbanan. 1925 anordnades en 

fest. Av inkomsten från festen köpte man in instrument till en mässingssextett och efter en auktion köpte 

föreningen 12 par fotbollsskor för 13:50/par. Spelarna fick betala 5:50 kr. Lämnade någon laget skulle 

skorna lämnas tillbaka utan ersättning. Ett beslut togs senare, att skorna löstes in för 2:10/par. 

Tävlingsdräkten var från början blå tröja, gula byxor med blåa revärer. Efter att ett lag från Alingsås 

mitt i seriespel under 30-talet drog sig ur, blev de ersättningsskyldiga för AIF:s resa till matchen. Då de 

inte hade några pengar fick AIF helt sonika lagets grönvita dräkter. Grönvitt har sedan dess varit lagets 

färger. Idrottsgrenarna man utövade var fotboll, friidrott och skidåkning. I slutet av 20-talet bildades 

även en bandysektion.  

1938 anslöts Annelund-Ljungs Brottarklubb till föreningen. Den fanns med i föreningen i ett tiotal år. 

1941 segrade AIF (fotboll) i Alingsåsserien och uppflyttades till Norra Älvsborgsserien. Det blev ett 

kort besök, en sista placering resulterade i en degradering till Centralserien igen. 

1943 var man tvungen att göra uppehåll i serietävlandet p.g.a. militärinkallelser. Friidrotten hade då sin 

största anslutning på flera år. Åren efter kriget var gyllene år inom friidrotten. Även nya grenar startades 

upp inom AIF, såsom orientering och bordtennis. Det resulterade i att fotbollen och bandyn inte hade 

lika stort intresse för de aktiva. 

1946 den 16 september hölls ett möte för att diskutera en ny idrottsplats och en kommitté tillsattes. Den 

1 oktober samma år var kommittén klar med sitt förslag och några år senare var idrottsplatsen klar, men 

förlades nu i Ljung. Under 50-talet anlades också banor för friidrott runt fotbollsplanen och AIF hade 

en rätt bred friidrottsverksamhet. 

1956 döptes anläggningen till Ljungshof. Fotbollen kom nu att dominera aktiviteterna . Orienteringen 

gick över till Frisene OK, bandyn lades ner. 

Under 60-talet följde även friidrotten samma öde och banorna togs bort. 

Bordtennisintresset fanns kvar, men någon träningslokal var det värre med. 

Ungdomsverksamheten började ta form i slutet av 40-talet och början av 50-talet. 

1973 byggdes elljusspåret i Mörlandaområdet. Sedan dess har skidsektionen skött om spåret 
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1974 invigdes Mörlandahallen. Det skapade nya möjligheter till träning även under vinterhalvåret. 

Under en följd av år anordnade AIF inomhuscuper för såväl ungdomar som seniorer i hallen.   

Den 13 april 1988 höll huvudstyrelsen sitt första möte i den nya klubblokalen efter ombyggnaden av 

Mörlandahallen. 

1978 bildades ett flicklag i fotboll. Året efter startades en damklubb som bl a samlade in pengar till 

ungdomsverksamheten. Sedan slutet av 70-talet har föreningen arrangerat pappersinsamlingar, papper 

som gått till återvinning. 

Detta är nu ett avslutat kapitel. 

1982 bildades ett damlag med tillhörande sektion. Denna sektion var aktiv fram till 1987. 

1983 var grusplanen vid Mörlandahallen klar att användas. Samma år anordnades det första Jul i Ljung 

tillsammans med SMU. Klubbens stora kassasuccé blev när Mörlanda Marknad återuppstod 1984. Den 

hade då legat vilande i 79 år. 

1987 kom idéerna upp om byggande av Mörlanda Sport Center. En modell tillverkades av den tilltänkta 

anläggningen. 

1988 bildades återigen en bordtennissektion i föreningen. Ett kärt återseende för många, men sektionen 

är numera nerlagd. Detsamma gäller innebandysektionen som levde från slutet av 90-talet fram 

till 2012. 

1994 invigdes den nya arenan Mörlanda Sportcenter. 

1995 lyckades AIF ta steget upp från sexan till femman. Laget slutade tvåa i serien och efter kvalspel 

mot Dalum och Stora Mellby blev det avancemang. Tränare Stellan Översjö. 

1998 blev det serieseger i duell mot Äspereds IF och brödrafight mellan Daniel och Dennis Forsberg. 

Daniel målvakt i AIF och Dennis skyttekung i ÄIF. Martin Holmén gjorde 30 mål under säsongen. 

Tränare Bengt Mökander. 

2003 serieseger i fyran. Mittfältaren Kristoffer Holmén gjorde 11 mål och 13 assist, men kusinen Martin 

Holmén var ännu värre med 26 mål och 14 assist. Tränare Micael Johansson. 

2006 Peo Häggströms första år som tränare slutar efter kval med degradering från trean. Men Falu BS 

och Slätta SK slogs ihop och det uppstod en vakans i div. 3. Västergötlands FF fick fylla platsen och 

AIF var bästa kvallag som åkte ur. Därmed fick AIF vara kvar i trean. 

2007 Nyförvärvet målvakten Christian Carlsson blir ett stort lyft och AIF vinner trean i stor stil. 

Kristoffer Holmén anför laget ute på plan med sina 9 mål och 13 assist. 

2008 Efter att ha överlevt kval – Johan Bengtsson skruvade in en magisk hörnspark mot Skoftebyn – 

första säsongen i tvåan gör AIF sin bästa säsong någonsin  

2009. AIF slutar femma i div. 2. En placering man förmodligen aldrig kommer att komma i närheten av 

igen. AIF:s trupp den fantastiska säsongen 2009: 

Målvakter: Christian Carlsson, Philip Haag, Joakim Andersson. 

Försvarare: Björn Holmén, Peter Andersson, Oscar Unosson, Rasmus Skoog, Marcus Härnälv, Tobias 

Andersson, Jonny Hägerå, Ola Josefsson. 

Mittfältare: Kristoffer Holmén, Herman Lennartson, Tobias Holmén, Robert Holmén, Mentor Rustemi, 

Fredrik Wiland, Andreas Johansson, Joakim Smedelind.  

Anfallare: Stefan Sjöberg, Michael Andersson, Tobias Bayard, Gustav Carlsson, Johan Bengtsson. 

Tränare: Stefan Strind. 
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2010 Om AIF hade flyt 2006 var det oflyt nu. Utsiktens BK slarvade med att 

registrera spelare och efter protester blev det ändrade resultat, vilket fick 

till följd att AIF tvingades till kvalspel och degradering. 

2011 ur trean, då många spelare lade av efter säsongen 2010 och hissen gick 

vidare nedåt. Med ett fortfarande slagkraftigt lag kändes det riktigt onödigt att åka ur trean. 

2015 Efter sjutton raka säsonger på historiskt hög nivå (fyran eller högre) åkte AIF ner i femman. En 

helt osannolikt skadeförföljd försäsong och vår lägger grunden. AIF repade sig under hösten, men efter 

kvalspel blev det nedflyttning. 

I början av 2000-talet firade AIF stora framgångar inomhus. Det blev segrar i flera olika cuper. Knallen 

cup, Hols Sparbanken cup, Alingsås IF:s AIF-cup med flera. 

Största framgången var dock DM-segern 2003 – efter finalseger 9-3 mot grannarna Herrljunga SK – 

som ledde till SM-kval och sedermera SM-slutspel i Degerfors 2004. I SM-slutspelet blev det tyvärr 

inga framgångar. Tre raka förluster mot Degerfors, Timrå och Mjölby. 

Även 2004 var AIF i DM-final, men förlorade mot Skövde AIK. AIF fick ändå kvala till SM-slutspelet, 

men denna gång blev det respass i regionslutspelet i Halmstad. 

2009 utsågs en kommitté att projektera för byggnation av en klubbstuga med omklädningsrum och 

kansli vid Mörlanda Sport Center. Beslut togs, och våren 2010 gjordes ansökningar om bygglov och 

bidrag. Slutbesiktning gjordes i november 2011 och den officiella invigningen skedde 13 maj 2012. 

Totala kostnaden 3 550 000 kr finansierades enligt följande: Bidrag 740 000 kr, eget arbete 260 000 kr, 

lån 1 800 000 kr och eget kapital 750 000 kr. 

Ungdomsfotboll 

Sedan mitten av 70-talet har AIF haft en bred ungdomsverksamhet både på flick- som pojksidan. Lagen 

har nått mycket fina framgångar såväl i seriespel som cuper utom- och inomhus. Spelare som kommit 

från ungdomsleden i AIF och nått allsvenskt spel är Tommy Jeppsson (Örebro 1966), Jonny 

Hägerå (Örgryte), bröderna Samuel och Sebastian Holmén (Elfsborg). Samuel 

numera proffs i Turkiet och Sebastian har båda spelat i Svenska A- och U-landslagen. Samuel blev 

också Svensk mästare med Elfsborg 2006. Även Jonny har spelat ett antal U-landskamper.  

 

Uppgifterna ovan har tagits fram av Eva-Britt Johansson, Daniel Holmén och Krister Kvarnström. 
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Annelunds IF, seriesegrare Div. 3 Västra 2007 

Övre raden från vänster: Ronny Nordström tränare, Conny Andersson ledare, Torbjörn Forsberg, 

Björn Holmén, Michael Andersson, Johan Bengtsson, Robert Holmén, Stefan Sjöberg, P-O Häggström 

spelande tränare. 

Mittraden från vänster: Martin Holmén, Andreas Holmén, Rikard Jacobsson, Edvig Salihi, Martin 

Lundgren, Kristoffer Sundell, Tobias Holmén, Andreas Olsson, Daniel Holmén, Elof Andersson ledare. 

Nedre raden från vänster: Oskar Unosson, Andreas Johansson, Johan Stjerna, Christian Carlsson, Ola 

Josefsson, Joel Williamsson. 

 

Vi som nådde högre höjder 
 

Jonny Hägerå (1971) 

Av alla spelare som gjort insatser i Annelunds IF:s seniorlag är det 

Jonny Hägerå som nått störst framgångar. 

Jonny debuterade i det grönvita A-laget 1986 som 14-åring. 1990 

lämnade han AIF för spel i Örgryte IS. 1992 var seriesystemet 

uppbyggt på ett sådant sätt att man på en och samma säsong kunde 

avancera två steg i seriesystemet. Detta konststycke lyckades Jonny 

och hans Örgryte med. Från Division 2 till Allsvenskan! En bedrift 

som sannolikt aldrig kommer upprepas igen. Allsvenskt spel blev det 

också under åren i Göteborg. En höjdpunkt var målet mot AIK där 

buren vaktades av Magnus Hedman. 

Tillsammans med bland andra Patrik ”Bjärred” Andersson och Niclas 

Alexandersson spelade Jonny 1991 Junior-VM (heter numera U20-

VM) i Portugal. Totalt blev det 21 juniorlandskamper och 2 U21-landskamper. Våren 1992 spelade han 

även två matcher med OS-laget i en turnering i Helsingfors. Men en ljumskskada gjorde tyvärr att han 

missade OS i Barcelona. 

Jonny Hägerå i JVM 1991 mot 

Mexiko 
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Sommaren 1995 lämnade Jonny ÖIS för spel i IK Kongahälla. Efter att ha fört laget från Kungälv från 

Division 3 till Division 1 (som på den tiden var Sveriges näst högsta serie) valde han 1999 att varva 

ner. Det blev spel i Herrljunga SK och Valtorps IF innan sista seniormatchen gjordes för moderklubben 

Annelunds IF 2009 när AIF stod på sin topp med spel i Division 2. 

Under sin karriär spelade Jonny i alla serier från sexan upp till allsvenskan. Och han vann de flesta 

serierna. Inte allsvenskan eller femman, men seriesegrar noterades i sexan, fyran, trean, tvåan och ettan. 

Sista fotbollsmatchen är dock inte spelad. När AIF 2019 startade upp ett veteranlag var Jonny förstås 

tillbaka på planen igen och DM-seger för P35 kunde läggas till på meritlistan. 

 

 

Samuel Holmén (1984) 

Samuel Holméns storebröder Andreas och Kristoffer hade framgångsrika fotbollskarriärer med massvis 

med A-lagsmatcher i Annelunds IF. Samuel eller ”Sampa” valde dock en annan karriärväg som skulle ta 

honom ut i världen. 

Efter de inledande ungdomsåren i AIF flyttade han som 14-åring 1998 till IF Elfsborg. I Borås tog han 

sig via ungdomslagen upp i A-truppen och etablerade sig i A-laget. 2003 blev det cupguld efter seger i 

finalen på Råsunda mot Assyriska FF. Höjdpunkten i Borås var ändå när han var en av nyckelspelarna i 

det lag som säkrade Elfsborgs första SM-guld på 45 år 2006. 

”Sampa” blev utlandsproffs 2007 då han skrev på för danska 

Bröndby IF. 2010 gick äventyret vidare till Turkiet och Istanbul 

Basaksehir. I Turkiet gjorde han fram till 2017 närmare 200 

matcher i högsta ligan och 30 mål. Förutom Basaksehir 

representerade han jätten Fenerbahce samt på lån både 

Bursaspor och Konyaspor. 

2017 slöts cirkeln då Sampa återvände till Borås Arena och IF 

Elfsborg. I skrivande stund år 2020 är han fortfarande aktiv i 

allsvenskan. 

Sampas löpkapacitet, box till box-spel, skottfint och 

förmågan att skjuta lika bra med båda fötter tog honom 

även till landslaget. Många ungdomslandskamper finns på 

CV:t, men de 32 matcher för A-landslaget sticker förstås ut.  

 

Allra bäst var han kanske hösten 2008 då han i VM-kvalet på Råsunda raderade ut Portugals Cristiano 

Ronaldo i en match som slutade 0-0. Några veckor tidigare sköt Sampa på samma arena Sveriges 

matchavgörande mål mot Ungern. 2012 ingick Sampa i den svenska EM-truppen till 

Europamästerskapet i Polen/Ukraina. 

 

 

 

 

Samuel Holmén i Fenerbahce 2013 
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Sebastian Holmén (1992) 

 

Gert och Tarjas fjärde och yngste son växte upp och fick se den åtta 

år äldre brorsan Samuel slå sig in i landslaget och bli fotbollsproffs 

utomlands. 

Därför var det inte konstigt att Sebastian Holmén (Seb) som 14-

åring 2007 valde samma destination som storebror; IF Elfsborg i 

Borås. 2012 vann Elfsborg sitt andra SM-guld på 2000-talet. Seb 

var med i A-truppen, men gjorde inga matcher under guldåret. Året 

därpå kom allsvenska debuten då han hoppade in borta mot 

Halmstads BK. När Jörgen Lennartsson fick sparken från Elfsborg 

tog landslagslegendaren Klas Ingesson över på tränarbänken. 

Klabbe hade tränat Sebastian under ungdomsåren i Elfsborg och nu 

fick han chansen på riktigt. 2015 bildade Seb mittbackspar med 

Anders Svensson och under åren 2013-2015 blev det totalt 75 

allsvenska insatser i gulsvart. 

2016 fick Sebastian chansen att bli proffs utomlands. Flytten gick 

till Ryssland och Dynamo Moskva. I Moskva var han med om att både spela Dynamo ur högsta ligan 

och att direkt ta dem tillbaka till finrummet. 2019 sattes kosan mot nästa destination då Seb skrev på för 

nederländska Willem II. Första säsongen i Nederländerna var en stor succé då han utsågs till årets 

spelare i ett Willem II som överraskande säkrade spel i Europa League. 

2015 var Sebastian del i det svenska landslag som skrällde och spelade hem U21-EM i Tjeckien. 

Samma år debuterade han i A-landslaget med ett kort inhopp mot Elfenbenskusten. I skrivande stund har 

det blivit totalt 5 A-landskamper. Senaste insatsen i blågult skedde i början på oktober 2020 då han 

spelade 90 minuter i Sveriges träningsmatch borta mot Ryssland. 

 

 

Annelunds Skytteförening     

Bildades på slutet av 1800-talet   

Annelunds Skytteförening startade sin verksamhet i slutet av 1800-talet och flyttade 1918 till nuvarande 

plats mellan Hudenevägen och Nossan. Efter andra världskriget blev skytteföreningar en form av 

folkrörelse. I stort sett gick man ur huse för att skjuta med gevär. Inledningsvis sköts det med 

Remingtongevär och 12,7 mm blykula, innan mausern blev det moderna vapnet. 

Bland medlemmarna kunde man se ortens ”kändisar”, som handlaren Erik Bodin, Knut Larsson, Allan 

Eckervald, Lennart Ottergren och Erik Ottosson. 

Liksom många andra Skytteföreningar arrangerade Annelunds Skytteförening danser. Folkets Park vid 

Lystorpsvägen innanför nuvarande Hemvärnsgården anordnades dessa och blev en god inkomst för 

föreningen. 

Verksamhet avvecklades i mitten av 1970-talet. 

Sebastian Holmén iklädd 

landslagsdräkten 2020 
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Annelunds Tennisklubb 1940 - 2015 
Bildades: Slutet av 1940-talet 

Klubben nedlagd 2015-11-23 p.g.a. bristande intresse 

Första styrelsen: 

Göte Berntsson, ordförande 

Åke Arontzon, sekreterare 

Henrik Kutti, kassör 

 

Spelplats: 

Två grusbanor, enkel redskapsbod 

 

Verksamhet: Tennis 

 

Övrigt: 

Klubben bildades av några anställda på dåvarande AH Andersson & Co. Företaget upplät mark och den 

första banan anlades genom ideellt arbete och med hjälp från företaget. 

Klubben hade sin storhetstid under 1960 och 1970-talen då efterfrågan på speltid var stor, och bana 

nummer två anlades. Klubben hade då lag med i seriespel och anordnade bl.a. distriktsmästerskap med 

stort deltagarantal. 

Berömda tennisspelare som har spelat på våra banor är bl.a. Kjell Johansson, John Anders 

Sjögren och Sixten Borgvall. 

 

 

 

 

 

BK Veteranerna, Herrljunga  

 

Bildades: 1991-01-29 i Herrljunga Tennishall 

 

Första styrelsen: 

Ernst Börgesson, ordförande 

Börje Danielsson, kassör 

Gunnar Magnusson, sekreterare 

Gunnar Carlsson, ledamot 

Torsten Hofflander, ledamot 

Uno Ring, ersättare 

Erik Carlsson, ersättare 

 

Spelplats: Mörlandahallen, Ljung 

 

Verksamhet: Bowling 

 

Färg på matchtröja: Blå 
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BTK Hanno   1944 – 1960 
 

Bildades 1944 (påskafton) av fyra ungdomar, Sixten Borgvall 12 år, Birger Rapp 17 år, Lars Rapp 14 år 

och Rolf Hermansson 15 år. 

 
Övrigt: 

När man skulle ge klubben ett namn blev det ”Hanno”, namnet var ett tyskt bollmärke! 

 

Anekdot: 
Sune Hallström Tibro och Henry Arnholm Lidköping skulle vid DM i Herrljunga möta två ”glin” från 

Herrljunga. Det skulle bli en lätt match. Hur det gick? De två ”glina” vann med 2-0! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilstudie på Claes Blomdahl, BK Veteranerna, i Mörlandahallen, medan 

Kenneth Ohlsson förbereder sig på banan intill. 
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BTK Temapojkarna 1946 - 2011 
 

Bildades: 

Ombildades från Bråttensby BTK 1946 

 

Första styrelsen: 

Stig Hermansson, ordf. 

Harry Moberg, sekr. 

