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Förord 

Ärade läsare! 

Sensommaren 2014 utgick ett påbud från Westgöta Idrottshistoriska Sällskap vid dess årliga 

sommarmöte (denna gång i Kinnaström, Marks kommun) till de aderton lokala sällskapen: 

"Se till att senast år 2020 ha dokumenterat era lokala idrottsföreningar med anknytning till 

Riksidrottsförbundet, såväl aktiva som nedlagda och/eller vilande, innan det är för sent! Gör det på 

det sätt som passar just ert sällskap, men få med vilket år föreningen bildades (väldigt gärna vilka 

som utgjorde första styrelsen!), huvudsakliga aktiviteter man haft genom åren samt komplettera 

gärna detta med bilder och foton från föreningens verksamhet." 

Vi i Wårgårda IHS beslöt oss ganska snabbt för att inte "vila på hanen" så länge, målsättningen blev 

att halvera den tiden och få färdigt vår dokumentation till det egna 20-årsjubiléet 2017. Att göra en 

presentation av ALLA föreningar med RF-anknytning i Vårgårda kommun, som funnits eller 

alltjämt finns, skulle publiceras och presenteras i alfabetisk ordning. Och det lyckades, skriften har 

du just nu framför dina ögon! 

Därför är det på sin plats att här förmedla ett stort TACK till de personersom gjort det hela möjligt. 

Ingen nämnd, ingen glömd utan alla som bidragit (inklusive några starka sponsorer) ska ha sin 

beskärda del i detta enorma TACK! 

Avslutningsvis vill vi i Wårgårda IHS ändå reservera oss för att det bland alla årtal, namn, siffror 

och faktauppgifter kan finnas tveksamheter eller rentav felaktigheter. Källorna vi "öst ur" har varit 

många och eventuella synpunkter får gärna framkomma, allt för att berika framtiden! 

Vårgårda kommuns föreningsliv (inte minst inom idrottens underbara värld) har varit, är och ska 

fortsätta vara fantastiskt! Trevlig läsning önskas Er alla! 

 

 

Vårgårda mars 2017 
 

Kenneth Ohlsson 

Ordförande Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap 
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Klubbnålar 

 
Av de, i denna skrift, redovisade föreningarna har följande innehaft en klubbnål, som här avbildats. 

Vid denna edition är följande föreningar fortfarande aktiva: Hols IF, IF Friskis & Svettis Vårgårda, 

OK Kullingshof, Skogsbygdens IF, Sävens BK, Södra Härene IF, Vårgårda CK, Vårgårda IK, 

Vårgårda VK och Östadkulle SK. 
 

Bergstena Bordtennisklubben 65 Bordtennisklubben Hols Idrottsförening 
Idrottsförening Nårunga Triangeln Vårgårda  

 
 

Idrottsföreningen Idrottsföreningen Lagmansholms Orienteringsklubben 
Kamraterna Vårgårda Friskis & Svettis Vårgårda Idrottsförening Kullingshof 

 

Sävens Bollklubb Skogsbygdens Södra Härene Södra Härene 
 Idrottsförening Idrottsförening (1929) Idrottsförening 

 

Vårgårda Vårgårda Vårgårda Vårgårda 
Brottarklubb Bågskytteklubb Cykelklubb Idrottsklubb 

 
 

Vårgårda Vårgårda Vårgårda Östadkulle 
Ishockeyklubb Skyttegille Varpaklubb Sportklubb 
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Bergstena Idrottsförening   
Bildad 20 mars 1932. Verksam till 1939 

 

Första styrelsen: Tage Fredriksson (ordförande), Anders Nyström (vice ord- 

förande), Fritz Larsson (sekreterare), Nils Berg (kassör), Erik Hermansson 

(vice sekreterare) och Erik Larsson (materialförvaltare). 
 

Föreningens ”huvudidrott” var fotboll. Man hade också en bandysektion, en festkommitté och en 

plankommitté. I fotbollssektionen ingick: Per Svensson, Per Magnusson och Gunnar Nilsson. Som 

lagledare fungerade Sven Nyström och Åke Ekberg. 

 

Redan under 1920-talet hade det spelats fotboll på Glenås, en stenig backe på Stommens ägor. 1933 

beslutades att anlägga en bättre fotbollsplan. Mark skänktes av Sigvard Ekberg och Johannes Frisk, 

i skogen väster om byn, nedanför Rulleberg. Lagmedlemmarna röjde skog och tog bort stubbar, 

men marken var hård och stenig med stora nivåskillnader. I oktober 1934 ansökte föreningen om ett 

kommunalt bidrag på 200 kronor. Kommunalstämman avslog dock föreningens begäran och 

fotbollsplan blev aldrig av. I stället fick man spela sina matcher på den plan som tillhörde Östad- 

kulle IF. 

 

Under några år seriespelade fotbollslaget i Kullings-Bjärkeserien innan föreningen  ”självdog” 

1939. Liksom för många andra mindre föreningar var krigsutbrottet, med alla inkallelser, den största 

anledningen till nedläggningen. 