Börge Karlsson, kassör 

Ivan Hermansson 

David Isaksson 

 

Idrottsplats/lokaler: 

Bråttensby, Eggvena Bygdegård, Tångahemmet Vårgårda 

 

Verksamhet: 

Bordtennis 

 

Färg på matchtröja: 

Grön, Blå 

 

Föreningen lades ned 2011, anledning okänd 

 

Övrigt: 

Birger Yngvesson var medlem i klubben i 49 år, Lars-Ove Ekman i 45 år och Stig Hermansson i 26 år 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema-Pojkarna 

Stående från vänster: Björn Gustavsson, Sture Valtersson, Jonas Jonsson, Lennart Martinsson, Lars 

Larsson Mittraden: Gösta Gustavsson, Stig Hermansson 

Främre raden: Conny Ragnarsson, Lasse Magnusson, Birger Yngvesson, Gunnar Paulsson, Assar 

Bengtsson. 
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Dynamix   1987-  

Hemsida 

Det finns naturligtvis en historia bakom starten. 

Alla ärorika föreningar har ju startat som ett litet frö. 

Herrljunga Ju-jutsuklubbs historia enligt klubbens grundare Peter Wigert: 

Som 12-åring började jag träna brottning i Huskvarna AIK. Tore Damberg och Toto var två av mina 

tränare. Tommy Johansson, jämnårig med mig, klubbens stjärna. Jag gillade kampen och det 

självuppoffrande tänkandet som genomsyrade en svettstinkande träning med skrikande tränare, 

träningsvärk och skador som skulle tränas bort, och en allmän inställning att den som kunde plåga sig 

mest också skulle bli den motståndskraftigaste och därmed ha chans att bli den bästa brottaren. 

Som 13-åring inhandlade jag så min första bok om Yoga. Den var skriven någon gång på trettiotalet och 

mysticismen var överväldigande för en trettonåring. Genom att inta smärtsamma kroppsställningar och 

plåga mig att hålla kvar dem under ett allt längre tidsintervall skulle jag lära mig att bortse från smärta 

och obehag. Man skulle andas på onaturliga sätt, skölja insidan på näsan med saltvatten, skriva med 

vänster hand och låta sig själv tänka på annat sätt än vad som skulle falla sig naturligt - tankekontroll. 

Min belöning skulle bli kontroll över min kropp och själ och även över mina medmänniskors vilja. 

Kanske höll jag på att utvecklas till en liten tyrann, för om jag inte lyckades få mina vänner att göra som 

jag ville med mina mentala krafter, skulle jag ju alltid kunna brotta ner dem. Nu gick min utveckling i 

en något annan riktning. Efter ett antal kurser på Skandinavisk Yoga och Meditationsskola, under slutet 

på sjuttiotalet och början på åttiotalet hade jag förstått att Yoga var en metod att komma närmare ett helt 

sätt att leva. Att öka sin närvaro och upplevelse av livet. Allt som hade med påverkan av sin omgivning 

att göra var sidoeffekter, varken positiva eller negativa, helt enkelt utan intresse. Det enda jag kunde 

hoppas uppnå mot min omgivning var att genom en positiv och vänlig attityd bidra till att andra 

människors välbefinnande. Mina mål nu var att bli starkare, smidigare och följsammare till kropp och 

själ. För att vandra åt detta hållet krävs att man har en fysiskt vältrimmad kropp och att man underkastar 

sig viljeträning genom att iaktta sin egen attityd. Att man helt enkelt tränar mentalt. 

1983 bytte jag sport till Jujutsu. 

Samurai Ju-jutsuklubb ligger i Huskvarna och hade vid denna tid en rad inspirerande tränare. Rune, 

Magnus Lanz, Claes Haglund m.fl. Jag fick en flygande start kan man säga då 10-11 års brottning i 

Huskvarna AIK och Chaparall wrestlingteam (Phoenix) hade gett mig mycket god fysik, samtidigt som 

min smidighet och följsamhet hade tränats genom Yoga. 

1986 flyttade jag och Gunilla, som då var min sambo till Herrljunga. Där fanns ingen Ju-jutsuklubb så 

jag tränade Judo i Vara budoklubb och simning i Herrljungas dykarklubb. Mitt dåvarande yrke som 

resande gav mig samtidigt stora möjligheter att gästträna i olika klubbar runt om i landet. Det blev 

många olika gästträningar bland annat hos PH Sjöström i Umeå budoklubb och hos Ingemar Sköld, 

Nacka budoklubb. Ingemar Sköld blev min störste inspirationskälla jämte min mycket goda vän. Han 

var landslagscoach dessa år och uppmuntrade mig att starta en egen klubb i Herrljunga. 

1987 i december startades så klubben i Herrljunga.  

Lena Kragelund, ordförande och tränare i Varas nu nedlagda Judoklubb bistod med en gammal 

överdragsmatta och med att instruera vissa pass. Gunilla, min fru, tog de flesta passen om jag befann 

mig på resande fot i mitt yrke. 

Klubben fick en mycket personlig prägel och jag kan säga att jag noga styrde klubben för att den inte 

skulle bli en i mängden. Träna för tränandets skull, fajtas för fajtens skull, ha roligt, för varandras och 

sin egen skull. Detta samlat till ett koncept blev vår klubb. Jag tror att alla som var med och tränade  

http://www.dynamixherrljunga.se/
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dessa första år kan intyga att det har gällt ända sedan starten. Detta betydde att vår klubb blev 

förhållandevis mycket kampinriktad. Ett par års karateträning i Alingsås Wadokai kompletterade mina 

kunskaper från Jujutsu, judo och brottning. Samtidigt lät jag klubben få en rejäl influens från Yoga som 

gjorde att diverse invecklade kroppsställningar och olika koncentrations- och viljeövningar fick en 

betydande del av träningstiden. Det var dessutom ett huvudsyfte att ha roligt på träningen och att det 

sociala även sträckte sig utanför dojon. En rad sporadiska aktiviteter anordnades (kanotning, 

vägstädning, väktaruppdrag, uppvisningar, fester mm) jämte att vi deltog i många träningsläger och 

dessutom med mycket god uppslutning. 

Klubben växte snart ur den tunna mattan på betonggolvet längst inne i hörnet på nya sporthallen. Vi 

hamnade på gamla sporthallens scen. Vi blev utmärkta som Sveriges aktivaste klubb för intensivt 

deltagande på träningsläger. Vi fick en mycket stor representation av elever som vann olika utmärkelser 

för sin skicklighet och sin träningsflit. Från vår allra första grupp på 12 elever blev Johan Blomdahl så 

småningom världsmästare (Paris-94).  

 

1992 överlämnades klubben från att varit styrd av mig som "envåldshärskare" till en mer demokratiskt 

styrd styrelse med Frank Johansson i spetsen. Fortsättningen överlåter jag åt yngre förmågor att berätta 

om. Jag vill bara tillägga att det har hänt mycket i klubben efter att jag steg åt sidan som har gjort mig 

glad och ibland överraskad. Då syftar jag på såväl personligt engagemang, idrottsligt och socialt, som på 

idrottsliga framgångar. 

Peter Wigert maj 2003 

Efter detta så har klubben haft ungefär samma verksamhet med lite toppar och dalar. Jujutsun har levt 

kvar och kallas idag Sport jujutsu, en stil utvecklad av ovan nämna Ingemar Sköld och hans elev Ricard 

Carneborn. Sportjujutsuns tävlingssystem är som en blandning av karate och judo med slag och 

sparktekniker, kast och nedtagningar och låsningar på golvet. Detta utförs med lätt kontakt och belönas 

med poäng av tre mattdomare. Efter Johan Blomdahls framgångar har även Patrik Fondin tagit ett par 

SM-guld för klubben. 

2010 blev Herrljunga Ju-jutsuklubb en del av Dynamix fightingsports. Dynamix fightingsports är idag 

vårt team, ett paraply för våra kampsporter, som hjälper till med instruktörskurser, gradering av 

svartbälten, trycksaker och annat. 

2012 startade vi MMA – mixed martial arts. I början var intresset stort men träningen kräver enormt 

mycket av utövaren och MMA-gruppen lades ner efter några år 2015.  

2013 startades BJJ – brasilian jiu-jitsu, en form av jiu-jitsu som är en betydande del av MMA, 

golvkampen. BJJ fokuserar på nedtagningar och golvkamp. BJJ är idag en av skandinavens snabbast 

växande kampsporter. En tävlingsform utan slag och sparkar vilket gör det möjligt att tävla och träna 

med hög intensitet utan risk för skador. BJJ är idag vår största kampsport i antalet utövare.  

 

 

 

Johan Blomdahl, Herrljunga Ju Jutsu-klubb blev 

världsmästare 1996. Johan blev även SM-segrare 

1995 och Europamästare 1996 
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Eggvena-Bråttensby SF 1966 - 

Bildades: 1966 

Föreningen bildas efter sammanslagning av Eggvena och Bråttensby skytteföreningar. 

 

Första styrelsen: 

Rune Karlson, ordförande 

Assar Bengtsson, sekreterare 

Kurt Andreasson, kassör 

Martz Bengtsson 

Kurt Bengtsson 

Karl-Erik Bengtsson 

Hemsida  

 

Historiska händelser 
1966 Novemberträffen arrangeras för första gången med Eggvena Bygdegård som 

 samlingsplats. 

1971  Ungdomssektionen startar sin verksamhet.  

 Första styrelsen bestod av: 

 Per-Olof Aronsson (ordf.), Lars-Åke Andersson (v. ordf.), Jonny Karlsson (sekr.), Rune 

 Karlsson (v. sekr.) och Erik Johansson (kassör och ungdomsledare). Luftgevärsskytte 

 startar i JUF-lokalen i Bråttensby. Jonny fortsätter verka som sekreterare i 28 år! 

 

1972 Deltar för första gången i Herrljunga-korpen med lag i såväl friidrott som fotboll. 

 

1974 Jonny Karlsson tar över som ordförande efter pappa Rune och fortsätter i den rollen i 15 

 år och därefter i ytterligare 27 år som vice ordförande. 

 

1975 Rekorddeltagande, 611 skyttar i den 10:e Novemberträffen. Som kuriosa kan noteras att 

 det serverades 70 kilo ärtsoppa.  

  

 Följande trotjänare premierades, för mångårigt förtjänstfullt arbete, med Västgöta-Dals 

 skytteförbunds medalj i silver: Assar Bengtsson, Martz Bengtsson, Rune Karlsson, Kurt 

 Andreasson, Kurt Bengtsson, Ivan Hermansson och Filip Nilsson. 

 Ungdomssektionen vinner Västgöta-Dals skytteförbunds fotbollsturnering för första 

 gången med följande laguppställning: Gunnar, Mats och Jonny Karlsson, Håkan 

 Bengtsson, Kjell Andersson, Dan Andersson och Christer Svensson. 

1976   Sportlovsskytte genomförs för första gången med 28 elever från 200-metersvallen på  

 skjutbanan i Bråttensby. Aktiviteten upprepas sedan i ytterligare 14 år på Bråttensby 

 banan och fortsatte därefter i 8 år med kammarammunitionsskytte på 20 meter i  

 grustaget vid IK Friscos anläggning i Remmenedal. 

  Ungdomssektionen tar en lagseger i Herrljunga friidrottskorptävling och vinner  

 återigen Västgöta-Dals skytteförbunds fotbollsturnering med laguppställningen:  

 Gunnar, Mats  och Jonny Karlsson, Håkan Bengtsson, Agne Gustafsson, Kjell  

 Andersson, Karl-Erik Olsson, Christer Svensson och Roland Oscarsson.   

https://idrottonline.se/Eggvena-BrattensbySF-Skyttesport/
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                           Fotbollsturneringen vinns även 1977. 

  

  På Skol-SM i Stockholm representeras ungdomssektionen av Börje och Tony  

 Andersson, Jan-Peter Bergman, Tony Jonsson och Anders Johansson. 

  

 Gunnar Karlsson ställer upp som handledare i luftgevärsskytte för 25 elever i skolans 

 fritt valt arbete och fortsatte med detta i ytterligare fyra år. 

 
1979 En utbyggnad av skjutbanan i Bråttensby till 10 tavelställ påbörjas med schakt- och 

gjutarbeten.  

1980  Börje Andersson väljs till ordförande i ungdomssektionen och kommer att verka i denna 
roll i sammanlagt 19 år.  
 

1981 Korthållsskyttet startas. Jonny Karlsson vinner Alingsås skytteförenings inbjudningstäv-

ling. 

1983 Hans Thörnvall blir 2:a bland 228 deltagare i veteranklass i fältskytte på riksskytteveckan 

i Skåne. 

1984  Per-Anders Frändberg vinner Västgöta-Dals ungdomsskytteförbunds mästerskap i 
banskytte 200 meter utan stöd. Tävlingen genomfördes på Bråttensbybanan. 

 

1985 Assar Bengtsson vinner riksskyttetävlingen i fältskytte i Örebro på maximala 36 träffar. 

1987 Första av 9 följande skyttefester arrangeras i Herrljunga Folkets Park med skyttemed-

lemmen Ingvar ”Mickey” Gustafsson som sångare i nästan alla arrangemang.  

1989 Luftgevärsskytte startas i Herrljunga Hemvärnsgård. 

1990 Föreningen tvingas lämna skjutbanan i Bråttensby. Arrendekontraktet förnyas ej. 

Föreningens framgångar på förbundsmästerskapet i fältskytte i Torp i Dalsland var unikt 

lyckosamma.  Börje Andersson och Assar Bengtsson försvarar sina mästartitlar från året 

innan i senior- respektive veteranklassen. Dessutom bärgar Jörgen Efraimsson (f d 

Johansson), Lars-Åke Andersson och Göran Blad var sin silvermedalj. EB:s seniora 3-

mannalag belade platserna 1, 3 och 4 samt ungdomslagen platserna 1 och 3. 

 

1991  Föreningen firar 25 år och ungdomssektionen 20 år med en jubileumsfältskjutning på 

  Remmene skjutfält som samlade 320 skyttar. 

 

 Föreningens guldlag (Göran Blad, Assar Bengtsson, Jörgen Efraimsson) från Västgöta-

 Dals skytteförbunds banskyttemästerskap i liggande skjutställning är åter i topp genom 

 att bli 5:a i Svenska Dagbladets hemmabanetävling i division 4 bland 259 deltagande 

 skytteföreningar i denna division från hela Sverige. 

 

1993  Assar Bengtsson förbättrar sin placering i Fältskytte-SM-sammanhang till att bli 7:a 

bland 270 skyttar i veteranmästerskapet vid tävlingar i Skultuna. 

 Jörgen Efraimsson skjuter fullt, 36 träffar, i Flundre skytteförenings 100-

 årsjubileumstävling och vinner därmed ett SAUER-gevär. 
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1994  Vid Sveriges största fältskyttetävling, Jönköpingsträffen med 700 deltagare skräller 

Henrik Palmborg (f d Andersson) genom att vinna klass F4 och kamma hem en 

hörnsoffa. I Elitklassen var Jörgen Efraimsson och Börje Andersson länge i delad ledning 

men fick till slut nöja sig med att bli 4:a respektive 5:a i elitklassen.  

 

1995 Föreningen tar stort ansvar med Assar Bengtsson i spetsen som en av banläggarna när 

Västgöta-Dals skytteförbund arrangerade Fältskytte-SM i terrängen på Kolbäck och 

Remmene skjutfält. 

 Luftgevärsskyttet återupptas med regelbundet skytte på tisdagar i en källarlokal på 

 Altorpsskolan. Dessutom får 49 skolungdomar prova luftgevärsskytte under två 

 friluftsdagar. 

 

1996  Föreningen firar 30 år med en jubileumsfältskjutning med 322 deltagare. Samlingsplats 

är Altorpsskolan i Herrljunga. Skyttarna transporterar sig runt på tävlingsbanan på 

Remmene skjutfält i egna bilar. 

 Börje Andersson tar sin tredje inteckning och kammar hem Dalslandspokalen för alltid. 

1997  Pontus Andersson vinner sin klass och ingår i föreningens segrande 3-mannalag på den

 partiella riksskyttetävlingen i fältskytte i Fölene. 

 

1998  Pontus Andersson gör en strålande insats på riksskyttetävling i Kristianstad och blir 4:a i 

sin klass. På Västgöta-Dals skytteförbunds ungdomsmästerskap blir Pontus guldmedaljör 

och på SM för juniorer belägger han 12:e plats.  

 

1999 Föreningens store eldsjäl i alla år sedan start, Assar Bengtsson avlider. 

 Föreningen visar upp sin verksamhet på sportfestivalen i Herrljunga Folkets Park.  

2002 Jörgen Efraimsson (f d Johansson) och Börje Andersson gör föreningens bästa SM-insats 

i fältskytte genom att bli 4:a respektive 12:a i Karlstad. 

2005  Pontus Andersson gör om prestationen att skjuta fullt 250 poäng för andra året i rad på 

AT-hemmabanetävlingen i banskytte. 

 

2006  Föreningen firar 40 år med en jubileumsfältskjutning med 158 deltagare med Eggvena 

  Bygdegård som samlingsplats. Skyttarna går en patrullstig i terrängen däromkring. 

 

2007  Lars-Åke Andersson gör sin bästa insats på Fältskytte-SM när han blir 8:a i 

veteranmästerskapet vid tävlingen i Boden. 

 Jörgen Efraimsson vinner huvudskjutningen (mål 1-5) på förbundsfältskjutningen och 

 tar därmed sin 3:e inteckning och bärgar vandringspriset Berndt Hanssons 

 skeppskanon för alltid. Klubbkamraterna Börje Andersson och Jonny Karlsson är de 

 enda skyttarna i Västgöta-Dals skytteförbund som nådde två inteckningar sedan 

 tävlingen startade 1988. 

 

2008  Jörgen Efraimsson gör återigen en topprestation på Fältskytte-SM och blir med sina 47 

träffar av 48 möjliga 8:a i seniormästerskapet vid tävlingen i Strängnäs.    
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2012  Föreningen arrangerar Fältskytte-SM på Remmene skjutfält med Tångahallen i Vårgårda 

som samlingsplats. Över 100 funktionärer bjuder 285 skyttar från hela landet på en 

utmärk tillställning. Svenska skyttesportförbundets ordförande i gevärssektionen, Stefan 

Jakobsson ger föreningen högsta beröm och överlämnar ett standar som mottas av 

banläggarna Lars-Åke Andersson och Jan Carlsson. Stefan passar även på att ge vår 

sekreterare Tore Norén goda vitsord. 

 

2013  Lena-Hols skytteförening går formellt upp i 

Eggvena-Bråttensby skytteförening. Flera av Lena-

Hols medlemmar blev redan under 2012 även 

medlemmar i Eggvena-Bråttensby. 

2015  Är enda förening i Sverige med deltagande i 

samtliga fem  mästerskapsklasser vid Fältskytte SM 

på Ravlunda skjutfält i Skåne. Kikarklassen fick för 

första gången SM-status och vår Benny Andersson 

kammar hem en 11:e plats bland 53 konkurrenter.  

På bilden till höger syns i övre raden från vänster 

Kasper Svensson, Lars-Åke Andersson och Jonny 

Karlsson och knästående från vänster Benny 

Andersson och Lars Eckstrand. 

2016 Föreningen firade 50 år med en 

jubileumsfältskjutning på Remmene skjutfält. Kurt 

Andreasson som varit föreningens kassör i alla år 

sedan start uppvaktades med blommor och 

present. På Västergötlands Idrottsförbunds 

årsmöte tilldelades han deras förtjänstmedalj i 

guld.  

 

Kasper Svensson kammar hem RM-guld i liggande 

och RM-silver i ställningar vid JSM banskytte-

tävlingen i Kristinehamn. 2018 är Kasper återigen i 

Sverige-toppen med att bli dubbel silvermedaljör i 

Ramselefors i ovannämnda grenar.                                                  Kurt Andreasson 

      

Full aktivitet under Fältskytte-SM på Remmene skjutfält 2012 
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2018  Föreningen är medarrangör tillsammans med 

Varakretsens skytteföreningar av Fältskytte SM i 
Upplo- och Kolbäck-terrängen med 
Nossebroskolan som samlingsplats. 

 

2019  Kasper Svensson blir individuell silvermedaljör 
samt lagguldmedaljör i det svenska landslaget i 
grenen gevär 6,5 fältskytte på Nordiska 
ungdomsmästerskapet i Kristianstad. Lars-Åke 
Andersson blir 7:a i RM-veteranmästerskapet vid 
Fältskytte-SM i Eda.  

  
 2020 Föreningen ansluter till Varakretsen och får  

                          därmed tillgång till skjutbanan i Essunga som  

                          samtidigt moderniseras och anpassas till högre   

                          säkerhetskrav.  

                                                                                                                                      Kasper Svensson                                            

 

 

 

 

Fåglaviks Bordtennisklubb  ca 1940 - 
 

Bildades: Ca 1940 

 

Första styrelsen: 

Den första styrelsen som finns dokumenterad är från 1971, 

Nils Larsson ordförande, Jan-Olof Olsson v.ordf., Christer Johansson sekr. Bengt Stenqvist v.sekr., 

Arno Ahlgren kassör, Lennart Vallin revisor. 

 

Spelplats: Mimersborg Bygdegård (tidigare IOGT-lokal), Fåglavik 

 

Verksamhet: Bordtennis 

 

Tävlingsdräkt: Blå tröja med vita muddar 

 

Övrigt: 

Några kända spelare från Fåglavik var Nils 

”Nippan” Larsson och Folke Mood. Så småningom 

kom herrljungapojkar med i laget men när 

Mimersborg blev för otidsenligt som lokal – det 

fanns inga duschar - flyttade verksamheten över till 

Herrljunga i samband med att Herrljunga BTK 

omstartade 1983. 

 

Föreningen har gått ur Svenska Bordtennisförbundet 

av ekonomiska skäl 

 

 

    Stilstudie av Nils ”Nippan” Larsson 
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Fåglaviks IF 1932 – 1954 
Fotbollen i Fåglaviks IF bedrevs inte utan vissa framgångar, som bäst spelade laget i 

södra Älvsborgsserien. Säsongen 1953-54 spelade A-laget i Div. 8 Herrljunga. 

Några av deras bästa spelare gick i slutet av 1940 över till Herrljunga SK, bland 

annat Nils ”Nippan” Larsson och Gustav Järnberg, som under många år tillhörde 

HSK:s bättre spelare. 

Klubben lades ned 1954.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Foto: Mats Tallkvist, www. idrottsplats.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fåglavik IF(årtal okänt) Stående från vänster: Gösta Palm, Evald Larsson, Rune Olsson, Börje 

Linderud, Karl-Erik Johansson, Nils Larsson, Simon Larsson och Manfred Johansson Knästående från 

vänster: Lennart Larsson, Karl-Erik Lundgren, Per-David Persson, Allan Svensson och Nils Stenqvist. 

 

 

 

Fåglaviks IP 
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GK Frivolten 1976 - 
Bildades: augusti 1976 i Fåglavik av Bo Jansson och Hans Hedén 

 

Första styrelsen: 

Hans Hedén, ordf. 

Anita Hedén 

Mats Hagbert, sekr. 

Bo Jansson 

Vera Jansson 

 

Idrotssplats/Lokal: 

Altorpskolans gymnastiksal, Trampolin startade i Mörlandahallen 1979, Nuvarande lokal "Gamla 

Sporthallen" 

 

Verksamhet: 

Trampolin, truppgymnastik ag gymnastik, barngymnastik 

 

Färg på klubbdräkt: 

Blå/vit, ljusgul/ljusblå, marinblå 

 
Hemsida 
Övrigt: 

Bo Jansson startade först barngymnastik 1976. 1979 köptes den första 

trampolinen in för intjänade ”loppispengar”. Den kostade 10 000 kr. 1980 

startades1:a Frivolten Cup. 1981 kom tyskar och danskar till tävlingen i 

Mörlandahallen. Frivolten Cup blev större med åren, som mest var det 19-22 

länder som deltog. Klubben har som mest haft ca 120-130 medlemmar i 

gymnastik och trampolin. 

Efter 1987 slutade klubben med truppgymnastik och fortsatte med trampolin 

och barngymnastik. 

Frivolten har, och har alltid haft, många duktiga tränare och gymnaster genom åren 

 

 

Grude Skytteförening 1850-talet - 

Grude Skytteförening är en mycket gammal förening. Den har anor så långt tillbaka 

som till 1850-talet. Skjutbanan invigdes 1897, en materialbod byggdes 1920 och på 

50-talet byggdes en markörgrav. Materialboden och markörgraven finns fortfarande kvar ini en annars 

skogbeväxt mark vid vägen mellan Grude och Vesene.  

Framstående resultat finns från slutet av 50-talet, då föreningen blev svenska mästare i klass 2 liggande 

300 meter, med fantastiska 299 poäng av 300 möjliga. De svenska mästarna var Gösta Holmberg, Elof 

Görander och Bertil Andersson. Duktiga juniorer fanns också i föreningen. Lars-Göran Carlsson 1961 

och Kjell Åkesson 1962, 1963 blev svenska skolmästare i lag för Herrljunga realskola, som vann titeln 

tre år i rad och därmed erövrade vandringspriset för gott.   

 

http://frivolten.com/
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Under åren 1931 – 1961 arrangerade föreningen dansfester i Grude, först vid Muskåsvägen och därefter 

vid Jällbyvägen. En ny dansbana byggdes 1951. Inträdet kostade då 25 öre och dansbiljetterna 2: - kr för 

hela kvällen. Grudefesterna på midsommarafton var välkända runt om i bygderna och lockade mycket 

folk. Rekordet härrör från 1955 med 2 000 betalande. För att få lite nostalgi från Grudefesterna 

rekommenderas Knut Holms dikt Grudefesten. Under ett antal år anordnades även höstfester med dans. 

Intäkterna från danserna gav ett bra överskott och räckte till gratis ammunition för de yngre skyttarna. 

Intresset för skyttet avstannade efter hand och numer bedrivs ingen verksamhet. 

 

Bild från årsmöte med Grude Skytteförening i slutet av 1950-talet. 

Stående från vänster: Gösta Holmberg, Elof Linusson, Erik Axelsson, Knut Davidsson, Åke Davidsson, 

Edvin Johansson, Axel Pettersson, Elof Görander, Erik Andersson. 

Sittande från vänster: Lars Svensson, Bert-Ove Friberg, Hans-Olof Wendel, Bertil Elofsson, Sture 

Johansson, Hans-Åke Johansson, Bertil Andersson. 

 

 

 

Ljungs Gymnastikförening  1960 - 

(Gymmix Ljung) 

 
Första styrelsen: 

Edit Knapasjö, ordförande 

Else-Maj Persson 

Vivi Svensson 

 

Lokal: Mörlandahallen, Annelund 

 

Verksamhet: Gruppträning (gympa, step-up, m.m.), barngrupper 

Hemsida 

https://idrottonline.se/LjungsGF-Gymnastik/
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Gäseneryttarna 1984 - 

 

Första styrelsen: 

Jan Forsman, ordförande 

Helén Svenson 

Eva Malmqvist-Andersson 

Katarina Ohlsson Rapp 

Christer Pehrson 

Eric Hedén 

Marie Andersson 

Anläggningar: Hjerttorps Ridanläggning + terrängbana 

 

Verksamhet: Hästsport, banhoppning, dressyr, terräng 

 

Tävlingsdräkt: Röd 
 

Hemsida 

 

 

 

Herrljunga Bordtennisklubb  

mitten av 1930-talet 

Bildades: mitten av 1930-talet 

Första styrelsen: 

Fridolf Svensson ordförande 

Ingvar Blomberg, sekreterare 

Charles Pettersson, kassör 

 

Övrigt: 

I slutet av 1940-talet flyttade flera av de ledande krafterna inom HBTK till andra orter och 

klubben upphörde. Två nya klubbar bildades, BTK Hanno och BTK Rapid. 

 

Herrljunga BTK återuppstod i ny tappning 1983. 

 

Första styrelsen vid omstarten 1983: 

Bertil Strand, ordförande 

Birgitta Lager 

Marianne Friman 

Britt-Marie Bengtsson 

Bengt Stenqvist 

Conny Bengtsson 

 

Spelplats: Herrljunga Sim- och Idrottshall 

Verksamhet: Bordtennis 

Färg på matchtröja: Röd 

  

Hemsida 

 

https://idrottonline.se/ForeningenGaseneryttarna-Ridsport/
https://www.hbtk.se/forening/Klubbinfo
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Ingvar Blomberg (1918-1996) var en av initiativtagarna till den första bordtennisklubben i Herrljunga - 

Herrljunga BTK. Han var under många år ledamot i Västergötlands Bordtennisförbunds styrelse och 

dess tävlingsutskott. Vid Västergötlands Bordtennisförbunds årsmöte, tillika 40-årsjubileum, den 21 

september 1979 förärades Ingvar Svenska Bordtennisförbundets förtjänsttecken i guld. 

 

I Herrljunga BTK:s programblad jubileumsåret 1993 skrev Ingvar Blomberg nedanstående artikel 

(något förkortad version). 

 

I mitten av1930-talet började sporten utövas på flera olika platser i Västergötland och även i 

Herrljunga var tiden mogen för bildandet av den första bordtennisklubben. De båda urmakarna Fridolf 

Svensson och Charles Pettersson, Torsten Johansson, Anders Borg och undertecknad var initiativtagare 

och bildade Herrljunga BTK. Fridolf Svensson axlade ordförandeposten, Charles Pettersson blev kassör 

och undertecknad sekreterare. Lokalfrågan var ett brännande problem vid starten, men vi fick sporadiskt 

hålla till i Gamla kommunalhuset med såväl träning som matcher. 

När sedan Herrljunga Sporthall invigdes den 10 februari 1939 blev lokalfrågan inget problem längre. 

Vi fick både träna och tävla i brottarhallen och i stora hallen kunde vi ordna större tävlingar. 

Herrljunga SK:s byggnadsförening var onekligen framsynt när de lät uppföra Sporthallen. Det var brist 

på större lokaler i Västergötland på den tiden och många stora evenemang av skilda slag förlades till 

Herrljunga, som blev något av idrottens Mekka. Inte minst när det gällde nöjen blev Herrljunga välkänt 

- det kom folk från när och fjärran till danskvällarna i Sporthallen. Ofta var det dansmusik till orkestrar 

med världsrykte. 

 

1940 blev ett märkesår för herrljungapingisen, då HBTK fick äran att arrangera distriktets tredje DM-

tävlingar i Sporthallen. Man tävlade då i tre klasser, seniorer, juniorer och dubbel med totalt 109 

deltagare. 

 

I början spelades främst vänskapsmatcher mot olika klubbar, men 1938 startade vi Herrljungaortens 

bt-serie med fem deltagande klubbar: Sving, Sollebrunn, Vårgårda BTK, Fåglaviks PPK och Herrljunga 

BTK. 

Intresset blev allt större för sporten och 1941 var vi ett 40-tal aktiva medlemmar. Det bäddade också för 

bildandet av en korporationsserie med 16 lag. 

 

Vår ordförande Fridolf Svensson var duktig såväl som brottare som bordtennisspelare. 1941 hemförde 

han segern i Herrljungaortens bt-serie efter finalvinst mot Börje Danielsson med 2-0. Samtidigt blev 

Stig Nicander juniormästare, sedan han finalbesegrat John Sandberg i raka set. 

 

Herrljungaortens Bordtennismästerskap var en tävling som genomsyrade hela verksamheten under 

alla år och mycket populär ute bland klubbarna. Flera vandringspris uppsattes bl a av Borås Tidning och 

Göteborgs-Posten. Även när Herrljunga BTK upphörde i slutet av 1940-talet och BTK Hanno och BTK 

Rapid tog över fortsatte mästerskapen. 
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I slutet av 1940-talet flyttade flera av de ledande krafterna inom HBTK till andra orter och klubben 

upphörde. Det kom genast två nya klubbar istället - BTK Hanno med Sixten Borgvall i spetsen samt 

BTK Rapid - en skapelse av bröderna Birger och Lars Rapp. 

 

En spelare som knappt nådde upp till bordet, men visade en härlig kämpaglöd och offensivlusta var 

Erik Johansson - Lill-Erik populärt kallad. I Nordenhovs stora jul- och nyårstävling 1949 i X-huset, 

Göteborg deltog Erik med stor framgång. Erik, då blott 14 år, gjorde smått sensation genom att tämligen 

lätt hemföra juniorklassen i den hårda konkurrensen. 

 

Herrljunga BTK i sin nya tappning återuppstod 1983 och det gläder ett gammalt pingishjärta att 

kommunen ännu en gång fått en specialklubb för världens snabbaste bollspel. Åke Friman, Erik Nilstad, 

Bertil Strand och alla övriga inblandade är värda en stor eloge för att de åter berikat Herrljunga med en 

pingisklubb och därtill nått det nationella seriesystemet div. IV. 

Ingvar Blomberg 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bild från Ciderspelen, Herrljunga 2019 

   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

HBTK:s Programblad i samband med  

klubbens 10-årsjubileum 
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Herrljunga Cykelklubb 2000 - 

 

Bildades: 2000 

 

Första styrelsen: 

Mikael Söderblom, ordförande 

Mikael Sjöstrand, sekreterare 

Mikael Leander, kassör 

 

Verksamhet: Mountainbike, Landsvägscykel 

 

Klubbdräkt: Grå, svart, röd, vit. 

 

Hemsida 

 

Medlemmarna i Herrljunga CK visar upp sig. Bilden tagen våren 2013. 

 

 

 

 

 

 

https://idrottonline.se/HerrljungaCK-Cykel/
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Herrljunga Flygklubb 1962 -   
 

Bildades: 1962 

 

Arbetsutskott för bildandet av klubben: 

Harald Johansson 

Sten Sjödin 

Åke Lind 

Olle Winbo 

 

Föreningens anläggning: 

Ölanda Flygfält 

 

Verksamhet: 

Flygsport/Segelflyg 

 

Övrigt: 

Herrljunga FK är en aktiv segelflygklubb. Verksamhetsmässigt ca plats 10 av 55 klubbar i landet! 

 

Hemsida 

                            Bild från segelflygets dag 

Kort beskrivning av verksamheten vid konstituerande sammanträde den 31/8 1962 för bildande 

av Herrljunga Flygklubb. 

Då det visat sig att det finns ett stort intresse i Herrljunga och närliggande orter att bilda en flygklubb 

har en kommitté utarbetat förutsättningarna härför. Fältet kan anläggas utmed Nossan vi Ölanda, 8 km 

från Herrljunga invid vägen Hudene-Ljung. Preliminär överenskommelse med markägarna för 

arrendering av fältet har träffats och anläggning av fältet kan ske i höst. Fältet kommer att utrustas med 

hangar, ett mindre klubbhus samt tankningsanläggning. 

 

https://www.herrljungafk.se/
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Klubben kommer att flygverksamhet såväl med motorflygplan som med segelflygplan och troligen även 

med modellflyg. De aktiva medlemmarna kommer då att uppdelas i en motorflygsektion, en 

segelflygsektion samt en modellsektion. 

Motorflygsektionen kommer att anskaffa ett modernt tvåsitsigt flygplan. Segelflygsektionen lånar till en 

början ett segelplan, Bergfalke, från Ålleberg. De första åren kommer uppbogsering att ske med vinsch. 

En kurs för utbildning till motorflygcertifikat kan påbörjas våren 1963 under ledning av en flyglärare 

som skall vara bosatt i Herrljunga under utbildningstiden om 5 månader. Utbildningen kommer att 

bedrivas såväl på vardagar som helgdagar, varför varje elev bör kunna taga ledigt från sitt arbete 1 á 2 

timmar varje vecka. 

Segelflygutbildningen kommer att ledas av en erfaren segelflyglärare och påbörjas till våren samt 

bedrivas under vardagskvällar, lördagar och söndagar. 

All utbildning koncentreras således till våren och sommaren 1963. Då det gäller motorflygcertifikat är 

det ovisst när nästa utbildningskurs kan anordnas och i varje fall kan detta inte ske förrän elevantalet 

uppgår till ca 10 st. Det är således viktigt att de som önska taga certifikat anmäla sig till den första 

kursen för att vara säkra på att erhålla sitt certifikat inom rimlig tid. 

För finansiering av motorsektionens flygplan måste en anmälningsavgift av 1 500 kronor uttagas av 

varje medlem i denna sektion. Avgiften kommer att återbetalas vid utträde ur klubben efter styrelsens 

beslut. För de som inte har denna ekonomiska möjlighet kan klubben troligtvis låna i bank för 5 á 6 

elever vilka då får betala 100 kronor högre årsavgift. 

Berättelse av mångårige medlemmen Harald Johansson i samband med klubbens  

30-årsjubileum  

 H F K 30 år 

”Är det verkligen 30 år? 30 år är ju en tredjedels liv, och dessutom den intressantaste delen. Jag 

glömmer aldrig när en man, som presenterade sej Sten Sjödin, kom fram på gårdsplanen. Jag 

hade inte träffat honom förut, men hört talas om honom i en del sammanhang. Nu hade han 

hört att jag var intresserad av flyg. Han berättade att han också flög, fast motorflyg.  

Han undrade om jag var intresserad av att bygga ett flygfält. Jo jag fantiserade allt lite i smyg. 

Med en sådan man i vänkretsen skulle man till och med kunna säja flygfält utan att folk kom att 

tänka på Restads sjukhus.  

Vi åkte ut och tittade på en del idéer han hade, bland annat vid Bollåsvägen.  Hu tänkte jag när 

jag fick se stenar och träd, kanske inte helt plant heller. Flygfält, tänkte jag på Tånga Hed, där 

jag skolflugit. Det var ju inte bara barn och barnbarn som skulle använda det. När han satte av 

mej i Ölltorp, var vi överens om en sak – föröka någonting, men vad?  

Efter en tid ringde Sten och sa: Trollabo mader. Mer behövde han inte säja förrän jag såg ett 

flygfält i mitt inre. Trollabo mader hade jag plöjt med maskinstationens grejer och visste hur 

där var, idealiskt som flygfält. Vi for dit. En som tipsar en sådan plats måste vara en vän. Och 

det var det, Gunnar Sandin. Nu var ordet utopi utbytt mot realism. Men det var inte bara köpa 

flygplan och sätta igång att flyga mellan dikena. Blod, svett och tårar, sa han med cigarren.  

Vi hade ett sammanträde i Herrljunga. Det kom många, bland andra Olle och Erik Winbo. Olle 

hade med sej flygplansbroschyrer. Jo, tänkte jag. Vem vet hur flygplanen ser ut när vi får fältet 

färdigt. Kommunalingenjör Åke Lind gav tyngd i tankarna. Alla ställde sina begåvningar till  
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förfogande, och jag förstod att mina maskinstationsgrejer gjorde biljetten klar till gänget. Vi 

hade arbetsdag på fältet, och en del killar kom med finskor på fötterna och ovana i ryggarna, 

men kamratskapet var äkta. När vi efter tusentals sicksackkörningar på fältet skulle så, var vi 

tre generationer Johansson med. Carl, Harald och Lennart.  

Jag minns sammanträdet när första planet beslöts köpas. Man beklagade verkligt äkta, att något 

segelflygplan inte ingick i affären. Men jag tänkte: Har man bara en dörr kan man få en ingång. 

Jag hade arbetat på gården, och den envisa kampen med kringliggande flygklubbar om att få 

hjälp att få färdigt S-certet. Det verkar inte så konstigt, men bodde man några mil från en 

flygklubb med skolrättigheter, fick man fuller väl känna ”utbölingshatet”.  Kan inte den där 

Johansson dra åt helvete, sa man mer eller mindre öppet. Det var inte F-flygning man ville ha 

hjälp med, det var C-diplompengar. Tack och lov för min egen vishet, 4/2 63 står det på certet.  