 

Bergstena IF 1937. Stående från vänster: Erik Berg, Johannes Frisk, Lars Larsson, Per Svantesson, 

Elof Jansson, Rolf Grönkvist och lagledaren Sven Nyström. Knästående från vänster: Reinhold 

Jansson, Per Magnusson, Sigvard Ekberg, Sven Svantesson och Simon Larsson. 

Laget spelade i grön/gulrandiga tröjor och vita byxor. 

 

Historik 

https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/BergstenaIF/
https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/BergstenaIF/


8  

Bordtennisklubben 65 Nårunga  
Verksamhet 1965 - 1987 

 

Första styrelsen: Thorwald Brunnegård (ordförande), Claes-Åke Claesson 

(sekreterare), Roland Svensson (kassör) samt Erik Larsson och Anders Larsson 

(ledamöter). 
 

29 oktober 1987 tog man beslutet att lägga ned klubben. Verksamheten fortsatte istället i Sävens 

BK, som tog upp bordtennis på programmet och bildade en särskild bordtennissektion. 

 

 

 

 

Bordtennisklubben Triangeln  
Verksamhet 1939 - 1954 

 

Vid bildandet utsågs Holger Alexandersson till ordförande och Thure A Johansson till sekreterare. 

I januari 1940 slogs BTK Triangeln och IFK Vårgårdas bordtennissektion ihop. Namnet ändrades 

då till Vårgårda Bordtennisklubb. Den nya konstellationen fick då följande styrelse: Holger 

Alexandersson (ordförande), K J Andersson (sekreterare) och Rune Lindström (kassör). 30 oktober 

1940 hölls årsmöte varvid följande styrelse valdes: Stig Alexandersson (ordförande), K J Andersson 

(sekreterare) och Lars Nyberg (kassör). 

 

Klubben seriespelade bl.a. i Herrljungaortens bordtennisserie, Älvsborgsserien. För matcher och 

träningar hyrdes lokaler som: Blå hallen, den s.k. uppackningslokalen vid Vårgårda Hotell, Rialto- 

Biografen och Församlingshemmets källare. 

 

Klubbens bäste spelare var Roland Jonsson, som bl.a. blev kretsmästare 1940 och 1942. Från 1954 

fortsatte han med bordtennisspelandet i Vårgårda IK. Roland var även en duktig fotbollsspelare i 

Vårgårda IK. En annan bordtennis- och fotbollsprofil i Vårgårda IK, som började sin bordtennis- 

bana i BTK Triangeln/Vårgårda BTK var Stig Jönsson. 

 

1954 fortsatte verksamheten i Vårgårda IK, som det året införde bordtennis på programmet och 

bildade en bordtennissektion. Därmed förpassades BTK Triangeln/Vårgårda BTK till historien. 

 

 

 

Futsal Club Vårgårda  
Verksamhet 2007-2009 

Bildades  av ett gäng ungdomar, som ville spela futsalfotboll ”på skoj”. 

Initiativtagare till bildandet var: Pontus Sätherström, Linus Andersson, Filip 

Olofsson, Andreas Göransson, Marcus Svensson och Peter Larsson. 

Styrelsen hade följande sammansättning: Peter Larsson (ordförande), Zev Prosper  

(vice ordförande), Niclas Hansson (sekreterare), Wille Malm (vice sekreterare), Linus Andersson 

(kassör). Verksamheten tycks ha varit ”mindre omfattande” och inskränkt sig till  

några få träningsmatcher. 
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Grönemads Stallklubb  
Bildad 1979 på initiativ av Maria Einarsson-

Ragnarsson. Första ordföranden: Kristina Blad. 

Från början bedrevs klubbens verksamhet på en gård för inackorderade hästar i 

Grönemad. Senare flyttades verksamheten till Horla (mitt emot Storsjöstrand), 

där klubben anlagt en ridbana, bättre anpassad för verksamheten. 
 

Klubbens aktiva består mestadels av yngre flickor. Verksamheten är omfattande med bl.a. flera egna 

arrangemang årligen. 
 

Ridbanan i Horla 18 juni 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hopptävling på banan  

i Horla 6 augusti 2016. 

 

 

 

   Hemsida 

 

http://gronemadstallklubb.se/
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Hallaryttarna  
Ridklubb, med verksamhet 1989- omkr. 2000. 

 

Klubben hade sitt säte i Ljurhalla (Halla) fram till 1995, då verksamheten 

flyttades till Årred (Blombacken). Föreningen blev ganska kortlivad och 

upphörde omkring sekelskiftet. 

 

1992 hade klubben följande styrelse: Susan Wik-Söderberg (ordförande), 

Anna-Karin Ahlander (sekreterare) och Fia Bjurenlid (kassör). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan Hallaryttarna ”övergav” 

ridbanan i Halla, har den nyttjats 

av gårdens nuvarande (2016) 

ägare, Sara och Dennis Kjellgren, 

för träning av sina privata hästar. 

Bilden tagen 27 juni 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Charlesson på den tidigare 

ridbanan i Blombacken. 

Bilden tagen 27 juni 2016. 
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Handbollsklubben Beolit  
(Farmarklubb till Vårgårda IK:s handbollssektion) 

Verksamhet 1983 - 1986  

 

1983 bildade Vårgårda IK:s handbollssektion en farmarklubb, som verkade under två 

säsonger (1983/84 och 1985/86). Laget sponsrades av Beolit Plast AB, 

varifrån även namnet kom. Laget spelade i grön tröja och vita byxor (företagets färger). 

Träningar och matcher ägde rum i Sporthallen, Vårgårda. 

 

  Styrelsen för Vårgårda IK:s handbollssektion under ”Beolittiden”: Hans-Åke Erixon (ordförande), 

  Jan Andersson (sekreterare), Inge Samuelsson (kassör), Hans Lewinson och Christer Forsmark 

  (ledamöter). 
 

Annons för Beolit Plast AB, företaget som sponsrade och gav namn åt HK Beolit. 
 
 

HK Beolit 1983/84. Stående från vänster: Lagledare Ralf Kempe, Hans-Åke ”Taxen” 

Erixon, Niclas Silversved, Joachim Beutler, Benny Mattsson och tränare Hans ”Lewin” 

Lewinson. Knästående från vänster: Mikael ”Räka” Svensson, Kent Johansson, Christer 

”Viktor” Jonsson, Leif ”Tesen” Johansson, Robert Lindgren och Anders ”Danne” 

Gustafsson (Stenbäcken). 
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Hols Gymnastikförening  
Verksam under 1980 - 90-talen 

Det exakta startåret är osäkert. 

 

Gymnastikövningarna utfördes i gymnastiksalen vid Hols skola. Drivande kraft i föreningen var 

Svea Källsmyr, som också var ordförande under större delen av föreningens ”livslängd”. 

 

Styrelsen 1992 (ordförande, kassör och sekreterare). Från Vårgårda kommuns föreningsre- 

gister. I ett tidigare föreningsregister, från omkring 1983, är styrelsen densamma, vilken den 

förmodligen var under alla år föreningen existerade. 

 

 

 

Hols Idrottsförening  
Bildad 30 april 1944.  
Initiativtagare var bröderna Douglas, Erik och Harry Karlsson. 

 

Första styrelsen: Harry Karlsson (ordförande), Douglas Karlsson (vice ordförande), 

Uno Lignell (sekreterare), Lennart Johansson (vice sekreterare) och Stig Johansson 

(kassör). 
 

Fotboll var redan från början den dominerande idrotten och har så förblivit genom åren. Tidvis har 

emellertid även andra idrotter förekommit på programmet: Skidor – under 1940-talet hände det att 

föreningen stod som arrangör för några mindre skidtävlingar. Under 1940- och 1950-talen förekom 

även bandy. Bl.a. deltog klubben några säsonger i Mjörnserien. Bordtennis blev populär under 

1950- och 1960-talen. Bl.a. spelades det bordtennis i Hols gamla församlingshem, senare i 

klubblokalen. Mot slutet av 1980-talet fortsatte bordtennisverksamheten i Hols skola. Hols IF har 

även bedrivit handboll på korp- och motionsnivå och deltog med såväl dam- som herrlag i 

korpserien i Vårgårda omkring 1970. 

 

Under 1970-talet hade fotbollen sin storhetstid, då herrlaget avancerade till div. IV. Totalt blev det 

fyra säsonger i 4:an (1974-1977). Klubbens verkliga ”flaggskepp”var emellertid damlaget, som tog 

sig ända upp till landets då högsta damserie, där det blev två säsonger (1977 och 1978). 

In på det nya seklet började det bli allt svårare att få fullt manskap till fotbollslaget och 2011 

inleddes ett samarbete med Sävens BK på seniorsidan, vilket resulterade i konstellationen Sävens 

BK/Hols IF. (Sedan tidigare fanns ett samarbete mellan klubbarna på ungdomssidan.) 

Under årens lopp har många duktiga ledare kommit och gått. Några av dessa har satt outplånliga 

spår i klubbens historia. Hit hör Egon Sohlberg, som var klubbens starke man under många år och 

starkt bidrog till klubbens utveckling under det framgångsrika 1970-talet. En annan stor profil var 

Stig Lummander, som innehade flera viktiga poster under många år, med början redan under 1950- 

talet. En annan trotjänare och profil var Lars Torstensson, som ”höll ordning” på det mesta inom 

föreningen. Bl.a. förde han under lång tid en noggrann statistik över alla matcher och serietabeller. 
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Hols IF:s damlag 1975. Stående från vänster: ”Maskoten” Carl-Johan Emanuelsson, tränare Jan-Erik 

Emanuelsson, Annika Svensson, Marie-Louise Gärdnér, Eva Lindberg, Ingela Gustafsson, Monica 

Gustafsson och Marita Josefsson. Knästående från vänster: Eva Johansson, Anita Andersson, Karin 

Sjöblom, Marina Merenius, Agneta Marklund, Carina Hagström och Ing-Marie Andersson. 

Laget uppträder här i klubbens ordinarie färger: Gul tröja och svarta byxor. 