Men det finns en annan förunderlig sak jag känt i alla år. En fantastisk positiv ande har hjälpt 

mej vid alla flygningar. Visst har jag burit mej huvudlöst åt många gånger, men katastrofen har 

låtit vänta på sej.  Vid utgången av 1990 har jag 740 starter och 558 timmar. Inte så mycket, 

men innehållsrikt. När jag tänker tillbaka på krigstiden, när man cyklade till Ålleberg en gång 

på sommaren vart år, och att flyga själv var en absolut otänkbarhet. Och nu när jag får vara med 

i detta trevliga gäng H F K, med eget plan. Man kan tala om kontrast, men en sak till, 

tacksamhet. 

Tack alla kamrater i flygklubben som hjälpt till att göra guldkanter på minnena. 

PS/ Jag var nära att glömma min livskamrat Ella. Utan att vara direkt flygintresserad har hon 

gjort det möjligt för mej att fara till flygfältet, genom att många gånger göra mitt jobb.” 

Harald Johansson 

 

 

 

 

Herrljunga Golfklubb 1987 - 
 
Bildat år: 1987 den 19 februari 

 

Första ordförande och styrelse: 

P O Andersson, ordförande 

Lennart Kjellson, vice ordförande 

Göran Palm, sekreterare 

Qrt Winbo, kassör 

Claes Ottergren, ledamot 

Bengt-Åke Hellstadius, ledamot 

Mona Hansson, ledamot 

Sture Branmark, ledamot 

Jan Falk, ledamot 

 

Verksamhet: Golf 

 

Idrottsplats: 18-håls golfbana i Hudene, Herrljunga 

 

Historik och bilder 
 

Hemsida 

https://www.herrljungaihs.se/foreningsdokumentation/HerrljungaGK/
https://www.herrljungagk.se/


35 
 

 

 

Det var så här det började... 

”Från dröm till verklighet…” 

Rubriken är hämtad från klubbens jubileumsskrift år 2000 som gavs ut i samband med att Herrljunga 

GK: s bana varit i drift i 10 år. Artikeln som är en sammanställning av viktiga historiska händelser för 

klubben författades av klubbens förste ordförande P O Andersson, som tillsammans med Lennart 

Kjellson var starkt bidragande till klubbens och banans tillkomst.  

Lennart Kjellson berättar; 

”Den 4 juni 1986 hade Lions Club ett möte i Torsten Ranwegs sommarstuga vid Sämsjön. När vi vid 

hemresan passerade Säms gård nämnde P O Andersson att Ingemar Sämgård ville lägga ner sitt 

jordbruk och ha en alternativ verksamhet där, t.ex. en golfbana. Eftersom vi väl inte var helt nyktra sa 

jag att då startar vi en golfklubb och bygger en bana. P O var genast med, han hade ju aldrig spelat 

golf men ville gärna börja. Ett par dagar senare var jag hos Ingemar och orienterade mig om 

terrängen. Sen kom snart Jan Winbo och sa att vi skulle få en mycket bättre bana på Sämsholm, där 

Anders Andersson också gärna ville ha en bana. 

 Sedan vi kontaktat en del kända golfspelande Herrljungabor höll vi ett konstituerande möte den 1 juli -

86 och valde en interimsstyrelse med följande sammansättning: P O Andersson, Gottfrid Bergqvist, 

Sture Branmark, Jan Falk, Bengt-Åke Hellstadius, Lars-Erik Karlsson, Lennart Kjellson, Rolf Melin och 

Qrt Winbo, med P O Andersson som ordförande. 

Den 19 februari 1987 höll konstituerande sammanträde varvid Herrljunga Golfklubb bildades med 

följande i styrelsen: P O Andersson ordf., Lennart Kjellson v.ordf., Göran Palm sekr., Qrt Winbo 

kassör, samt Claes Ottergren, Bengt-Åke Hellstadius, Mona Hansson, Sture Branmark och Jan Falk.” 

  

Herrljunga GK bildades alltså mitt i den svenska ”golfboomen”. 1987 fanns det omkring 180 banor i 

landet och ca 150 000 spelare. I dag finns det över 400 banor och 600 000 spelare! 

Redan den 21 mars 1987, bara en månad efter det att klubben bildats, var det dags för ett extra årsmöte 

där medlemmarna fick ta ställning till två förslag för bygge av en 18-hålsbana, Sämsholm eller Trollabo 

i Hudene. Andra alternativ hade tidigare också diskuterats. Bland annat en placering på Ollestad vid 

Sämsjön som föranledde en mindre proteststorm och livlig debatt i lokalpressens insändarspalter. 

En förkrossande majoritet röstade för ”Trollabo-alternativet”. De övervägande faktorerna och det som 

främst avgjorde valet av Trollabo var närheten till tätorterna Herrljunga och Annelund/Ljung. Ägare till 

marken, som klubben arrenderar, är Anders Börjesson på Trollabo Gård. 

 Redan samma år, den 9 september 1987, togs första spadtaget till banan som ritats av banarkitekt Jan 

Sederholm. Bygget fortskred fortare än beräknat, mycket tack vare gynnsamma väderleksförhållanden, 

och i juli 1990 kunde banan öppnas för klubbens medlemmar som då var 550 till antalet. 

 Den officiella invigningen skedde den 29 september 1990. För invigningsslaget svarade Johan Tumba 

som också deltog i den efterföljande invigningstävlingen över nio hål. Bland deltagarna märktes också 

Marie Frohm, Catrin Nilsmark, Anders Haglund och Herrljungasonen John-Anders Sjögren. 
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En unik bild från slutet av 1980-talet då 

banan projekterades.  

På soffan från vänster banarkitekten  

Jan Sederholm och en av initiativtagarna till 

Herrljunga GK, Lennart Kjellson. Stående 

bakom soffan markägaren Anders Börjeson. 

 

 

 

 

 

 

 

Herrljunga Gymnastikförening 1914 – 1932 
 

Bildades: 19 februari 1914 

 

Första styrelsen: 

Hjalmar Hilldén, ordf.   

Viktor Karlsson, v.ordf. 

Paul Andersson, sekr. 

Georg Rapp, kassör 

Carl Bergström. materialförvaltare 

 

Verksamhet: Gymnastik 

 

Övrigt: 

Som första punkt vid styrelsemötet 1914-02-19 utsågs löjtnant J. Dahl att utarbeta föreningens stadgar. 

Vidare bestämdes årsavgiften till 1 kr för äldre och 50 öre för de yngre! 

Fr.o.m. 28 september 1932 ingick föreningen i Herrljunga SK som vid denna tid hade gymnastik på 

programmet! 
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Herrljunga Handbollsklubb 1998 - 2016 

 
Första styrelsen: 

Sören Jonsson, ordf. 

Helen Svantesson, kassör 

Berit Berggren, Sekr. 

Sören Holm, ledamot 

Bert-Åke Johansson, ledamot 

  

 

Verksamhet: Handboll 

 

Färg på tävlingsdräkt: 

Vinröd tröja, vita byxor 

 

Övrigt: 

Föreningen lades ner 2016 på grund av bristande underlag 

 

 

 

 

 

 

 

Herrljunga Ishockeyklubb 1961 -  

 

Bildades:1961 i Kommunalhuset 

 

Första Styrelsen 

Kaarlo Danielsson, ordf. (mötet leddes av Lars Johansson) 

Åke Swahn, sekr. 

Tore Bertilsson, kassör 

Lennart Nilsson 

Hans Pettersson 

Till materialförvaltare utsågs Jörgen Danielsson 

 

Spelplats 

Ishockeyrinken, G:a Sporthallen 

 

Verksamhet 

Ishockey 

 

Färg på tävlingsdräkt 

Blå tröja, blå byxor, röda "damasker" 

 

Övrigt av intresse 

Klubben inköpte begagnade dräkter av Borås AIK den 4 december 1961 

(röd tröja, blå byxor, röda "damasker") för 3 000 kronor. 

Inträdesavgift till Svenska Hockeyförbundet, 25 kronor, betalades den 11 oktober 1961. 

Klubben är vilande sedan årsskiftet 1986-87 på grund av "isbrist"! 
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Herrljunga IK 1980-81, bilden tagen i Ulricehamn. 

Bakre raden från vänster: Niklas Arvidsson, Anders Svensson, Lars-Åke Björklund, Bengt Nicander, 

Staffan Wartmark, Urban Brodd, Jan Gustavsson, Hans Skäremo, Tomas Aspman, Nils Johansson 

lagledare. 

Främre raden från vänster: Claes-Erik Winbo, Anders Melin, Conny Pålsson, Micael Brodd, Hans 

Karlsson, Peter Hendberg, Bert-Ove Johansson, Jan-Peter Bergman. Liggande; målvakterna Christer 

Brorsson och Jan Lundström.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första utgiften för nybildade 

HIK, Två smalfilmer á 15 kr! 
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Herrljunga Modellflygklubb  
Föreningen bildades: 1976 

Första styrelsen 

Rolf-Erik Blomdahl 

Lennart Blomdahl 

Lars Blomdahl 

Gunnar Larsson 

Sylve Weimert 

Föreningens anläggning: 

Under åren 1977 till 1999 höll klubben till på Ölanda flygfält. 

Sedan 1999 har övningar och tävlingar bedrivits i Fölene. 

Verksamhet: 

Modellflyg 

Hemsida 

Herrljunga Modellflygklubb – 25 år 

Sommaren 1976 samlades ett litet gäng grabbar som hade modellflyg som gemensamt intresse och 

startade Herrljunga modellflygklubb. 

I början var det inte fler än 5-10 stycken och klubbverksamheten gick därför på sparlåga. 

Från sommaren -77 blev det hela mer strukturerat då möten och dylikt tog fastare form. De första 

medlemsavgifterna fastställdes till 50 kronor för seniorer och 15 kronor för juniorer. 

 

1978 var året då det tog ordentligt med fart. Medlemsantalet steg snabbt till nästan 30 st. Klubben 

anordnade sitt första meeting i september. Ett par medlemmar deltog även på Ållebergstävlingen.1979 

beslöts det att onsdagar skulle vara huvudkvällen för klubbaktiviteter, och så har det varit sedan dess. 

Detta år var vi 44 medlemmar. På grund av den stora medlemstillströmningen beslöts det att bygga ett 

skolflygplan i klubbens regi. 

 

1980 deltog klubben i en utställning i Herrljunga tillsammans med Herrljunga Flygklubb . Syftet var att 

visa vår verksamhet för allmänheten. En del medlemmar slutade, en del tillkom. Så medlemsantalet var 

oförändrat. 

 

1981 arrangerade klubben sin första segelflygtävling den 8 augusti med 36 startande. Den gav mersmak 

och sedan dess har vi arrangerat tävlingar varje år. Medlemsantalet 44 st. 

De första 5 åren var därmed till ända och klubben såg stark och livskraftig ut. De följande 5 åren så 

rullade det mesta på som vanligt, men en nedgång i antalet medlemmar märktes och olika förslag på hur 

vi skulle bryta den trenden framlades men inget verkade hjälpa.   

 

1986 var vi 35 medlemmar. Trenden nu var den att många som blev intresserade slutade ofta efter bara 

ett eller ett par år. Vi införde en s.k. Jourverksamhet för att motverka detta men det var mer än vad som 

orkades med. Så efter de 10 första åren kan man sammanfatta det hela med; På stället marsch!  

1987 kanske man kan säga var en vändpunkt för klubben. Fram tills nu var fördelningen motor/segel 

ungefär lika, sedan dess är det segel som gäller. 

 

 

http://www.herrljungamfk.se/
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1988 var också en liten milstolpe i klubbens historia. Då vi arrangerade SM i F3B-T (segelflygtävling) 

och vår ordinarie tävling. Då kom vi att använda dator för resultathanteringen för första gången. 

Deltagarantalet vid SM var 34 st. 

1989 började vi känna oss lite trångbodda på Ölanda och sökte därför efter något annat fält där vi 

åtminstone kunde anordna tävlingarna. Vi anordnade under året två F3B-T tävlingar och ett meeting. 

Våra tävlingsflygare visade framfötterna med topplaceringar både bland seniorer och juniorer. Vi var 

detta året 42 medlemmar. 

1990 var året då det mesta hände. Vi skaffade ett reservfält. Vi startade en ny tävling, Yellow eagle. Tre 

guldmedaljer var facit från SM i F3B-T. Det mesta pekade uppåt men nu hade något hänt. 

Medlemsantalet sjönk plötsligt, vid årets slut var vi endast 30 st. Vad det berodde på visste ingen utom 

de som slutat förstås. Nåväl, de som var kvar fortsatte som förut. 

1991 hände det väl inget utöver det vanliga. Oförändrat antal medlemmar. 

1992 höll sig de våra framme i tävlingarna. Vi anordnade själva två F3B-T med 25 startande och F3J 

(segelflygtävling) med 47 startande. 

1993 var ett speciellt år när det gäller arrangemang. Under det gemensamma SM:et på Ålleberg 

ansvarade klubben för F3J-tävlingen. Detta året hölls också det sista (?) meetinget. Intresset hade dalat 

för detta arrangemang så det beslöts att vi skulle sluta med det. Vi hade två tävlingar under detta år 

utöver de nämnda. 

1994 pustade vi ut efter året innan, vi fick inte använda vårt reservfält mer och verksamheten på 

hemmaplan sjönk. På tävlingsfronten var det däremot full fart. 

1995 hände det inte så mycket nytt. Det fortsatte att gå väldigt bra för de som var ute och tävlade. 

Klubbens tävlingsarrangemang var uppskattade. 

1996 var väl en upprepning från 1995. Klubbarbetet kändes tungt. Medlemsantalet sjönk. Vad göra? 

Många frågor, inga svar. Började söka efter nytt fält igen, något måste göras. Samarbetet med HFK 

(Herrljunga Flygklubb) var väl inte helt friktionsfritt. Så hade ytterligare 10 år passerat. Klubbens 

framtid såg mer osäker ut än någonsin, det som höll klubben igång var tävlingsverksamheten. 

1997 trodde vi at vi hade funnit vårt nya fält. Men på sommaren fick vi reda på att det blev inget där 

heller. På SM i F3J gick det väldigt bra, 1:a och 2:a och lagguld. På YET  (Yellow Eagle Trophy) var vi 

29 startande. 

1998 försökte vi nysatsa, det köptes in ett par klubbmodeller för skolning. Vi gjorde reklam för oss på 

biblioteket. Och det gav resultat. På hösten kom det några killar som verkade väldigt intresserade. Och 

det var dom också. Intensiv skolning med de nya påbörjades. 

1999 verkade bli ljusare än på länge. Nya juniorer, nytändning överlag, och så hände det…i början på 

april så var vi och tittade på ett nytt fält. Sedan gick det fort. 22 maj lämnade vi Ölanda efter drygt 20 år. 

Hela sommaren jobbade vi på att få i ordning vår nya ”hemmabas”. Och våra juniorer visade talang för 

det här med flygning. NU vara det kul igen! Vi hann med att anordna en tävling på hösten också. 

2000 verkade bli ett bra år. Vi skulle ta hand om NM i F3B tillsammans med ett par andra klubbar. Det 

visade sig bli en succé. Verksamheten i övrigt fortsatte att öka vilket kändes bra. Klubbens 

representanter vid tävlingar skötte sig med den äran. 

2001 höjer vi ribban ännu ett steg. Vi har iordninggjort andra våningen i klubbhuset så att vi nu har 

tillgång till ett av de finaste i Sverige.  

Vi anordnade en F3J-Populärtävling på våren där vi även hade besök från Norge. Annars är ju SM 

denna helg det stora i år. Och vad framtiden gäller så kan vi bara säga; Det blir vad vi gör den till! 

Herrljunga Modellflygklubb   
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Jack Björnberg, Herrljunga Modellflygklubb, SM-vinnare i F3B modellsegelflyg 2020 flankeras av 

2:an Joakim Ståhl till vänster, och 3:an Thomas Johansson. Jack tog även hem segern i SM 2019. 

 

 

 

 

Full aktivitet i vår fina klubbstuga 
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Herrljunga Ridklubb 1972 -   
Första styrelsen: 

Per Ewers, ordförande 

 

Verksamhet: 

Ridsport 

Föreningens anläggningar/platser: 

Horsby, därefter Vreta Bergsgården 

Hemsida 

 

 

 

 

 

Herrljunga SK       1925 - 
 

Bildades: 1925 

 

Första styrelsen (interimsstyrelse): 

Julius Johansson, ordförande 

Gunnar Jonsson, vice ordf. 

Erik Larsson, sekr. 

Evert Borgvall, vice sekr. 

Arne Nyström och Claes Björklund, kassörer 

Herrljunga Ridklubbs anläggning i Vreta, Herrljunga. 

https://idrottonline.se/HerrljungaRK-Ridsport/
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Verksamhet: 

Allmän Idrott  
Brottning 

Cykel 

Fotboll 

Gymnastik 

Handboll 

Skidor och orientering 

 

När HSK 1991 delades upp i tre av varandra oberoende klubbar 

återstod: 

Herrljunga SK FK, Fotboll 

Herrljunga SK FK- Friidrott, Friidrott 

Herrljunga SK Skid o OL, Skidor & Orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var så här det började… 

1920 – efter 14 års verksamhet – insomnade Herrljunga Idrottsförening. De kommande fyra åren var 

tämligen andefattiga idrottsligt sett, även om det förekom några träningsmatcher på torget då och då. 

Men det skulle bli bättring... 

Den 6 februari 1925 samlades nämligen 23 idrottsintresserade herrar på Nya Kaféet. De var rörande 

överens om att bilda Herrljunga Sportklubb. Som ett tecken på detta utsågs en interimsstyrelse med 

ordförande Julius Johansson, vice ordförande Gunnar Jonsson, sekreterare Erik Larsson, vice sekreterare 

Evert Borgvall och Arne Nyström och Claes Björklund som kassörer. 

HSK:are uppställda för terränglöpning. I mitten står Erik Hallgren, Claes Björklund och 

Evert Borgvall, tre av dem som var med när HSK bildades 1925. 
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Mötet beslöt även att klubben skulle utöva grenarna fotboll, allmän idrott och gymnastik. 

Medlemsavgiften fastställdes till en inträdesavgift på 2 kronor samt en årsavgift på 4 kronor, som skulle 

betalas med 1 krona per kvartal. 

Vid det konstituerande mötet den 20 februari 1925 valdes Erik Larsson till ordförande, Einar Johansson 

till klubbmästare och Mattias Hermansson till materielförvaltare. På detta möte beslutades också om att 

söka inträde i Svenska gymnastik- och idrottsförbundet. HSK utarbetade även stadgar som antogs under 

året. Dessutom bestämde sig styrelsen för att ge ut en tidning vid namn HSK-aren. Denna skrift kom ut 

redan under första verksamhetsåret 1925. 

HSK var nu i stort behov av en fotbollsplan. Mannen som kunde lösa problemet var patron Karl 

Andersson på Altorps egendom. Efter förhandlingar med patronen fick den nybildade klubben, för 100 

riksdaler per år, hyra ett gärde där vårdcentralen numera ligger. Något seriespel förekom dock aldrig på 

detta gärde men det var här som det röd-blå laget tog sina första stapplande steg och spelade sina 

träningsmatcher. 

Under det första verksamhetsåret utvecklades organisationen i klubben allt mer. En fotbollssektion 

valdes, liksom en uttagningskommitté bestående av herrarna Evert Borgvall, Frank Wikström och 

Konrad Larsson. Bland de första lagen som denna trio tog ut fanns följande spelare: Lennart Andersson, 

Bror Hedlund, Evert Borgvall, Åke Hermansson, Modin, I Kjellén, Mattias Hermansson, Erik Hallgren, 

Gunnar Jonsson, Oskar Karlsson, Herbert Hermansson. Lagledare var Holger Hansson. Värt att notera 

är att tre bröder Hermansson deltog.   

Text och bild hämtad från HSK:s jubileumsskrift år 2000. 
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Herrljunga SK Brottning           
1925 - 1954 

Information och bilder 

Brottningen var en livaktig gren inom Herrljunga Sportklubb under åren 1925 till1954, då 

verksamheten upphörde.  

Hösten 1926 fick de aktiva såväl ny brottarmatta som ny träningslokal i Gamla kommunalhuset. Detta 

ökande möjligheterna att tävla mot andra klubbar - med blandade framgångar. En verklig ljusglimt var 

junioren Gösta Sydström, som vann JSM i lätt tungvikt. Han vann sedan DM som senior 1931 och 1933. 

 

Senare delen av 30-talet hände en hel del. Bland annat kunde man 1939 flytta in i en egen lokal i den 

sporthall som byggts året före. Framgångarna lät heller inte vänta på sig. Till dessa bidrog inte minst 

Roland "Herrljunga" Karlsson. Han blev känd i hela brottar-Sverige för sin öppna och greppvilliga stil. 

Roland blev distriktsmästare i weltervikt 1938, för såväl juniorer som seniorer. Han flyttade emellertid 

från Herrljunga några år senare och med honom försvann också det mesta av intresset för brottning. 

Brottningen fick sin definitiva dödsstöt 1954 då mattan, som mellan träningarna förvarades i 

pannrummet i Sporthallen, utsattes för ett oljeläckage och blev obrukbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSK-brottare från 1937 

Främre raden från vänster, Fridolf Svensson, Roland Karlsson, Allan Adriansson, Arne Sandström, 

Olle Winbo. 

Mittenraden, Gustav Johnsson, Hans Thörnvall, okänd, Allan Kåberg, Einar Zettergren, Egon 

Hellstadius, Erik Winbo. 

Stående, Lasse Larsson, Anders Kjellgren, Erik Jansson, Erik Ström, okänd, Olle Moberg, Ragnar 

Nilsson, lagledare Folke Bruto. 

Roland Karlsson blev mycket framgångsrik brottare och kallades allmänt "Herrljunga-Karlsson". 

 

 

 

 

https://www.herrljungaihs.se/foreningsdokumentation/HSKBrottning/
https://www.herrljungaihs.se/foreningsdokumentation/HSKBrottning/
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Roland ”Herrljunga-Carlsson”    1918 - 1997 

 
Det var mycket tidigt 1930-tal som 

en liten mjuk och smidig yngling, ja 

något av en ormmänniska, sällade 

sig till brottargänget i Herrljunga.  

 

Där kom han snabbt att framstå som 

en av klubbens största tillgångar. 

Tack vare sin smidighet kom han 

att införa en brottningsstil som 

verkligen gick hem hos dåtidens 

stora brottarpublik. Så snart han 

fick det minsta lilla tag i 

motståndare slog han direkt alla 

upptänkliga grepp ur 

instruktionsboken, och passade inte 

de så blev det egna kombinationer.  

 

Detta medförde att Roland snart 

skaffade sig ett namn inom 

Västergötlands på den tiden starka 

brottarskrå och för det mesta 

kallades han bara för ”Herrljunga”, 

snart även riksbekant. 

 

Genombrottet i Västergötland kom 

1938 då han blev distriktsmästare 

såväl för juniorer som seniorer 

vilket inte var det lättaste då det var 

mycket hård konkurrens från kända 

Boråsare och Trollhättebor såsom 

bröderna Ekström och Egon 

Karlsson, alla svenska elitbrottare. 

 

1940 åkte Roland till Stockholm för att tävla i SM i klassen weltervikt, ett riktigt getingbo med sådana 

internationella storheter som olympiske mästaren Rudolf Svedberg, som han förövrigt fallbesegrade, 

Acke Grönberg, som han också besegrade. Roland föll dock i finalen efter 12 minuters hård brottning 

mot Frans Westergren. Roland som hade startat med tre fallsegrar kom att bli stockholmspublikens 

gunstling genom sin djärva och eleganta brottning och kom för alltid att skaffa sig ett namn som 

konstbrottaren från Herrljunga. 

 

Roland som hade blivit en riktig publikfavorit i brottningskretsar kom därför att lockas av många 

storklubbar att komma och tävla för deras lag. Han tävlade bland annat för Borås BK, Skoftebyn AIS i 

Trollhättan, Örebro AK, IF Verdandi i Eskilstuna, som var Sveriges bästa brottarklubb på den tiden. 

Han återvände till Västergötland för att tävla för Falköping. Slutmålet blev Mölndal där han kom att 

avsluta sin brottarkarriär. 

 

Roland Carlsson gick bort 1997. 
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Herrljunga SK FK 

 

Första styrelsen 1991: ledamot 

Harry Nilsson, ordf. 

Britt-Marie Ohlsson, sekr. 

Göte Olsson, kassör 

Urban Kärvling v.ordf. 

Robert Carlson, ledamot 

Alf Gustavsson, ledamot 

Gunnar Ingvarsson, ledamot 

Christina Kringler, ledamot 

  

Spelplats: Skoghälla IP 

 

Färg på tävlingsdräkt: Röd tröja, blå byxor 

 

Hemsida                Information och bilder 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSK:s A-lag seriesegrare 1961 

Stående från vänster: Roland Jonsson tränare, Torsten Björklund linjeman, Nisse Lundh, Lennart 

Nilsson, Harry Nilsson, Bosse Johansson, Anders Arfvidsson, Bernt-Åke Fröding, Tryggve 

Ambjörnsson lagledare. 

Knästående från vänster: Gunnar Danielsson, Kenneth Ohlsson, Robert Carlson, Anders "Tjedden" 

Holmestrand, Jörgen Danielsson. 

https://www.svenskalag.se/herrljungask
https://www.herrljungaihs.se/foreningsdokumentation/HerrljungaSK-FK/
https://www.herrljungaihs.se/foreningsdokumentation/HerrljungaSK-FK/
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HSK:s seriesegrande lag 1981 

Stående från vänster: Tomas Hallberg, lagledare, Lars-Åke Björklund, Urban Brodd, Kenneth 

Johansson, Per Borgvall, Christer Engblom, Jan Nilsson, Sven Davidsson. Sittande från vänster: Tomas 

Borgvall, Anders Melin, Jörgen Danielsson, spelande tränare, Gunnar Karlsson, Thomas Fransson och 

Claes-Göran Ahlberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redan debutåret 1969 vann HSK:s damer sin serie. Stående från vänster: Lars-Erik Fredriksson, 

tränare, Elisabeth Gustavsson, Gun-Britt Jonsson, Pia-Lisa Holmgren, Ingela Bengtsson, Karin 

Holmstrand, Lena Andersson, Inga Johansson, Inga-Lill Olsson, Gösta Aronsson, lagledare. 

Sittande från vänster: Irené Larsson, Lena Johansson, Märta Strandberg, Ulla Andersson, Ann-Britt 

Larsson, Christina Aronsson och Margareta Svensson. 
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HSK, vinnare av centralserien 1934. 

Stående från vänster: Olle Karlsson, Lars Kjellgren, Ragnar Danielsson, Åke Hermansson, 

Erik Hansson, Sven Classon, Åke Palm, Nils Larsson och Olle Hansson lagledare.  

Knästående från vänster: Bror Hedlund, Oskar Karlsson och Viktor Hallqvist. 

HSK-lag från början av 1950-talet.  

Stående från vänster: Sten Holm, Bengt-Göran Johansson, Lennart Wängqvist, Sixten 

Borgvall, Per-Arne ”Pajen” Johansson, Börje Larsson.  

Knästående från vänster: Erik Johansson, Sven Hallberg, Roland Jonsson, okänd, Bernt 

Sahlén. 
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HSK-juniorer omkring 1967.  

Stående från vänster: Anders Ihalainen, Lars-Åke Björklund, Crister Allansson, Christer 

Johansson, Lars Andersson, Christer Svensson, Börje Hansson. Främre raden från vänster: 

Göran Johansson, Urban Brodd, Mats Karlsson, Kurt Brorsson och Tommy Andersson. 

 

 

 

 

 

 

 

HSK:s framgångsrika lag som tog sig till SM-slutspel i Malmö 1998. Bilden tagen 2018-01-29  

i samband med Företagscupen i Herrljunga Sim & Idrottshall. 

Stående från väster: Lagledare Thomas Fransson, Joakim Andersson, Johan Korpås, Peter Korpås, 

Stefan Strind, Martin Johansson, tränare Hasse Johansson, Jonas Bengtsson och assisterande tränare 

Robert Strand. Knästående från vänster: Mattias Ekerås, Peter Edin, Tony Svantesson, Joakim 

Andersson, Magnus Ahlin, Reine Hedén, Mikael Nordin och supporter Glenn Pettersson. 
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Vi som nådde högre höjder 

Herrljunga SK har under årens lopp fostrat mängder av duktiga fotbollspelare och goda representanter 

för klubben. Några av dem har tagit steget in i fotbollens verkliga finrum. Här presenterar vi några av 

dem: 

Vigar Bartholdsson 

När Vigar lade fotbollsskorna på hyllan 1967 kunde han se tillbaka 

på en lång och framgångsrik sejour. Som 15-åring debuterade Vigar 

i HSK:s A-lag. Två år senare gick flyttlasset till Borås och IF 

Elfsborg och det var från och med nu som karriären sköt fart på 

riktigt. Redan 1956 var en ordinarie plats i A-laget grejad och den 

slog Vigar sedan vakt om i tolv år. 

Via ett avgörande mål från Vigar slogs Luleå tillbaka i det 

allsvenska kvalet 1960. Året efter gick IF Elfsborg som en raket 

igenom Allsvenskan och vann serien. En bedrift som ingen 

nykomling lyckats med tidigare. Totalt gjorde Vigar mellan 350 och 

400 matcher i Elfsborg. 

Vigar fick även det stora nöjet att dra på sig landslagströjan. Totalt 

blev det 15 U-landskamper, tre B-landskamper och två reservplatser 

i A-landslaget. 

 

Vigar Bartholdsson var i högsta grad delaktig när IF Elfsborg tog sig till 

Allsvenskan 1960. 

 

Bengt-Göran Johansson 

Bengt-Görans första match i den röd-blå HSK-tröjan ägde rum 1949 då han debuterade i juniorlaget. 

Två år senare var han mogen för spel i A-laget. Och från den stunden var ordinarie – fram till dess att 

Örgryte IS i Göteborg lockade hösten 1953. En röd-blå skrud byttes mot en annan. Kanske var det 

därför som Bengt-Göran kände sig hemtam och med hjälp av sin väl utvecklade talang för fotboll 

lyckades slå sig in i ÖIS A-lag. Bland medspelarna fanns lirare som skördade framgångar inte bara i 

ÖIS utan i landslaget och som proffs. Vad sägs om namn som Agne Simonsson, Gunnar Gren och Rune 

Börjesson. Herrljunga-sonen hann även han med att dra på sig landslagströjan – i en 

ungdomslandskamp mot Norge som Sverige vann med 3-1 och där Bengt-Göran svarade för ett av 

målen. U-landslaget kallade ytterligare en gång, men då släppte inte ÖIS Bengt-Göran, eftersom man 

ansåg att klubben hade en viktig match framför sig. 

 

Bengt-Göran, till höger på bilden, var 

mycket framgångsrik i ÖIS där han 

spelade under Gren/Simonsson-epoken. 



52 
 

 

Caspar Pauckstadt 

 

Caspar började sparka boll i HSK redan som 7-åring 1971. 

Denne lille, men ytterst flinke och målfarlige lirare, blev 

genast en stor publikfavorit. Med nummer 9 på ryggen öste 

Caspar in mål för HSK fram till dess att han flyttade som 

12-åring. Via Landskrona BoIS och Limhamns IF hamnade 

Caspar i Malmö FF. 1982 debuterade han för skåningarna i 

Allsvenskan och samma år blev det även JSM-guld med 

MFF. Fram till 1986 var han sedan mer eller mindre 

ordinarie i laget. Detta år blev det såväl SM-guld som 

cupseger. 1987 blev Caspar proffs på Cypern för att året 

därefter vara tillbaka i MFF igen (nytt SM-guld) varpå 

följde en ny proffssejour i Schweiz 1989. På meritlistan 

finns landslagsuppdrag på pojk- junior- och U21-nivå samt 

spel i Mästarcupen, Cupvinnar Cupen och UEFA-cupen. 

1990 satte emellertid en knäskada stopp för vidare 

bollsparkande. 

 

 

 

 

Jörgen Danielsson 

Jörgen Danielsson gjorde debut i HSK:s pojklag 1955 för att två år 

senare ta steget upp i juniorlaget. Ytterligare två år senare var det 

dags för A-laget. 

Jörgen ingick i upplagan som spelade så bra och vinstgivande fotboll 

1966. Det var förmodligen då som andra klubbar började få upp 

ögonen för honom. Efter säsongen 1967 var det färdigspelat i HSK – 

IFK Ulricehamn och spel i div III lockade. Jörgen stannade i IFK i 

två år innan di I-laget Skövde AIK tog hans tjänster i anspråk 1970. 

Höjdpunkten på karriären nåddes i kvalet till Allsvenskan. Luleå 

stod för motståndet men oturligt nog för Jörgen och Skövde AIK 

visade sig norrlänningarna starkare. 

Jörgen inledde sin bana som tränare 1976 – till att börja med som 

spelande sådan. Fram till 1980 återfanns han i Falköpings AIK,  

men gjorde därefter comeback i HSK. Resultatet blev strålande då 

HSK vann div. V. 

 

 

 

 

 

Jörgen Danielsson i HSK-tröjan 

Caspar Pauckstadt trixar med trasan 
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Per-Arne Johansson 

Endast 13 år gammal debuterade Per-Arne ”Pajen” Johansson i 

juniorlaget 1950. Ett par år senare knackade han på dörren till A-

laget. ”Pajens” framfart i HSK uppmärksammades av IF 

Elfsborg i Borås, som ville knyta honom till föreningen. 1955 

skrev Per-Arne på, men ångrade sig och stannade kvar i 

Herrljunga. När Örgryte IS kom in i bilden 1956 gick det inte att 

stå emot locktonerna. Med tanke på att brodern Bengt-Göran höll 

till i ÖIS var det inte så konstigt. Och vem skulle inte ta chansen 

att få spela tillsammans med lirare som Gunnar Gren och Agne 

Simonsson. Konkurrensen var stenhård i klubben och trots att 

talangen fanns där lyckades Per-Arne aldrig säkra en ordinarie 

plats. 

1958 var han tillbaka i HSK, där han som tränare ledde klubbens 

förmodligen bästa lag hittills till en hedrande andra plats i fyran 

1966. 

Efter ett mellanspel som tränare och spelare i IK Elmer åren 

1970-75 drog Per-Arne återigen på sig HSK-tröjan 1976. Sista 

A-lagsmatchen spelade han 1979 – 43 år gammal. 

”Pajen” har inte bara varit en av klubbens bästa spelare genom 

tiderna. Insatserna som styrelseledamot i 13 år och som eldsjäl 

väger minst lika tungt. 

 

 

 

 

Herrljunga SK-FK Friidrott  1925 - 
 

Bildades: 1925 

 

Första styrelsen (interimsstyrelse): 

Julius Johansson, ordförande 

Gunnar Jonsson, vice ordf. 

Erik Larsson, sekr. 

Evert Borgvall, vice sekr. 

Arne Nyström och Claes Björklund, kassörer 

 

Första styrelsen 1991: 

Ordförande Kent Hassmer 

V.ordförande Lars-Erik Andersson 

Kassör Roland Oskarsson 

Sekreterare Bo Reteike 

Ledamot Rune Edvinsson 

Ledamot Lennart Astnäs 

Ersättare Jan-Åke Karlsson 

Ersättare Ing-Britt Sandin 

Anläggning: Skoghälla IP 

Hemsida 

Per-Arne ”Pajen” Johansson 

https://idrottonline.se/HerrljungaSKFK-Friidrott/
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Ragnar Nilsson f. 1917, en av de främsta i HSK 

Ragnar har innehaft olika styrelseposter i HSK:s friidrottssektion under 40 år som ordförande, 

sekreterare och styrelseledamot. 

Han blev mest känd som medel-, lång- och hinderlöpare. Under HSK:s orienteringstävlingar 1935 till 

1940 var han en av de bästa. Ragnar vann många DM både som junior och senior. Ragnar var också 

aktiv brottare. 

Vid Västergötlands idrottsförbunds årsmöte i Hjo 1973 tilldelades Ragnar förtjänsttecknet i silver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Strand, landslagsman i friidrott 

Bertil Strand kom till Herrljunga i 16-17 årsåldern från Blixtorp utanför Hjo där han börjat tävla i olika 

idrottsgrenar såsom bordtennis, fotboll och friidrott. 

I Herrljunga ägnade han allt mer tid åt friidrott och kom genom sin naturliga snabbhet att snart bli en 

duktig hoppare och sprinter. Bertil förstod att utan hård träning når man inga framgångar. Han slutade 

med fotboll och ägnade all sin fritid åt längdhopp där han i mitten av 1960-talet nådde en mycket fin 

andraplats på SM i friidrott på Stockholms stadion. 

Bertil blev därefter uttagen till landslaget mot Finland och sedermera även mot Italien. Tyvärr skadade 

han sig året efter sina framgångar och slutade därför alldeles för tidigt med friidrotten. Bertil Strands 

personliga rekord är 7,16 m i längshopp, 14,14 m i tresteg och 11,2 s på 100 m. 
 

Här står Ragnar Nilsson som 

segrare av Terräng-DM i Borås 1941 

Ragnar Nilsson 

Bertil Strand 
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Friidrottare från HSK vid tävlingar på Torsvallen i Vara 1941. Främre raden från vänster: Harald 

Samuelsson, ErikTubin, Fridolf Svensson, John Hast, Åke Krylberg. Mittenraden: Allan Gustavsson, 

Ingvar Blomberg, Lennart Hofflander, Sven Nilsson, Artur Eggert. Stående längst bak: Yngve 

Bergström, Gunnar Berggren, Karl-Erik Gustavsson, Gösta Johansson, Börje Danielsson, Ragnar 

Nilsson, Harald Johansson, Sven Johansson, Viktor Hackberg, Gösta Andersson, Torsten Johansson och 

Ingemar Engelbrektsson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSK-ungdomar på prispallen vid 

distriktsfinalen av Kalle Anka i Skövde 

1977. 

1: a Karin Nyberg,  

2: a Sirpa Lahtinen,  

3: a Lillemor Lindberg 
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Herrljunga SK  Gymnastik       
1925 – 1961 

Information och bilder 

När HSK hade sitt första möte den 20 februari 1925 beslöt man att söka inträde i Svenska Gymnastik- 

och Idrottsförbundet. Inträdesansökan bifölls den 20 april samma år. Den första tiden höll man till i 

Ungdomens hus, numera Gamla kommunalhuset. Hyran för lokalen var en krona per kväll. 

1935 arrangerade HSK sitt 10-årsjubileum med bland annat en stor gymnastikuppvisning för 

allmänheten. Trots att intresset för gymnastiken under de följande åren gick i vågor fortsatte man 

fram till 1961 med olika uppvisningar. Efter detta år finns dock inget nedskrivet inom 

gymnastiksektionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnaster från Herrljunga Sportklubb inför en uppvisning i Sporthallen 1952. 

Stående översta raden från vänster: Kurt Ring, Kurt-Evert Brodd, Sven-Erik Andersson, Bengt Klang, 

okänd. Mittenraden fr.v. Inga Larsson, okänd, Anders Staaf, Elvy Gustavsson, ledare Uno Ring, okänd, 

Sven Bengtsson, Ragnar Nilsson, musik Lennart Hanning. Nedre raden fr.v. okänd, okänd, Maj-Lis 

Weiderborn, Edna Ring, okänd, Dagny Strömdahl, Anna-Greta Karlsson, Margit Aronsson. 

 

Herrljunga SK Handboll          

1945 - 1949 
1945 upptogs handbollen på HSK:s program med ett lag som deltog i division IV. En tredjeplats i serien 

var mer än godkänt. Året därpå spelade representationslaget i Alingsåsserien, men där blev motståndet 

tufft vilket innebar jumboplatsen i tabellen.  