 

En fotbollsspelare som förtjänar att omnämnas är damlagets Karin Sjöblom, som gjorde debut i A- 

laget redan som 13-åring. Karin spelade på alla platser i laget, även målvakt. Vid flera tillfällen var 

hon också uttagen till Västergötlands distriktslag. I maj 1994, då hon representerade Stenkullens 

GoIK, blev hon uppmärksammad som ”Sveriges mesta damfotbollsspelare”.  

Enligt tillgänglig statistik hade hon fram t.o.m. 1993 spelat 725 A-lagsmatcher! Jämsides med 

fotbollen har hon även spelat handboll för GIK Wasaiterna. 

Hols Idrottsplats har sedan 1950 varit tummelplats för klubbens fotbollsspelare. Idrottsplatsen har 

genom åren byggts ut och förbättrats, bl.a. tillkom den nuvarande klubblokalen 1969. 

En ny föreningslogga ”dök upp” under 1980-talet. Främst var det föreningens 

ungdomssektion som använde sig av den nya loggan. Senare har den blivit allt 

mer vanlig även i andra sammanhang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileumsskrift 1994                                                 Hols IF:s bordsstandar 

  

Hemsida 

Utdrag ur Hols IFs jubileumsskrift 70 år  

https://holsif.nu/
https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/HolsIF/
https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/HolsIF/
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Hols Skytteförening  
Bildad 1902.  
 

1984 slogs föreningen ihop med Lena Skytteförening och bildade Lena-Hol 

Skytteförening. 
 

Vilka som ingick i den första styrelsen har ej gått att utreda. Först 1934 finns 

dokument, som styrker att Gunnar Andersson valdes till ordförande. 1940 efter- 

träddes han av Hugo Carlander, som efter några år ”lämnade över” till Georg Johansson. 1957 

framgår det att föreningens ordförande hette Bertil Johansson. 1940 hade föreningen 23 med- 

lemmar. 

 

Under 1930-talet anlade föreningen en skjutbana på fastigheten Bäne Karlsgården 3:2 och Halls- 

torp. Banlängderna var: 100 m, 200 m och 300 m. Det fanns tidigare även en skyttepaviljong och 

materialbod, båda rivna sedan länge. Idag passerar Hols vandringsled längs med den tidigare 

skjutbanan. 
 

 
 

Skogen har återtagit det mesta av den tidigare skjutbanan. På denna bild, från våren 2011, kan  

man dock fortfarande urskilja den tidigare 300-metersvallen. 
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Horla Friskvårdsförening  
Bildad 1997 

 

Förste ordföranden: Bjarne Isaksen. 

 

Föreningen har sitt säte i Horla. Som namnet antyder, är föreningens främsta syfte att bedriva 

”friskvård” för bl.a. invånarna i Horla församling med omnejd. Föreningen är även starkt engagerad 

i bygdens stora arrangemang, Horla Triathlon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storsjöstrand, i Horla, navet 

i föreningens verksamhet. 

Bilden tagen 24 augusti 2016. 

 

 

   Storsjöstrand, i Horla, navet i föreningens verksamhet. Bilden tagen 24 augusti 2016. 

I området kring Storsjöstrand finns också en mindre fotbollsplan, två beachvolleyplaner,  

en discgolfbana samt en utmärkt badplats. 
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Hästhagens Tennisklubb  
Verksamhet 1978 - 2012 
Det första mötet ang. bildandet av en tennisklubb hölls 21 augusti 1978 hos Alva och Ingvar 

Johansson. Under 1978 stod även tennisbanan i Rensvist klar. 

 

Första styrelsen (interimsstyrelse): Bo Hermansson (ordförande), Lars-Åke Johansson, Ingvar 

Johansson, Inge Mattsson och Jonas Damgren. 

 

Klubbens verksamhet bestod mest av mindre klubbtävlingar, som klubbmästerskap o.d. Från om- 

kring 2000 bedrevs tennisverksamheten i allt mindre omfattning. Istället började man att ägna sig åt 

andra aktiviteter, som tipspromenader etc. Under våren 2012 färdigställdes ett par boulebanor i 

anslutning till den befintliga tennisbanan. Ungefär samtidigt kan man säga att klubben upphörde att 

vara en renodlad idrottsförening. Istället övergick man till att bli en förening med allt större 

inriktning på bygemenskap (byalag). 
 

 

Tennisbanan 30 april 2010. 
 

 
 

Boulebanorna 3 februari 2017. 
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Högelids Tennisklubb  
Föreningen, som har sin hemvist i Siene, bildades 1984. 

 

Första styrelsen: Lennart Forsberg (ordförande), Magnus Claesson (sekreterare), 

Egon Stenseke (kassör), Bertil Olsson och Carl-Gustav Andersson (ledamöter). 

 

Våren 1985 påbörjades arbetet med att anlägga en tennisbana, som invigdes 10 augusti 1985. 2013 

hade klubben 49 medlemmar. Vid denna edition är den egentliga tennisverksamheten mycket spar- 

sam. Klubben har dock ambitionen att ”finnas kvar” och bl.a. ”hålla tennisbanan i så gott skick som 

möjligt”. 
 
 

Tennisbanan i Högelid, Siene, 29 juni 2011. 