1949 lades så handbollen ner, då det inte var tillåtet att träna eller tävlingsspela i Sporthallen. 

 

https://www.herrljungaihs.se/foreningsdokumentation/HSKGymnastik/
https://www.herrljungaihs.se/foreningsdokumentation/HSKGymnastik/
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Herrljunga SK Skid o OL  1925-  

Första styrelsen (interimsstyrelse): 

Julius Johansson, ordförande 

Gunnar Jonsson, vice ordf. 

Erik Larsson, sekr. 

Evert Borgvall, vice sekr. 

Arne Nyström och Claes Björklund, kassörer 

 

Bildades: 1925 

 

                                                                                             

Första styrelsen 1991: 

Åke Lindberg, ordförande 

Bert Johansson, sekreterare 

Anne-Marie Berggren, kassör 

Stellan Holmestrand, ledamot 

Bengt Sand, ledamot 

 

Föreningslokal: Orraholmen 

 

Verksamhet: Längdskidor, orientering                                                                         

                                                                                            Klubbstugan vid Orraholmen, orientering 

 

Färg på klubbdräkt: Röd, blå, vit 

 

Övrigt: Föreningen anordnar för allmänheten trimorientering, cykeltrim samt naturpass. 

 

Hemsida       

 

Information och bilder 
 

Gösta Aronsson, 50 år i fädrens spår 

Gösta Aronsson, Herrljunga SK har verkligen skrivit svensk idrottshistoria genom att som förste man 

fullföljt 50 Vasalopp, vilket hände sista söndagen i februari år 2000. Debuten skedde 1948 då Gösta 

tävlade för IFK Mora och vid premiären nådde han målet i Mora på tiden 8 timmar 25 minuter. 

 

Vi skall dock börja från början. Gösta är dalkarl och kommer från Östnor, samma by som legenden och 

kompisen Mora-Nisse. Redan som fyraåring flyttade han dock med föräldrarna till Vårgårda där fadern 

fått jobb på Vårgårda Armatur. Efter skolgång började Gösta på samma företag och året var 1937. Gösta 

kom dock att lämna Vårgårda och flytta till grannkommunen Herrljunga, där hanträffat sin b0livande 

hustru Margit. Gösta fortsatte dock att tävla för Vårgårda IK i fotboll i många år men så småningom 

lämnade Gösta VIK för att även spela fotboll för Herrljunga SK. 

 

25 år gammal debuterade Gösta tillsammans med sin bror Karl-Erik i Vasaloppet. Trots lite dåliga 

förberedelser blev tiden 8 tim och 25 min. Redan året efter förbättrade han tiden med en timma.  

Sedan dess har Gösta klarat av de 9 milen mellan Sälen och Mora alla år utom vid tre tillfällen. 1990 

ställdes tävlingen in på grund av snöbrist. 1992 fick Gösta bryta i Risberg på grund av en krånglande 

höft och även 1993 var det problem med höften vilket gjorde att han inte startade. Det personliga 

rekordet är från 1979 då Gösta 55 år gammal i blixtföre nådde målet på 5 tim och 59 min. 

 

https://idrottonline.se/HerrljungaSKSkidoOL/
https://www.herrljungaihs.se/foreningsdokumentation/HerrljungaSKSkid-O/
https://www.herrljungaihs.se/foreningsdokumentation/HerrljungaSKSkid-O/
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Jubileumstävlingen 

År 2000 jubilerade Gösta genom att åka öppet spår vilket 

innebar att han blev först till Mora med 50 genomförda 

Vasalopp. Loppet kom att bli en riktig Eriksgata med 

massor av hyllningar längs spåret. Vid varje kontroll blev 

Gösta stoppad för intervjuer. När han sedan närmade sig 

målet i Mora blev det än större hyllningar. 

Veteranklubben bildade häck den sista biten in i mål och 

det fanfarer för den meste Vasaloppsåkaren. 

Vid en festlighet på kvällen överlämnade Mora-Nisse en 

specialkomponerad 50-årsmedalj. Herrljunga kommun 

passade också på tillfället att hylla Gösta med lagerkrans 

vid målgången  

genom kommunalrådet Margareta Yngvesson och 

fritidschefen Sune Engström. 

 

Gösta har naturligtvis massor av minnen från de olika 

loppen. Det värsta loppet var 1954 säger Gösta, det var 

som att gå på styltor på skidorna men han lyckades få tag 

på lite hemkokt ”Venjansvalla” och tog sig till slut i mål 

på en tid runt 10 timmar. Om 1954 var ett besvärligt år 

var det rena motsatsen 1955 då han i strålande vinterföre 

genomförde loppet på 6 tim och 3 min. 

 

Gösta Aronsson gick bort 2005. 

 

 

Herrljunga Tennisklubb 1923 - 
Första styrelsen: 

Bo Wallander, ordförande 

Olle Eriksson, Rustan Andersson, Margit Hultman, Raymond Stenbeck och Helmer 

Forsell 

 

Spelplats: Tennishall med två banor samt två grusbanor placerade vid Skoghälla IP 

 

Verksamhet: Tennis för alla åldrar 

Information och bilder 

Hemsida 
 

Det var så här det började... 

23 april 1923 – ett historiskt datum. Denna dag samlades en skara Herrljungabor för att bilda vad som 

kom att bli en mycket vital förening – Herrljunga TK. Klubbens förste ordförande blev Bo Wallander 

och styrelsen i övrigt fick följande utseende: Olle Eriksson, Rustan Andersson, Margit Hultman, 

Raymond Stenbeck och Helmer Forsell. 

Under året anlades även den första tennisbanan vid nuvarande Herrljunga Elverk. 

https://www.herrljungaihs.se/foreningsdokumentation/HerrljungaTK/
https://www.herrljungaihs.se/foreningsdokumentation/HerrljungaTK/
https://www.laget.se/htk
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Låt er ändå inte luras och tro att detta var debutåret för tennissporten i samhället. Redan 1916 började 

lärarna vid den dåvarande folkhögskolan att spela tennis på en uppkritad bana vid torget. Så småningom 

höll de till på en plan i ”Västergårds håla” vid nuvarande Interskrift. 

Herrljunga TK fortsatte att utvecklas under 1930-talet. Den verkliga kicken för sporten kom 1938 då 

Sporthallen stod färdig. En pampig och märkvärdig byggnad med den tidens mått mätt. Inte minst med 

tanke på att den uppfördes i ett litet samhälle. 

Men – det var inte HTK som var byggherrar utan Herrljunga Sportklubb. För att ro detta vågspel i land 

hade klubben bildat en byggnadsförening som drev frågan och såg till att projektet genomfördes. 

Herrljunga TK kan i dag rikta en tacksamhetens tanke till herrarna Knut Johansson, Viktor Karlsson, 

Evert Borgvall, Helge Andersson, Gösta Borg, Edvin Andersson, Harry Johansson, Algot Johansson och 

Walle Pettersson samt några fler för att de lade grunden till klubbens kommande framgångar.  

 

Sporthallen blev, som redan påpekats, en kick för Herrljunga TK och klubbens spelare. 1941 svingade 

Odd Erichsén racketen så framgångsrikt i DM att han kunde titulera sig distriktsmästare – HTK:s förste. 

Odd utgjorde tillsammans med Anders Borg och Börje Danielsson ett allt mer fruktat lag i 

seriesammanhang. Och bakom dem började ungdomarna att sticka upp. Nuvarande (1998) ordföranden i 

klubben, Sixten Borgvall, tog sin första DM-titel som 17-åring 1949. En bravad som han sedan upprepat 

inte mindre än ett 50-tal gånger under sex decennier! 

 

1947 kompletterades Sporthallen med en utebana. Ett bygge som näst intill innebar att styrelsen tog sig 

vatten över huvudet då kostnaden blev betydligt högre än beräknat. Sparbanken i Alingsås sågs som 

räddaren i nöden. Brevledes skickades en ansökan om bidrag där det bland annat stod så här: 

”Det kan synas underligt, att vi hänvända oss till Eder med en vördsam anhållan om en donation för att 

amortera lånet i Eder bank och därigenom icke endast minska bankens avkastning utan ock tära på dess 

kapital.” 

Styrelsen för Sparbanken i Alingsås instämde förmodligen i att såväl avkastning som kapital minskade 

eftersom de avslog ansökan.  

Nåväl, problemet fick sin lösning då HTK och banan vid Sporthallen finns kvar än i dag. Tilläggas kan 

att Sparbanken i Alingsås efter denna händelse välvilligt ställt upp på tennisen i Herrljunga genom årens 

lopp. 

 

Åren 1950 till 1960 var Herrljunga TK som lag betraktat nästan ofattbart framgångsrikt.  

1950 vann klubben för första gången Allsvenska serien division 2 västra inne och kvalade till ettan mot 

Sandviken borta. HTK:arna fick vända åter med ett nederlag. Året därpå blev det ny serieseger och nytt 

kval, denna gång borta mot Lund. Och nu gick det bättre, HTK vann med 3–1 och var för första gången 

i ettan. Spelarna som stod för bedriften var Lars Willbert, Börje Danielsson, Sixten Borgvall och Sten 

Lorentzon. 

 

Några år senare, 1955, slog trion Sixten Borgvall, Rolf Andersson och John-Anders Sjögren till riktigt 

ordentligt genom att knipa seriesegern i division 1 västra inne. Början till något riktigt stort kunde 

skönjas. 1959 var den verkliga knallen mycket nära. Grusbanan utanför Sporthallen i Herrljunga 

kantades av täta åskådarled söndagen den 6 september. Förväntningarna och förhoppningarna var stora, 

men inte skulle väl HTK kunna rubba stockholmska SALK i SM-finalen utomhus? Jo då, det kunde de! 

John-Anders Sjögren spelade strålande mot Sverige-fyran Birger Folke och vann en tät och dramatisk 

match med 6-4, 10-12, 8-6, efter två och en halv timmas slit. Thomas Hallberg gjorde sedan processen 

kort med hemmasonen Rolf Andersson, 6-1, 6-2. Sixten Borgvall gav supportrarna nytt hopp genom att 

vinna första setet mot Jan Josefsson i utklassningsstil – 6-0. Den unge stockholmaren repade dock nytt 

mod och vann de följande seten med 6-2, 6–2. Dubbeln gick sedan till Sjögren/Andersson med 7-5, 6-1, 

mot Hallberg/Josefsson. Matchen slutade 2-2 och setkvoten var lika. Först efter räknade game 

förklarades SALK som svenska mästare eftersom de vunnit 52 mot 50. Bittert! 
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Kommunalkamrer Sven Hult uppvaktar Rolf Andersson, Sixten Borgvall och John-Anders 

Sjögren efter det att de sensationellt vunnit lag-SM inomhus 1960. I finalen slogs KLTK från 

Stockholm tillbaka. HTK vann borta med 3-1 och nådde oavgjort, 2-2 hemma 

 

1960 – äntligen SM-guld   
Söndagen den 21 februari kunde man äntligen skandera SM-guld, SM-guld, SM-guld bland Herrljunga 

TK:s spelare, ledare och supportrar. Inför en fullsatt sporthall lyckades John-Anders Sjögren, Rolf 

Andersson och Sixten Borgvall nå 2–2 mot KLTK från Stockholm.  

John-Anders slog Davis Cup-spelaren Staffan Stockenberg med 7–5, 10–8 i en stenhård match. Rolf 

inledde med 6–1 mot Christer Holm men föll sedan i två raka set, 6-8, 6–8. Även Sixten Borgvall fick 

ge sig mot sin motståndare, Lars Berndtsson, med siffrorna 4–6, 5–7. Dubbeln togs sedan hem av John-

Anders och Rolf som slog Stockenberg/Berndtsson med 3–6, 7–5, 6–1. Triumfen var ett faktum. 

Men vägen till denna fantastiska bragd – för det var det – hade trion från Herrljunga banat helgen före i 

Stockholm då de helt sensationellt slog KLTK på deras egen hemmabana med 3–1. Oväntat lätt 

besegrade John-Anders Sjögren Stig Billgert med 6–4, 6–3. Rolf Andersson följde upp med 5–7, 6–3, 

6–2 mot Lars Berndtsson medan Sixten Borgvall fick ge sig med 4–6, 4–6 mot Christer Holm. John-

Anders och Rolf dängde sedan till Nisse Rohlson och Hans Garell med 6–3, 6–2 i dubbeln.  

 

Efter matchen uttalade sig klubbens dåvarande ordförande, Anders Borg, i pressen och berömde sina 

grabbar. ”Segern i Stockholm blev både en stor och glad överraskning. Vi ser nu fram emot 

returmatchen i vår egen sporthall med stora förväntningar och vi har onekligen ett bra utgångsläge. En 

sak är klar – publikrekordet kommer att ryka all världens väg.”  

 

Visst rök rekordet söndagen därpå. Efter 2–2-matchen ville hyllningarna aldrig ta slut. HTK:s lagledare, 

Lars Willbert, fick ta emot Wallenbergska vandringspriset från Bertil Gustavsson, Allsvenska 

Tenniskommittén. Spelarna förärades plaketter. Carl Rosqvist från Västergötlands TF hyllade trion från 

Herrljunga i sitt tal och överlämnade blommor. Landsfiskal Enar Larsson, ordförande i klubben åren 

1931–1941, och kommunalkamrer Sven Hult uppvaktade från köpingen och kommunen med blommor 

och böcker. Det som inträffat var onekligen något att fira. En motsvarande bedrift skulle knappast vara 

möjlig idag. 
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Redan under andra hälften av 1960-talet slog Herrljunga TK in på en annan väg med sin 

tennisverksamhet. Att bedriva seriespel på elitnivå var inte längre möjligt. I stället blev det allt viktigare 

att tillgodose bredden i verksamheten. Under 1970-talet blommade intresset för tennis upp allt mer. Ett 

tecken på det var att grusbanan vid Sporthallen var fulltecknad för jämnan, det gick helt enkelt inte att 

tillgodose alla som ville spela. Vad göra? Jo – bygga nya banor.  

 

Efter en tid med planering och finansiering kunde arbetet med att anlägga två utebanor vid Skoghälla 

påbörjas 1975. Året därpå invigdes banorna. 

1973 fyllde Herrljunga TK 50 år. Jubileet firades med en hejdundrande fest på Hotel Gyllene Kärven. 

Bland gästerna fanns guldtrion från 1960, Rolf Andersson, Sixten Borgvall (kvällens värd) och John-

Anders Sjögren.  

Självklart var det också många som uppvaktade 50-åringen. Carl Fasth, ordförande i Västergötlands 

Tennisförbund, Lennart Wängqvist, Herrljunga Sportklubb, Lars Johansson, Herrljunga kommun, Rolf 

Andersson, Uddevalla TK, för att ta några ur högen. 

 

En kväll som denna förärades dessutom ledare och spelare olika utmärkelser. Bland annat fick Bertil 

Strand och Stig Johansson förtjänstplakett i brons och Jan-Eric Johansson silverplakett. John-Anders 

Sjögren och Rolf Andersson erhöll förtjänstmedaljen i silver medan Sixten Borgvall fick den i guld. 

 

Under 1970-talet svingade HTK:s spelare sina racketar i 

Västgötaserien med ett antal seriesegrar som följd. De mest 

tongivande spelarna under den här tiden var Sixten Borgvall, Per 

Borgvall, Thomas Borgvall, Peter Danielsson, Sten-Ove Hörnberg, 

Sven Littorin, Bertil Strand och Lennart Winbo. 

 

Litet bo jag sätta vill... Antagligen gick Sixten Borgvall och de andra 

medlemmarna i styrelsen och gnolade på den här melodin i början av 

1980-talet. Cirka 150 seniorer och juniorer var nu aktiva i klubben. 

Under vinterhalvåret gällde fortfarande spel i Sporthallen. Både för 

matcherna i Västgötaserierna och den interna klubbverksamheten. 

Inte minst klubbmästerskapen lockade många deltagare. Under 

sommaren var det full fart vid Skoghällas utebanor. Avsaknaden av 

omklädnings- och ett klubbrum var dock stort. Problemet löstes 

genom att en paviljong införskaffades med benägen hjälp av kommunen. Tack vare trägen frivillig 

arbetskraft, förstärkt med hantverkskunnigt folk, kunde klubbstugan invigas 1983. Från att tidigare varit 

helt huslösa förfogade HTK nu över en byggnad som inrymde omklädningsrum med två duschar och 

dessutom ett klubbrum. Onekligen detta decenniums största händelse. 
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Saxat ur Expressen 20 december 1954 
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1983 invigdes klubbstugan vid 

utebanorna på Skoghälla IP. Innan 

den var färdig hade klubben lagt ut 

62 000 kr. Den verkligt stora 

investeringen har emellertid gjorts i 

den nya tennishallen med sina 

två banor som var spelfärdig 1990. 

Här handlar det om 4,4 miljoner 

kronor! 

 

 

 

            

Herrljunga TK:s tennishall vid Skoghälla IP 

 

 

Än en gång kom årtiondets händelse i klubbens historia att bli en nyanläggning. 1990 stod nämligen 

Herrljunga TK:s nya innehall färdig vid Skoghälla Idrottsplats. Under pompa och ståt invigdes den nya 

hallen lördagen den 20 april. På programmet stod bland annat uppvaktningar, uppvisningsmatcher och 

intervjuer med den trio som vann SM-guld i lag inomhus 30 år tidigare. 

 

    

 

 

 

 

 



64 
 

 

Hudene GOIF  1925 - 

Bildades: 

1925, från början Hudene IF, bytte namn till Hudene GoIF 1943 

 

Första styrelsen: 

Sven Svensson ordförande, Kari Johansson kassör, Evert Lidborg sekreterare, och Hjalmar Lindeberg 

 

Spelplats: 

Hybergsvallen, två gräsplaner med fullmått, en 7-mannaplan, gräs, samt klubbstuga. 

 

Verksamhet: 

Fotboll, skidor, gymnastik och bordtennis. 

 

Färg på matchställ: 

Vit tröja, röda byxor. Tidigare var matchstället helvitt. 

 

Övrigt: 

Hybergsvallen började byggas 1959 och stod klar 1962. Renovering genomfördes 1966. Ny gräsplan för 

7-mannafotboll började byggas 1994 som utökades till fullmått under byggnationen. 1974 fick 

föreningen sitt klubbhus som 2002 byggdes till med samlingslokal och kök. 

Damlag startades 1963 med enbart träningar och seriespelet kom igång 1966. Herrseniorlaget har som 

högst spelat i div.5 och det var 1995. För närvarande (2016) finns inget herrseniorlag, men dam- och 

ungdomsfotbollen är igång. 

 

Hemsida 

 

 

 

Hudene GoIF:s klubbstuga efter tillbyggnaden 2003. Föreningen är av stor betydelse för bygden. 

Verksamheten är i huvudsak inriktad på ungdomsfotboll för såväl flickor som pojkar. 

https://idrottonline.se/HudeneGOIF-Fotboll/
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Hudene GoIF A-lag, bilden från slutet av 1950-talet. 

Stående från vänster: Bernt Andersson, Roy Kant, Folke Hellstadius, Lars Otterborg, 

 Lennart Hallqvist. 

Knästående från vänster: Hainz Schröder, Sven-Åke Åsbogård, John Sandberg,  

Lennart Hellstadius, Gerhard Schmelzer, Jens Berg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudene GoIF A-lag från slutet av 1960-talet. 

Stående från vänster: Jens Berg, Bo Lundblad, Sven-Äke Åsbogård, Göte Johansson, Hainz Schröder, 

Jan Lundblad 

Knästående från vänster: Jan Lidborg, Christer Olsson, Verner Olausson, Kjell Lundblad, Jan 

Hellstadius, Martin Thoma. 
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  Jens Berg, Hudene GoIF:s “allt i allo” 

 

        

 

 

 

 

Klipp ur ”Sport-Specialen” i 

Alingsås Tidning/ELT, 1970  
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IBF Horsby  1989 - 
 

Första styrelsen: 

Uno Fritsby, ordförande 

Roger Mattsson, kassör 

Magnus Jansson 

Kent Laurell 

Christer Brorsson 

 

Spelplats: Herrljunga Idrottshall 

 

Verksamhet: Innebandy 

 

Färg på tävlingsdräkt: Svart/Gul 

 

Hemsida 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IBF Horsbys A-lag september 2019 

Bakre från vänster: William Salwen, Tobias Claesson, Johan Amnebrink, Anton Claesson, Elias 

Eklund, Rickard Andersson, Alexander Troije, Acke Hallengren, Axel Schill, Anton Kroon, Felix 

Hedberg. 

Främre raden från vänster: Oscar Claesson, Anes Teranis, Simon Ågestedt, Hampus Bertilsson, 

Christoffer Holmstrand, Alfred Johansson och Sven Johansson. 

 

 

 

http://www.ibfhorsby.se/
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Idrottsklubben Friscopojkarna 1931 - 
Vid bildandet hette klubben Frisko. Namnbytet skedde 1936. 

Bildades: 5 april 1931 

 

Första styrelsen: 

Brynolf Pettersson, ordf. 

Sven Aronsson vice ordf. 

Bertil Carlsson, sekr. 

Gustav Andreasson, vice sekr. 

Holger Johansson (Järråker), kassör 

Thore Andersson, materialförvaltare 

 

Spelplats: Katebovallen 

 

Verksamhet: Fotboll, bordtennis, skidor, orientering, gymnastik  

 

Matchställ: Blå 

 

Information och bilder 

 

Hemsida 
 

Övrigt: 

Föreningen drev även Katebo festplats som lades ner i mitten av 1960-talet. 

IK Friscos damlag är ett av de två lag i Sverige som har haft lag i seriespel flest antal år utan avbrott! 

(Det andra laget är Skepplanda) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brynolf Pettersson, klubbens förste 

ordförande 1931 - 1934 

IK Friscos Jubileumsskrift 

utgiven i samband med klubbens  

70 årsjubileum. 

https://www.herrljungaihs.se/foreningsdokumentation/Friscopojkarna/
https://www.ikfrisco.se/
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Det var så här det började... 

 

Stort idrottsintresse i bygden när föreningen bildades 1931. 

”Sammanträde med intresserade för bildandet av en idrottsklubb hölls i Remmene småskola den 5 april 

1931. Till ordförande för dagen valdes undertecknad. Efter en stunds diskussion, voro samtliga 

närvarande, ca 10-tal, med på att bilda en idrottsklubb under namnet Frisko.” 

De raderna i den allra första protokollsboken markerar att det som idag är Idrottsklubben Friscopojkarna 

hade bildats. 

Bakgrunden till bildandet av en idrottsförening i Remmene var att det i bygden fanns ett stort 

idrottsintresse, men ännu ingen idrottsklubb. Runt omkring hade vid denna tid idrottsföreningar bildats, 

vilket de som tog initiativet i Remmene hade sett. Föreningsliv i övrigt var heller inte någonting 

främmande. Den nya idrottsklubben bildades exempelvis av medlemmar i den lokala NTO-föreningen 

logen Friska Vindar. 

Fotboll och friidrott – eller allmän idrott som man mestadels sade – låg närmast hjärtat för dem som tog 

initiativet till bildandet av Frisko. Vid det första sammanträdet valdes nämligen dels en fotbollssektion, 

bestående av Gustav Andreasson och Georg Johansson och dels en sektion för allmän idrott, nämligen 

Brynolf Pettersson och Bertil Carlsson. Dessa fyra ingick också med funktioner i anslutning till den allra 

första styrelsen. 

Brynolf Pettersson förste ordföranden 

Föreningens förste ordförande var Brynolf Pettersson. I övrigt bestod styrelsen av Sven Aronsson, vice 

ordförande, Bertil Carlsson, sekreterare, Gustav Andreasson, vice sekreterare och Holger Johansson, 

kassör. Algot Johansson och Georg Johansson utsågs till revisorer. 

I det första historiska protokollet framgår vidare att Thore Andersson utsågs till materialförvaltare och 

att den nyvalde föreningsordföranden Brynolf Pettersson även blev kapten för A-laget. Ordförande och 

tillika sekreterare vid det allra första protokollförda mötet var Bertil Carlsson. 

Inträdes och kvartalsavgift 

Den som ville bli medlem skulle betala en inträdesavgift om 50 öre och en kvartalsavgift därutöver om 

25 öre. Detta gällde för ”medlemmar av logen”. För ”utomstående”, som det heter i protokollsboken, 

var avgiften dubbelt så hög, en krona för inträde och 50 öre i kvartalet. 

Logen, som nämnts ovan, var lika med den lokala nykterhetsorganisationen NTO-föreningen Friska 

Vindar. Det är således medlemmar därur som var de drivande krafterna bakom bildandet av den nya 

idrottsföreningen. Föreningens namn Frisko, har också sin bakgrund i NTO-logens namn Friska Vindar. 

Systemet med kvartalsavgift behöll man i ett par år men vid årsmötet i januari 1933 gick föreningen 

över till årsavgift, med tillägget”… och skall densamma vara betald före den 1 april”. Året därpå 

framgår av årsmötesprotokollet att avgiften var två kronor och att den ”skall vara inbetald i och med att 

2-dra kvartalets utgång”. 
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En lagbild från tidigt 30-tal tagen på Ängslätt. Målnäten som syns bakom spelarna var gjorda av 

gamla fiskenät. 

Bakre raden från vänster: Yngve Hermansson, Hägnan, Eskil Andersson, Tåbol Tarsled, Sven 

Aronsson, Bråttensby, Tage Kämpe, Katebo, Ingvar Carlsson, Klockaregården Tarsled.  

Främre raden från vänster: Bertil Carlsson, Klockaregården Tarsled, Brynolf Pettersson, Backgården 

Tarsled, målvakten Tore Frost, Åsen och bakom honom Erik Stjernstrand, Remmene samt Torsten 

Andersson och Olle Andersson, båda Holmen Tarsled.  

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IK Friscos Damer seriesegrare 2018 

Stående från vänster: Maja Bertilsson, Cilla Jonsson, Lovisa Närhi, Leif Andersson tränare, Hanna 

Branmark, Bailey Mc Donough, Emelie Wrangmo, Emma Bengtsson, Olivia Balagna, Mikael Jonsson 

tränare. Knästående från vänster: Annelie Carli, Elena Petersson, Alexandra Schwartz, Linda Philipsson, 

Katarina Ölvebo, Amanda Sundqvist, Emilia Troije. 
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IK Rapid Bandy 

Föreningsinfo saknas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IK Rapid Herrljunga 1945 

Stående från vänster: Lars Andersson, Olof Karlsson, Sven Bengtsson, Karl-Erik Gustavsson, Olof 

Hansson, Allan Kåberg, lagledare Allan Gustavsson. Knästående från vänster: Gösta Kåberg, Karl 

Larsson, Sven   Johansson, Åke Krylberg och Arne Sandström. 

 

 

Ironman Sportklubb  2000 -  

Bildades: 2000 

 

Första styrelsen: 

Stefan Jacobsson 

 

Föreningens idrottsplats/lokal: 

Tors Hus, Kvarnvägen 5, Herrljunga 

Verksamhet: 

Boxning, Kickboxning, Thaiboxning, Självskydd 

Färg på tävlingsdräkt: Svart med silverrevär 

Övrigt: 

Motion i första hand samt självskydd. 

Jobbar emot våld, rasism, droger 

 

Hemsida 

http://www.ironmanherrljunga.se/
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Korpen Herrljunga 1968 -  
Herrljunga motionsidrottsförening 

 

Bildades: 4 oktober 1968 

 

Första styrelsen:  

Sten Bäcker, ordförande 

Nils Wingqvist, sekreterare 

Matti Wingfors, kassör 

Gösta Ullberg, v.ordförande 

Ledamöter: 

Kurt Hendberg 

Ingemar Ulvebro 

Folke Hellstadius 

 

Verksamhet: Gymnastik, tidigare även Rinkbandy, Fotboll, Simning, Skidor, Mattcurling, 

Tipspromenader, Cykel m.m. 

Föreningslokal: Hyrd lokal vid gamla Stureskolan 

Hemsida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mattcurling i Korpens regi spelas på fyra banor i Folkets Park, Herrljunga  

 

 

Foto, Ulla Knutsson 

https://herrljungakorpen.se/
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Kullings MS  1967 -  
 
Första styrelsen: 

 

Vid möte i Hudene 1967 bildades en interimsstyrelse: 

Göran Borg, ordf. 

Bill Bergström, v.ordf. 

Berndt Johansson 

Sture Hult 

Lars Martinelle 

Lars Olsson 

Leif Magnusson 

 

Styrelsen mars 1967: 

Anders Östlund, ordf. 

Göran Borg, v.ordf. 

Kjell-Åke Ahrenstedt, Sekr. 

Bror Tydjesjö, Kassör 

Berndt Johansson, Intendent 

Lars Olsson, Klubbmästare 

Bill Bergström, Tävlingsledare 

Lars Elverskog, Suppleant 

Sture Hult, Suppleant 

Lars-Göran Helgesson, PR 

 

Klubbstuga: Tarsled, Herrljunga 

 

Verksamhet: Bilsport, Rally, MC-sport 

 

Övrigt. 

Kullings MS är med sina 450 medlemmar Sveriges största rallyklubb sett till antalet aktiva. 

 

Hemsida 
 

Det var så här det började... 

I mitten av 1960-talet byter Sverige till högertrafik och man får lediga lördagar. 

Samtidigt i trakten av Vårgårda/Herrljunga, närmare bestämt vid Kvinnestadsjön hade ledigheten gett 

nya möjligheter att träffas och ha kul ihop. Vintertid plogades sjön och detta bidrog till att ett gäng 

motorintresserade grabbar träffades och så småningom började prata om att bilda en motorklubb. 

Grabbarna som tog det första initiativet till klubben var bland annat Lars Olsson, Erik Johansson, 

Ingwar Winge, Leif Magnusson, Sigvard Johansson, Bill Bergström, Sten-Arne Rehmberg och Göran 

Borg. Även klubbnamnet Kullings MS arbetades fram i denna grupp. Klubbnamnet är hämtat från 

Kullings Härad och det var Bill Bergström som sökte i kyrkböcker för att få fram var namnet kom ifrån. 

Efter idogt arbete och taktiska beslut så hade gruppen under 1966 fått fram namn till att bilda den första 

styrelsen, vilken klubbades igenom på första årsmötet den 11 mars 1967. 

 

Texten är ett utdrag ur den utmärkta boken "50 år med Kullings MS" som gavs ut i samband med 

klubbens 50-årsjubileum 2017. 

 

https://kullingsms.se/
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De fyra ordföranden i Kullings MS sedan starten: 

Fr.v. Anders Östlund 1967-1977. Kurt Fredriksson 1978-1983 och 1986 -1989, 

 Lennart Sandin 1984-1985, Conny Hansson 1990 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullings MS klubbstuga i Tarsled, Herrljunga. 

Jubileumsskrift, 50 år med Kullings MS 
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Källeryds IK  1949 - 1956 

   
Den information vi har säger att Källeryds IK var aktiva från 1949 till 

våren 1956. Klubben spelade i division VI, Boråsserien, 

och att följande personer ingick i första styrelsen:  
Arne Heed 

Mats Claesson 

Lars Otterborg 

Idrottsplats: Björkvallen 

Information och bilder 

 

Historien om stinsen Mats 

Mats Claesson, stins i Källeryd, var också fotbollsspelare i Källeryds IK. En lördagseftermiddag runt 

1950 var det match på Björkvallen som låg en dryg kilometer från Källeryds station. Mats var ledig på 

eftermiddagen, och stationen obevakad. Detta skulle markeras genom att semaforerna ställdes i läge 

”kör” så att tågen obehindrat kunde passera. Detta glömde Mats i hastigheten och får till sin 

förskräckelse höra under matchen att ett snälltåg signalerar ilsket nere vid Källeryds station, eftersom 

det fått stoppsignal! Mats slänger sig på en lånad motorcykel och sätter förmodligen nytt 

hastighetsrekord Björkvallen-stationen. Snabbt på med mössa och kavaj, ut på perrongen och där viftar 

Mats igång snälltåget igen på dess färd mot Herrljunga och Göteborg. Lokföraren noterade mössa och 

kavaj, men såg även att Mats till detta var iklädd kortbyxa, tvärrandiga strumpor och fotbollsskor, så det 

blev rapport och Mats fick en reprimand om felaktig klädsel. På den tiden var det noga med uniformen! 

 

 

 

 

 

Foto på Källeryds station 

omkring 1945 - 1950.  

Bild från Järnvägsmuseet 
 

 

 

https://www.herrljungaihs.se/foreningsdokumentation/kallerudsik/
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Källunga-Skölvene GoIF 1930 - 1995  

Bildades: 1930 

 

Första styrelsen: 

Bertil Oskarsson, ordf. 

Sven Lundström 

Sture Andersson 

Karl-Gustav Eriksson 

 

Verksamheter (Idrottsplatser/lokaler): 

Fotboll (Torpavallen), Gymnastik (Stomstugan), Friidrott, skidor (Tallhyddan), Bordtennis (Skölvene 

Bygdegård), Bandy 

 

Färg på tävlings-klubbdräkt: Lila/Gult 

 

Övrigt: 

Klubben lades ned 1995 med anledning av "brist på intresse"! 

En 50-talsbild på Källeryds IK. Stående från vänster: Lars Heed, Lars Otterborg, Roy Kant, Mats 

Claesson, Åke Johansson, Ingvar Olander, Dick Segerå, Stig Eriksson, Knästående från vänster:  

Arne Heed, Åke Kant, Bror Bengtsson, Gustav Sundberg, och Ingvar Lundbäck 
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Gunnar Källman, bilden tagen på 

Slottsskogsvallen i Göteborg. 

 

 

 

 

 

 

Källunga-Skölvene GoIF årgång 1949.  

Övre raden fån vänster: Elis Svantesson, Gunnar Källman, Arnold Andersson, Allan Johansson, Åke 

Johansson. Mittenraden Fr.v. Stig Svantesson, Karl-Gustaf Eriksson, Sven-Åke Åsbogård. Främre 

raden Fr.v. Evert Andersson, Thorsten Rickardsson, Edor Granlund. 

Gunnar Källman, 2:a från vänster i övre raden, var inte bara en duktig fotbollspelare utan också 

framgångsrik i flera andra sporter såsom orientering, skidor och löpning. Gunnar sprang bland annat i 

mål med tiden 3,56,0 på 1 500 meter vid Augustispelen 1955 på Stockholms Stadion, vilket räckte till 

seger! 
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Molla Byalags TK  1986 - 

 
Bildades: 1986 i Molla 
 

Första styrelsen: 

Roland Svensson 

Urban Andersson 

Gunnar Benjaminsson 

 

Spelplats: 

Utomhusbana i Molla 

 

Verksamhet: 

Tennis 

 

Övrigt: 

Sedan många år driver Molla Byalag tennisbanan med verksamhet genom dess tennissektion. Detta 

anses vara smidigaste sättet att bedriva verksamheten på. Verksamheten som sådan har bedrivits genom 

klubb- och öppna turneringar samt återkommande tenniskurser på sommaren. 

Tennisbanan byggdes så långt det var möjligt genom ideella krafter. Verksamheten har bedrivits genom 

klubb- och öppna turneringar samt återkommande tenniskurser på sommaren. 

 

 

 

Mörlanda Bowlingsällskap 1974 - 
 

Bildades: 

15 oktober 1974 i Mörlandahallen 

 

Första styrelsen: 

Gösta Mörland, Anders Flink, Jan Larsson, Gun Engvall, Hans-Olof Wendel 

 

Spelplats: 

Mörlandahallen 

 

Verksamhet: 

Bowling 

 

Färg på tävlingsdräkt: 

Blå och gul 

 

Övrigt: 

Junior Masters 2004 i Frölunda, Göteborg: 

1: a juniorklassen, Joakim Nielsen Andersson 

1: a U23-klassen, Christian Holmén 

4: a U23-klassen, Martin Helgegren 

Joakim Nielsen Andersson spelade i Svenska Juniorlandslaget 2004 vid EM i Augsburg, Tyskland, samt 

2005 vid EM i Antwerpen, Belgien. 

 

Hemsida 

https://idrottonline.se/MorlandaBS-Bowling/
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Norra Säms Segelsällskap 

När Sällskapet startade sin verksamhet går inte med säkerhet att fastställa, men förmodligen i mitten av 

1970-talet. Sällskapet har haft sin verksamhet vid Norra Sämsjön och där vid kyrkoruinens badplats. 

Genom åren den haft många medlemmar, men ingen tävlingsverksamhet. Under ett antal år hade man 

kursverksamhet för både ungdomar och äldre med egna ledare. Ett antal segelbåtar fanns, tre turistjollar, 

en optimistjolle och därutöver en surfingbräda. 

Under senare år, fram till ca 2010 har entusiaster skött gräsklippning vid badplatsen och underhåll av 

sällskapets bodar. Lennart Fagrell var också en stor entusiast och var under flera år sällskapets 

ordförande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fagrell till vänster, flerårig ordförande i Norra Säms Segelsällskap, var 

också en flitig fotbollsdomare. Här tillsammans med domarkollegorna Rigmor 

Olsson och Lars-Åke Söderblom. 
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Od:s Fotbollsförening 1948 - 

Bildades: 1948, på Elin Bengtssons café, Örumskolan 

 

Första styrelsen: 

Gösta Svensson ordförande, Folke Classon kassör, Sten Ulveman sekreterare. 

 

Spelplats: Odenvallen, Od 

 

Verksamhet: Fotboll 

 

Färg på matchställ: Blå tröja, vita byxor 

 

Hemsida 

Övrigt: 

Klubbstugan byggdes på 1970-talet och en tillbyggnad tillkom senare. Innan klubbstugan fanns fick 

spelarna byta om i källaren på Od:s bastu som låg nere i byn. Det blev ett bra träningspass att springa till 

och från bastun! 

De uppgifter vi inhämtat säger att Idrottsplatsen har sålts och den idrottsliga verksamheten har upphört, 

samt att avsikten är att föreningen skall upphöra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od:s FF omkring 1947 

Övre raden från vänster: Anders Svensson, Sten Ulveman, Per-Olof Rångemyr, Stig Larsson, Sven 

Svensson, Folke Klasson. Nedre raden från vänster: Arne Lindal, Lennart Olsson, Ingvar Johansson, 

Erik Klasson, Åke Andersson 

 

https://www.laget.se/OddevolldP06
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Eldsjälen Nisse i Od 

Nisse Enoksson spelade i Od 1952-1954, men p g a att de inte hade någon riktig fotbollsplan i Od lades 

fotbollen ner. En del matcher spelades på en åker som var i gott skick hos Sten Ulveman, men en hel del 

matcher fick spelas på bortaplan. Under denna period hade Od tre lag A, B och pojklag och deltog i 

seriespel. 1955 gick Nisse till Grolanda och spelade där i 6 år. 1961 invigdes Odenvallen, vilket innebar 

att Nisse var med och startade upp verksamheten igen, då som både spelare och ledare. Som spelare höll 

han på till 1978 vid 41 års ålder. Därefter har han varit ledare och lagt ner mycket arbete för klubben 

fram tills verksamheten lades ner och anläggningen såldes 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klipp från artikel i Borås Tidning 7 juni 

2015, skribent Jan Hansson  

Foto, Bengt Lagerstedt 

TROLLKARLEN FRÅN OD.  Nisse 66 

(2003), visar att takterna sitter i. 