 
 

Innan man bestämde sig för att bygga tennisbanan i Högelid fanns planer på att placera den vid 

Siene gamla bastu, mitt i ”Siene by”. Statens Vägverk hade emellertid synpunkter på detta, då man 

ansåg att det skulle bli en alltför komplicerad utfart mot väg 782. 
 

   Hemsida

https://www.hogelidstennis.se/
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Innebandyföreningen Vårgårda  
Verksam 2014 - 2015 
Bildad 10 september 2014 på initiativ av Marcus Svensson och Robin Hansen. 

 

Första styrelsen: Marcus Svensson (ordförande), Andreas Göransson (sekreterare) 

och Robin Hansen (kassör). 
 

Man vände sig främst till de innebandyspelare som ”inte ville satsa allt för mycket 

på sin sport”. Under det första verksamhetsåret spelades några vänskapsmatcher, där ambitionen var 

att ”se och lära” inför kommande säsong, då det var tänkt att det skulle bli seriespel. Så blev det nu 

inte, utan i stället valde flera av spelarna att representera Wårgårda IBK:s U-lag. Därmed gick 

föreningen ”i graven” efter endast en säsong. 

 

 

 

 

 

IF Friskis & Svettis Vårgårda  
Bildad i februari 1989 på initiativ av Lisbeth Wahlström. 

 

Första styrelsen: Lisbeth Wahlström (ordförande), N.N. (sekreterare), Tommy Svensson (kassör) 

och Ann-Kristin Samuelsson (ledamot). 

 

Verksamheten har med åren vuxit lavinartat och förutom ”traditionell gympa” erbjuder man även 

träningstillfällen med: skivstångsträning, löpträning och dans. Årligen deltager många medlemmar i 

flera s.k. motionslopp som t.ex. Tjejmilen och GöteborgsVarvet. 

Från 2010 bedrivs den huvudsakliga verksamheten i Fridhemshallen. Tidigare hade verksamhet 

förekommit i både Sporthallen och Gullhögskolans idrottshall. 

 

Under ett gympapass i Fridhemshallen kan det vara ”trångt om saligheten”! 

 

 

    Hemsida

https://www.friskissvettis.se/vargarda
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Idrottsföreningen Kamraterna Skogen  
Verksam omkr. 1959 – omkr. 1963 

Kvartersklubb, som startades av ungdomar kring Tånga hed och Boråsvägen omkring 1958. 

 

Håkan Håkansson var en av de mest aktiva vid bildandet. I övrigt bestod ”styrelsen” under de första 

åren av Håkans närmaste vänkrets. 

 

Innan man fastnade för det slutliga föreningsnamnet kallades föreningen först för Tånga IF och 

därefter för Skogens IF. Fotboll var den huvudsakliga idrotten som bedrevs. Ofta samlades 

områdets ungdomar på ”Plan i skogen” eller ”Skogens plan”, som planen också kallades, om 

kvällarna och ”delade upp”. Det hände också att det spelades matcher mot lag från andra delar av 

samhället. 

 

I början av 1960-talet tog verksamheten en ny inriktning, då även ungdomar från andra delar av 

samhället engagerades i IFK Skogen. Man deltog t.ex. med ett lag i inomhuskorpen i fotboll. Nu 

kom även ishockey med på programmet med syfte att deltaga i GP-Pucken.  

Som ett led i förberedelserna inför GP-Pucken spelade man några träningsmatcher.  

Bl.a. spelades en match på  Linnevi, i Alingsås, mot ett ungdomslag från IK Raska Drängar. 
 

 

 
 

Fotboll på ”Skogens plan” våren 1962. i målet, Per-Axel ”Pelle” Anderzén. Till höger om denne, 

Sture Åhman. 
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Idrottsföreningen Kamraterna Vårgårda  
Verksam 1932 - 1941 
Bildad 4 november 1932. Föreningens bildande var resultatet av en utbrytning från 

Vårgårda IF. Det var främst VIF:s B-lagsspelare som, av någon anledning, kände 

sig åsidosatta och beslutade att ”starta eget”. 

 

Vid det första konstituerande mötet utsågs följande styrelse: Folke Hagberg (ordförande), 

L. Appelkvist (vice ordförande), Erland Öster (sekreterare), Gösta Olsson (vice sekreterare), 

N. Kristensson (kassör). Vidare valdes ett utskott för vinteridrott och ett för sommaridrott. 

 

Fotbollen var från början den dominerande idrotten, men så småningom hade föreningen även 

sektioner för: allmän idrott (friidrott), skidor, orientering och bordtennis. 

 

Man anlade en egen idrottsplats, Nya Idrottsplatsen, som låg längs nuvarande Egnahemsgatan där 

senare AB Svenskt Konstsilke, från Borås, uppförde en filialfabrik 1945. 

 

I samband med krigsutbrottet 1939 fick de flesta föreningar svårt att ”få ihop folk” till matcher och 

andra arrangemang. Det gällde inte minst för Vårgårda IF och IFK Vårgårda. Därför började det 

sonderas om en ev. sammanslagning av de båda föreningarna. Efter många ”om och men” blev de 

båda föreningarna eniga och i augusti 1941 lades IFK Vårgårda ned och gick upp i Vårgårda IF, 

som då bytte namn och återtog sitt ursprungliga klubbnamn från starten 1920, Vårgårda IK. 

 

Beträffande IFK Vårgårdas klubbmärke var detta inget eget klubbmärke, utan man använde sig av 

Centralstyrelsen för Kamratföreningarnas märke. Organisationen hade bildats den 1 februari 1895. 

 

IFK Vårgårdas A-lag 1935. Bakre raden från vänster: Sigvard Johansson, 

Sten Larsson, Olle Sjögren, Tage Hagwall och Gunnar Oskarsson. 

Mellanraden från vänster: Folke Hakberg, Erland Öster och Gösta Olsson. 

Främre raden från vänster: Thure Johansson, Karl-Johan Andersson och 

Folke Oskarsson. 

 

                 Historik

https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/ifkvargarda/
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Idrottsklubben Vårgårdapojkarna  
   (Vårgårda IK:s B-lag i handboll) 

   Verksam 1987 - 1993 
 

Från säsongen 1987/88 t.o.m. 1992/93 gick Vårgårda IK Handbolls B-lag under 

namnet IK Vårgårdapojkarna.  

De har gått till historien, som ”B-laget som blev A-lag”. Säsongen 1987/88 hamnade 

klubbens A-lag på nedflyttningsplats i div. II Västsvenska Södra. Samtidigt vann B-

laget (IK Vårgårdapojkarna) div. III Göteborg Östra.  

A-lagets kontrakt räddades således genom att B-laget övertog dess plats i div. II. En 

unik händelse inom svensk handboll, som medförde att reglerna ändrades. Något dylikt 

blev därefter inte möjligt! 

 

Styrelsen för Vårgårda IK:s handbollssektion 1987/88: Hans Lewinson (ordförande), Jan Andersson 

(sekreterare), Rosmarie Littorin (kassör), Christer Forsmark, Arne Hallner, Ralf Kempe och Hans- 

Åke Erixon (ledamöter). 
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Kvinnestad Bollklubb  
Verksam omkr.1930 – omkr.1952  
Startåret okänt. Klubben fanns 1932. 

 

Okänt vilka personer som ingick i styrelsen. Fotbollslaget spelade matcher mot bl.a. lag från intill- 

liggande byar. Något seriespel blev aldrig aktuellt. Fotbollsplanen, som kallades ”Jarlaplan”, var 

belägen mellan Grytåsen och Fägred, strax innanför gränsen till Jällby. Området tillhör numera 

Remmene skjutfält. Planen var i bruk under 1930-, 1940- och 1950-talen. 

 

11 februari 2009 har Rune Andersson, då boende på Ågatan i Vårgårda, nedtecknat bl.a. följande 

om Kvinnestad BK: ”Verksamheten låg nere i flera år. Runt 1950 var fotbollen igång igen, på Fäg- 

red fotbollsplan och pågick några år. Någon kväll i veckan samlades ungdomar, huvudsakligen från 

Kvinnestad och Jällby, för att sparka boll. Jag hörde till de yngsta som var med.” 
 

 

Kvinnestad Bollklubb 1932. Stående från vänster: Nils Svantesson, Helge Jarl, Paul Aronsson, 

Fritjof Gustavsson, Gösta Gustavsson, Knut Svantesson och Helge Persson. Knästående från 

vänster: Eskil Wallin, Kalle Jarl, Erik Jarl, Erik Karlsson och Gunnar Max. 
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Kvinnestad Skytteförening omkr. 1904-omkr. 1920? 
Verksam omkr.1904 – omkr.1920 

Föreningen bildades omkring 1904 på initiativ av komminister Gustaf Sandén. 

Vid föreningens bildande blev Alfred Andersson utsedd till ordförande. 

Föreningens skjutbana låg i Äne med skjutplatser i närheten av Bosgården och 

med skjutvallen strax innanför den s.k. ”Älgalyckan”, mitt emot där Ringvägen tar av mot Landa. 

Det fanns även en paviljong som senare flyttades till Riddartorp, där den blev hönshus. Föreningens 

verksamhet tycks ha blivit ganska kortvarig. 
 

 

 

 

Gustaf Sandén 

 

 

 

 

 
Den välbyggda muren framför markörgraven står fortfarande som ett  

äreminne över Kvinnestad Skytteförening. Bilden tagen under våren 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den tidigare skyttepaviljongen 

har blivit hönshus i Riddartorp. 

Bilden tagen under hösten 2010. 
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Lagmansholms Idrottsförening 1930-1952 
Verksam 1930 - 1952 

 

Föreningen bildades officiellt 1930, men det förekommer uppgifter om att det 

fanns verksamhet redan 1918. 
 

Några uppgifter ang. den första styrelsens sammansättning har ej gått att återfinna. 