Noterbart är att den rätta stavningen av Nisses 

efternamn är Enoksson, enligt Nisse själv! 
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Od:s Jakt & Skytteklubb 1939 - 

Bildades: 1939 

 

Första styrelsen: 

Erik Andersson, Högaberg, ordförande 

Gunnar Andersson, Sannum, v. ordförande 

Eskil Johansson, Hermanstorp, sekreterare 

Nils Andersson, Rönnegärde, kassör 

 

Föreningens idrottsplats: 

Ods Skyttepaviljong, Hägra Od 

 

Verksamhet: 

Lerduveskytte 

 

Övrigt: 

Arrangerar årligen en välbesökt Jaktstig under våren med ca 300 starter. Har ordnat SM i Jaktstig två 

gånger, 2017 och 2019. Vi tränar lerduveskytte under vår, sommar och höst. För mer information besök 

gärna hemsidan: www.facebook.com/odsjsk 

Facebook 

 

Remmene-Fölene Skytteförening 1902 - 

Bildades: 30 april 1902 (Fölene Skytteförening) 

 

Första styrelsen: 

S. Gjöthlen endast första året. 

 

Styrelsen som valdes 1903: 

Albin Sydström, Guppegården ordf. 

Albert Andersson, Storegården, sekr. 

Axel Pålsson, Stommen, kassör 

Sven Gjöthlen, Backgården 

Albin Johansson, Baggetomten 

Martin Johansson, Stommen suppl. 

Martin Karlsson, Låkö, suppl. 

 

Verksamhet: 

Fältskytte 6,5, Banskytte 

6,5, Luftgevärsskytte 

 

Föreningens 

idrottsplats/skjutbana:  

Skjutbanan Låkö, Fölene 

 

Övrigt: 

1976 sammanslagning med 

Tarsled-Remmene 

Skytteförening och bytte då 

namn till Remmene-Fölene 

Skytteförening. 
   Skyttepaviljongen på skjutbanan i Låkö, Fölene 

Hemsida 

https://www.facebook.com/Odsjsk/
https://idrottonline.se/RemmeneFoleneSkF-Skyttesport/Nyheter/NyheterfranSF
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Skölvene-Ölanda Skytteförening (SKF) 1902 - 

Bildades: 

Den 13 april 1902 i Skölvene Folkskola 

 

Första styrelsen: 

Notera att föreningen döptes till Skölveneds Skytteförening vid bildandet. 

1906, då hade man byggt skjutbanan i Mosslanda, där den ligger än idag, medförde att många boende i 

Ölanda gick med och då lyckades man byta namn till Skölfvene-Ölanda Skytteförening. När f:et 

försvann ur Skölfvene är oklart. 

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde för bildande av skytteförening i Skölfvened den 13 april 

1902. 

§5 Val av styrelse, skjutchef och instruktörer föreslogs och valdes: 

Ordförande. Sergeant Alex Henriksson Torkilstorp 

V. Ordförande.  Alf Johansson Munkarpg 

Sekreterare.  Karl Hallberg Mosslanda 

V. Sekreterare. Folkskollärare E. Tunblad Skölfvened 

Kassaförvaltare.  August Bengtsson Vimle 

Styrelsens ledamöter.  Rick Johansson Ölanda 

  Oskar Johansson Lyckås 

Revisorer.  Adolf Lundblad Ölanda 

  Elias Hallq. Skölfvened  

Revisorssuppleanter  Aug. Nilsson Bjelkared 

  Nils Johansson Ölanda 

Skjutchef.  K.R. Hallberg Skölfvened 

Instruktörer.  J.A. Hallberg Skölfvened 

 Soldat K. Westman Skölfvened 

  Th. Lundblad Ölanda 

 

Anläggningar: 

Föreningen har tre skjutbanor; 300 metersbana på Frisagårdsmaden Mosslanda, 50 metersbana i Ölanda 

samt 10 metersbana (luftgevär) i före detta Hemvärnsgården på Lystorpsvägen i Annelund. 

 

Verksamhet: 

Ban- och fältskytte, gevär 

Föreningen bedriver luftgevärsskytte i Annelund under inomhussäsongen. Utomhussäsongen (mitten 

april till mitten september) skjuter vi 50 meter på skjutbanan i Ölanda.  

 

Övrigt: 

Föreningen bildades som de allra flesta föreningar runt sekelskiftet 1800-1900-talet. Då som en frivillig 

försvarsorganisation. Skytteföreningen tillhörde FSR (Frivilliga skytterörelsen) fram tills att den 

upplöstes år 2008. Föreningen sökte då inträde i RF, liksom de flesta skytteföreningar gjorde, då 

Svenska Skyttesportförbundet bildades genom sammanslagning av FSR, Skytterörelsens 

ungdomsorganisation och Svenska sportskytteförbundet. 

 

Hemsida 

 

https://idrottonline.se/Skolvene-OlandaSkF-Skyttesport/
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Sämsholms Ryttarförening    1994 - 2018 
Bildades: 

1 september 1994 

Första styrelsen: 

Christina Börjesson, Ordförande  

Bengt Ivstedt, Vice Ordförande         

Annette Apelqvist, Kassör              

Åsa Nilsson, Sekreterare:       

Lisa Coppage, Vice sekreterare        

Marc Lundqvist, Ledamot         

Anders Andersson, Suppleant        

 

Klubben kom till av ett gäng killar och tjejer som hade sina hästar på Sämsholm och som främst ville 

umgås och ha roligt tillsammans. 
Från början var det hoppning och dressyr som gällde men sedan övergick klubben mer och mer till att 

arrangera tävlingar och då var det Fälttävlan - Ridsportens formel 1 som vi blev kända för. Dock inte 

glömma att vi även fortsatte med hopp och dressyrtävlingar. 

Vi har haft många framgångsrika ryttare i klubben inom fälttävlan, som även har tävlat internationellt. 

Bland våra starter på våra tävlingar finns många kända elitryttare från hela Sverige samt från våra 

grannländer. 

1997 hade vi vår första Fälttävlan med ca 70 starter, medlemsantalet var då ca 30st. Till tävlingen 

behövdes det ca 55 funktionärer.  

På hösten hade vi DM i Fälttävlan för Göteborg, Älvborgs och Bohus län. 

1998 arrangerade vi Lag-SM. Vi hade då 18 startande lag från hela Sverige.  

2001 hade vi Internationell Fälttävlan samt Junior-SM. 

2005 Nationell Fälttävlan med 240 starter från Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Däremellan har vi haft mindre tävlingar dock med många starter. 

Banbyggaren Björn Häggsjö lade ner mycket tid och arbete på terrängbanan.  
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Team Skogen Dart Club        1994 - 

Bildades: 

I Od 1994. (Föreningen startades av några Herrljungabor som till en början spelade 

i Skövde innan klubben bildades) 

 

Första styrelsen: 

Martin Nyman. ordförande, Gregers Buchhardt, Hans-Erik Nyman, Clas Jakobsson, Robert Axelsson 

och Rickard Isaksson. 

 

Verksamhet: Dart 

Spelplatser: OD:s klubbstuga, Skölvene gamla skola, samt Kvarnen i Hudene 

 

Övrigt 1: Bytte namn till Falköping Team Skogen (FATS) i slutet av 90-talet på grund av 

sammanslagning med Falköping. 

 

Färg på klubbdräkt: Grön-gul till en början. Blå-gul efter sammanslagningen med Falköping 

 

Övrigt 2: Föreningen är vilande sedan 2003 pga. bristande intresseFramgångarna gick från att vinna 

sommarserien Skaraborg till att mot slutet spela tre säsonger i Elitserien med en 5:e plats som bäst. 

Under en period hyste föreningen Sveriges två landslagskaptener, såväl junior som senior. Flera 

medlemmar från föreningen var vid ett flertal tillfällen bland de 25 bästa på Sverige rankningen. 
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Torpåkra IF  1933 - 1967 

Seriespel 1937-1943, endast i pokalserie. Föreningsinfo saknas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torpåkra IF:s A-lag någon gång på 40-talet 

Stående från vänster: Tore Karlsson, Karl Johansson, Uno Ljungqvist, Gustav Bergqvist, Sixten 

Andersson, Erik Karlsson och Harry Johansson. 

Knästående från vänster: Ebbe Karlsson, Sixten Henningsson, Bertil Andersson, Gösta Samuelsson och 

Arne Svensson som var lagkapten och som sedermera blev världsmästare i gång! 

 

 

 

 

 

 

  

Idylliska Torpåkra station på 1950-talet.  

Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Walther 
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Övrigt 

Herrljunga Idrottsförening 
Föreningen bildades 1906 och hade till ändamål att utöva gymnastik och idrott. 32 st anslöt sig redan 

vid starten och den första styrelsen fick följande sammansättning: John Blomström ordförande, Gösta 

Kjellgren v.ordförande, Carl L. Larsson sekreterare, Emil Blomberg skattmästare och R. Svensson 

materialförvaltare. 

Fotbollen och friidrotten upptogs också på programmet. 

Den fria idrotten kom att bli den stora sporten, då en stationsskrivare vid namn Janne Dahl flyttade till 

orten. Janne Dahl var redan en mycket god idrottsman vilket gjorde att han fick med sig övriga 

ungdomar i föreningen till att träna och förkovra sig. 

Föreningen kom att erövra flera distriktsmästerskap för Västergötland. 

Förutom Janne fanns det mycket goda idrottsmän som Viktor Carlsson DM-mästare 1916 i diskus, 

Holger Hansson också en mycket god diskuskastare, Bert Palmberg sprinter och femkampare. 

Ett belysande exempel på idrottsintresset i Herrljunga, var när idrottsföreningen på uppdrag av 

Västergötlands Idrottsförbund åtog sig att arrangera distriktsmästerskapen i femkamp år 1911. 

Tävlingen som fick ett lyckat förlopp, inbringade i inträdesavgifter den svindlande summan av 15 

kronor! Att föreningen gjorde en stor förlust, faller av sig själv. Däremot blev det mycket goda 

framgångar för Herrljunga då Bert Palmberg blev tredje man och Janne Dahl fjärde. 

Som den största idrottsära, vilken hitinttils vederfarits Herrljunga, får väl räknas Janne Dahls deltagande 

i Olympiska spelen i Stockholm 1912, representerande Herrljunga Idrottsförening. 

I många år var det god aktivitet i föreningen och goda idrottsmän fostrades i Herrljunga under den tiden. 

Tråkigt nog avsomnade föreningen 1920 och det sista protokollförda mötet ägde rum den 19 maj samma 

år. 

Den idrottsliga verksamheten låg inte helt nere åren efter men bedrevs inte under någon 

föreningskontroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotboll på Röda Torget i Herrljunga under perioden då Herrljunga Idrottsförening var verksam 
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Herrljunga Idrottsplats invigs med kvalfotboll och friidrott 
Västergötlands Idrottsförbunds ordförande håller högtidstalet 

Herrljungas nyrenoverade idrottsplats skall invigas annandag pingst kl 13.00 

1943, och blir vädrets makter nådiga kan man räkna med folkvandring till 

den vackra och idylliska idrottsplatsen som ligger helt inbäddad i skogen 

ungefär en kilometer utanför samhället åt Boråshållet. 

Ordföranden i Västergötlands IF, överläraren Erik Ludvigson, Mariestad, 

kommer att hedra evenemanget med sin närvaro och bland övriga celebriteter 

må nämnas sekr. i Västergötlands Fotbollsförbund herr Sam Hessel, Skövde, 

landstingsman Herman Carlsson, Herrljunga med flera. 

  Gammalt framtidsmål förverkligat 

  Herrljunga SK bildades 1925 och under klubbens första verksamhetsår 

hyrdes ett markområde på egendomen Altorp, där klubbens medlemmar 

tränade och ordnade tävlingar. År 1925 arrenderades det markområde, där nuvarande idrottsplatsen är 

belägen, varefter arbetet med iordningställandet av en fotbollsplan vidtog. En större och mera tidsenlig 

idrottsplats var länge ett av klubbens framtidsmål. Vid årsmötet 30 oktober 1934 valdes en kommitté, 

som fick i uppdrag att inleda förhandlingar om köp av det arrenderade området. Denna kommitté 

rapporterade vid möte 14 februari 1935 att köp avslutats beträffande ovan nämnda område omfattande 

33 000 kvadratmeter till ett pris av 1 900 kronor. Vid extra möte med Herrljunga SK 24 april 1936 

valdes en ny kommitté på fem personer, som fick i uppdrag att utreda möjligheterna för 

iordningställande av idrottsplatsen enligt uppgjord kostnadsberäkning på41 000 kronor. Den nu 

färdigbyggda idrottsplatsen har dragit en kostnad av 42 200 kronor, varav 20 000 kronor erhållits i 

tipsmedel, 12 800 kronor av Herrljunga Kommun som anslag, samt 10 400 kronor som har tillskjutits av 

klubbens egna medel. 

Fotbollsplanens mått är 110x65 meter. På ena kortsidan finns 

kastring samt hoppgrop för stav och höjdhopp samt på långsidan en 

längdhoppsgrop. Löparbanan är ca 360 meter i omkrets. Vidare 

finnes omklädnings- och duschrum. 

Vid invigningen av idrottsplatsen som ägde rum i strålande solsken 

slogs nytt publikrekord med 1 200 betalande. Namnet på 

idrottsplatsen blev Skoghälla, detta namn hade föreslagits av Knut 

Johansson. 

Herrljunga SK förlorade kvalmatchen till Västgötaserien mot 

Älvängen med 5-1, varför det blev en tredje match i Alingsås, då 

Herrljunga segrade med 2-0 i Älvängen. Hur gick det då i den tredje 

och avgörande matchen? Jo, HSK vann med 4-2. 

Vid de fina friidrottstävlingar som ägde rum kan nämnas Assar 

Duregårds höjdhoppsresultat på 1,95 meter, vilket var svenskt  

årsbästa. 

 

 

 

Vid invigningen av idrottsplatsen 

hoppade Assar Duregård 1, 95. 

OBS! Saxstil rakt framifrån. 

 

Erik Ludvigson 

invigningstalar 
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Herrljunga Sporthall 
Herrljunga SK bildade 1937 en fristående byggnadsförening med uppgift att undersöka möjligheterna 

att kunna bygga en idrottshall för att ge ungdomarna i Herrljunga tillfälle att idrotta året runt. 

Byggnadsföreningen kunde 1938 starta byggandet av hallen, trots att kommunen ställde sig avvisande 

och inte ställde upp med några bidrag lyckades man genomföra projektet genom att ett tiotal herrar som 

bildat föreningen gemensamt gick i borgen för bygget och beslutade driva hallen på ideell väg. 

I dag kan man rikta en tacksamhetens tanke till herrar Viktor Karlsson, Knut Johansson, Evert Borgvall, 

Helge Andersson, Gösta Borg, Edvin Andersson, Harry Johansson, Algot Johansson samt några fler för 

att de lade grunden till Herrljungas idrottsframgångar i flera olika sporter. 

1951 byggde man till en scen som gjorde det möjligt att även anordna olika teaterarrangemang. 

Ta del av tidningsartikeln nedan så förstår man vilken stor händelse detta var för Herrljunga. 

 

 

 

 

 

 

Herrljunga Sporthall färdig. 

Praktisk anläggning för 60 000 kronor inviges om söndag. 

”Herrljunga nya sporthall kommer att på söndag invigas för sitt ändamål. Invigningstalet hålles av 

Västergötlands Idrottsförbunds ordförande disponent Tage Eriksson, Moholm. Vidare blir det bland 

annat gymnastikuppvisningar av en avdelning från Alingsås, 16 man, samt en kvinnlig trupp från Borås, 

20 damer. 

Genom sporthallens goda möjligheter har den vita sporten hastigt rönt ett mycket stort intresse i 

samhället och tack vare relativt låga avgifter idka nu ett 50-tal Herrljungabor denna sport. Ritningarna 

till sporthallen ha uppgjorts av arkitekter i Stockholm i samarbete med Riksidrottsförbundets 

idrottsplatskommittés ordförande, kapten E. Frick. Den drar sina modiga 60 000 kronor i kostnader och 

äges av en inom Herrljunga Sportklubb bildad byggnadsförening. 

Sporthallen är uppförd i en våning jämte källarvåning. I den sistnämnda hålla brottarna till, men där 

finns även rymliga kafélokaler, klubbrum, duschrum och dylikt. Våningen ovan jord utgöres av en enda 

stor sal för tennis och gymnastik samt en pampig läktare. Under läktaren äro omklädnads- och 

duschrum anbragta. 

Herrljungas idrottsmän och idrottsintresserade äro att gratulera liksom byggnadsföreningen för detta 

goda initiativ. Därmed torde lokalsvårigheterna för Herrljungas del vara lösta för lång tid framåt.” 

Invigningen ägde rum den 10 februari 1939. 

I slutet på 1960-talet övergick hallen till kommunen. 
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Framgångsrika idrottsmän som tagit plats på  

Herrljungas Walk of fame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivering till utnämningen och platsen på Herrljungas Walk of fame 2017: 

”John-Anders ”Jonte” Sjögren har haft stor betydelse för tennisens utveckling i Sverige och i 

Herrljunga. Spelade för Herrljunga Tennisklubb när han blev svensk juniormästare 1956 och tog även 

hem segern 1960 i SM för klubblag, tillsammans med Sixten Borgvall och Rolf Andersson. Han har även 

varit svensk förbundskapten i Davis Cup samt fungerat som tränare för flera kända tennisproffs” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Motivering till utnämningen och platsen på Herrljungas Walk of Fame 2019: 

”Denne kille som tillsammans med sin fotbollsälskande familj satt Annelund på kartan. Genom 

sin stora talang och skicklighet har han gjort hela bygden stolt över hans framgångar. Även om 

han spelat i många ligor minns han alltid sitt ursprung i hemmaklubben Annelunds IF. Ett 

fotbollsproffs att se upp till” 

 

Samuel Holmén 

John-Anders Sjögren 
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Om Herrljunga IHS 
 

Det var så här det började 

Torsdagen den 22 februari 2001 samlades i HSK:s klubbstuga på Skogslund femton entusiaster 

i akt och mening att nystarta ett idrottshistoriskt sällskap i Herrljunga. Nystarta, eftersom det 

sedan mars månad 1997 funnits ett gemensamt sällskap med Vårgårda. Men eftersom Vårgårda 

vid en sammankomst i OKK's klubbstuga den 14 mars 2000 begärde skilsmässa mellan 

kommunens båda sällskap, fanns det bara en möjlighet för Herrljunga, nämligen att nystarta ett 

eget sällskap. Vilket alltså skedde den 22 februari 2001. Styrelsen valdes i vederbörlig ordning 

och förslag till stadgar presenterades. Starten skedde med en enda ambition: Att tillvarata den 

gedigna mängd av kunskap och intresse kring idrottshistoria som finns i Herrljunga 

kommun.  De flesta i styrelsen har varit med sen klubben bildades. 

Information och bilder 

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap (HIS) är en ideell förening där vårt huvudsakliga syfte 

är att dokumentera och bevara idrottshistorik till eftervärlden. Vår ambition är att hemsidan 

skall fungera som ett arkiv där vi kan förvara idrottshistoriskt material med anknytning till 

kommunen. Ett fortlöpande arbete där vi hoppas få hjälp av föreningar och dess medlemmar 

som kan bistå med intressant material. Vi kan också rekommendera idrottsföreningarnas egna 

hemsidor som du hittar under länkar i menyraden ovan. Där finns också länkar till flera andra 

intressanta hemsidor. 

 

Vi vill gärna bli fler medlemmar 

Du blir medlem i Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap genom att sätta in årsavgiften 150 

kronor på bankgiro 435-1953 eller Swisha till 123 570 98 29. Alternativt kan du kontakta 

någon i styrelsen. I årsavgiften ingår medlemstidningen WESTGÖTARNAS IDROTTS-

HISTORIA som utkommer med fyra nummer per år. 

 

https://www.herrljungaihs.se/foreningsdokumentation/HIHS/
https://www.herrljungaihs.se/lankar/
https://www.herrljungaihs.se/Kontaktaoss/