I ett gammalt tidningsklipp från 1932 kan man läsa att Lagmansholms IF har hållit 

årsmöte 28 mars, varvid följande styrelse valdes: Oskar Ohlsson (ordförande), 

Folke Berg (vice ordförande), Tage Sohl (sekreterare), Folke Boström (kassör) samt 

Sigge Flodin och Erik Jansson (ledamöter). 

 

Fotboll var den huvudsakliga idrotten som bedrevs, men 1945/46 hade föreningen även ett bandy- 

lag. Från 1936/37 t.o.m. 1951/52 spelade LIF totalt 16 säsonger i Västergötlands Fotbollförbunds 

seriesystem. Efter säsongen 1943/44 jublades det nog lite extra i Lagmansholm. Då blev LIF näm- 

ligen seriesegrare i Norra Älvsborgsserien före lokalkonkurrenten Vårgårda IK. Man överlät dock 

platsen i den högre Västgötaserien åt VIK, då man ansåg att spelarmaterialet inte räckte för spel i 

den högre serien. 

 

Föreningens idrottsplats, Lagmansholms Idrottsplats, var belägen sydväst om korsvägen Östadkulle 

– Fullestad. Fotbollslaget spelade i blå/vitrandiga tröjor och svarta byxor. 

 

I början av 1950-talet sjönk medlemstalet drastiskt. Bl.a. beroende på att flera av de tongivande 

spelarna hade övergått till andra föreningar, framförallt till Vårgårda IK och den nybildade 

Östadkulle SK. 
 

 

Lagmansholms IF omkring 1945. Stående från vänster: Harry Wegsander, Åke Knutsson, 

Ragnar Berg, Erik Enggren, Karl Flodin, Rune Berg och Sven Berg. Knästående från vänster: 

Sven Johansson, Lars Berg, Per Lundbäck, Ivan Johansson och Erik Gustavsson. 
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Lena Skytteförening  
Verksam 1902 - 1984 
Bildad 1902. Föreningen var från början en pastoratsförening, Lena Pastorats 

Skytteförening. 1984 slogs föreningen ihop med Hols Skytteförening och bildade 

Lena-Hol Skytteförening. 
 

Liksom i fallet med Hols Skytteförening, har det ej gått att spåra den första styrel- 

sen. Från 1923 framgår att Carl Sjöblom valdes till ordförande. Två år senare efter- 

träddes han av Oskar Johansson. Från 1925 finns uppgift om att Eijnar Lenberg var sekreterare. 

1928 hade han övertagit rollen som kassör. Som mest hade föreningen 197 medlemmar (1944). 

Föreningens skjutbana var belägen på Dammbrons mark i Östadkulle. Där uppfördes även en 

skyttepaviljong och en dansbana. Paviljongen uthyrdes även till andra föreningar som: Östadkulle 

IF, Fullestads Blåbandsförening, Lena Rödakorskrets, SLU och JUF. Dansbanan var i bruk fram till 

1939, då den såldes för 56 kronor. 

 

 

 

 

Lena-Hol Skytteförening  
Verksam 1984 - 2011 

Bildad 25 oktober 1984 genom en sammanslagning av Hols Skytteförening 

och Lena Skytteförening. 

Styrelsen 1984: Jan Carlsson (ordförande), Hans Mårtensson (vice ordförande), 

Kjell Andersson (sekreterare), Tore Norén (kassör), Yngve Andersson, Sven-Olof Nyström och 

Lennart Stark (ledamöter). Suppleanter: Rune Olofsson och Orvar Nilsson. 

Skytteföreningens paviljong ”slutade sina dagar” som omklädningslokal vid isbanan i Östadkulle 

(”Fattigflogen”). 2005 brann byggnaden ned sedan några barn lekt med elden. 

I årsberättelsen över Alingsås Skyttekrets verksamhet för år 2011 läser vi bl.a. följande: ”Lena-Hol 

Skytteförening är under nedläggning och kommer att gå upp i Eggvena-Bråttensby Skytteförening 

under 2012.” 

 

Lenas Tennisklubb 
Verksam under 30-talet 

Under 1930-talet fanns en tennisbana i Lena på en plats som kallades ”Grusgropa”. Idag ligger  

Lenahallen på platsen för den tidigare tennisbanan. Knapphändiga upp-gifter gör gällande att det  

även skall ha funnits en tennisklubb under den aktuella perioden, något som emellertid inte gått att få 

bekräftat. 

 

 

Lundskullens Ridklubb  
Verksam 2012 - 2014 
Kortlivad förening som bildades 2012 och upphörde efter endast ett par år.  

Ordförande: Pernilla Karlsson.  

Verksamheten, som bedrevs på Lundskullens Gård i Södra Härene, var i huvudsak inriktad på  

ridskola med tillhörande tävlingar. Enligt klubbens policy var syftet med klubben att ”bedriva 

tävlingsverksamhet i dressyr och hoppning samt öka kunskapen och kompetensen om hästen och 

ridningtill våra medlemmar”. På gården hade klubben även sin anläggning, som efter nedläggning 

bedrivs i privat regi. 
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Ljurs Skytteförening  
Verksam 1904 - 2004 
Bildad 4 juni 1904 på initiativ av kyrkoherde J.A. Åstrand, som även blev 

utsedd till föreningens förste ordförande. 

Året efter bildandet (1905) invigdes föreningens skyttepaviljong, som vid denna 

edition fortfarande finns kvar. Skjutbanan, som numera är igenvuxen, är belägen 

vid Tolsgården, öster om vägen mellan Ljurhalla ock Korpås. 

Under 1920- och 1930-talen låg verksamheten nere, men återupptogs 18 juni 1940. Ordförande vid 

denna ”nystart” blev Nils Karlsson. Sedan 1990 har föreningen inte bedrivit någon verksamhet 

(vilande). 2004 firade man emellertid 100-årsjubileum. Därefter har ingen form av verksamhet 

förekommit. 
 

Skyttepaviljongen i Ljur 21 maj 2010. 

 

 

 

Modellflygklubben Storken  
  Verksam 1976 – 1983 

Bildad den 28 januari 1976 på initiativ från Lennart Kjernald, 

som även utsågs till ordförande. Medlemmarna, ett drygt 20-tal, 

bestod av unga grabbar i ”nedre tonåren”. En rivningsfastighet på 

järnaffärens tomt (Carl Johanssons) användes som klubblokal. 

Klubben blev inte speciellt långlivad och upphörde omkring 1982-83. 

 

 

Näverhults Ridklubb  
Verksam 1992 - 2005 

Bildad 1 april 1992. 

I den första styrelsen ingick bl.a.: Monika Axell (ordförande), Elisabeth Lundblad 

(kassör) och Maria Johansson (sekreterare). 

Ridklubben hade sin verksamhet på Näverhults Gård i Skogsbygden. Innan ridklubben 

bildades hade det funnits en stallklubb på gården. 

Klubben hade en ganska omfattande verksamhet och hade som mest ca 120 medlemmar. 

Verksamheten upphörde 2005. Det sista styrelsemötet är daterat 6 mars 2005. 
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Orienteringsklubben Kullingshof  
Bildad 9 mars 1943 på initiativ av Anders Svensson, som också blev 

utsedd till klubbens förste ordförande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKK:s första styrelse. Nederst i mitten, ordföranden, Anders Svensson. 

Övriga från vänster: Gösta Olsson (vice ordförande), Rune Lindström 

(sekreterare), Torbjörn Nilsson (vice sekreterare) och Kurt Ekelund 

(kassör). Kurt ritade även OKK:s klubbmärke. 

 

Sedan klubben bildats började ledningen se sig om efter en plats att ha som samlingsplats. Man 

hittade ett torp, ca en mil söder om Vårgårda samhälle, som var ”ledigt”. Torpet, Torsjötorp, låg 

vackert beläget vid Torsjön och passade OKK:s syften utmärkt. Från 1 maj 1944 blev Torsjötorp 

klubbens samlingsplats. 

 

Under våren 1947 påbörjades arbetet med att bygga en bastu vid Tredje hagen, som låg betydligt 

närmare samhället. 28 oktober var bastun helt klar att tas i bruk. Därmed hade Torsjötorp spelat ut 

sin roll som samlingsplats vid träningar och träningstävlingar. 

 

Även bastun vid Tredje hagen fick så småningom ge plats för en modernare anläggning. 5 maj 1980 

togs nämligen det första spadtaget till den blivande Kullingshofstugan av den dåvarande ord- 

föranden Olle Ekman. 23 augusti 1981 var det högtidlig invigning av Kullingshofstugan.  

Invigningen förrättades av Karl Frithiofsson, som då var ordförande i Riksidrottsförbundet och 

tillika landshövding i Skaraborgs län. 

 

1950-talet var OKK:s verkliga ”storhetsperiod” med stora tävlingsframgångar. Galjonsfiguren 

framför alla var Stig ”Vårgårdaälgen” Dahlberg, som åren kring 1950 tillhörde landets yppersta 

elit. Bl.a. vann han den Nordiska 4-landskampen (inoff. NM) 1949 och 1950. 1950 och 1951 blev 

han svensk mästare i budkavle tillsammans med Karl-Erik Svensson och Erik Frisk. 1958 fick 

Stig äntligen kröna sin karriär med en individuell SM-seger. Klubben var även framgångsrik i  

10-mila med tre ”pallplaceringar” under decenniet. Förutom den ovannämnda trion hade klubben 

vid den här tiden ytterligare ett flertal duktiga orienterare. Bland dessa var Ulf Sjögren och Tage 

Dahlberg ett par som ofta placerade sig högt upp i resultatlistorna.  
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Mot slutet av 1950-talet fick klubben också ett starkt nytillskott i form av Sten Johansson, som 

tidigare tävlat för Ornunga IF och OK Frisene. (Tage och Sten var dessutom mycket goda 

skidåkare.) Bland senare generationers mest framgångsrika OKK-orienterare märks bl.a. Göran 

Larsson (Frisk) och Anders Sjögren. 
 

OK Kullingshof:s SM-segrande trio i budkavle 1950. Från vänster: Karl-Erik Svensson, Stig 

Dahlberg och Erik Frisk. (Trion upprepade SM-segern 1951.) 

 

Även på damsidan har OKK haft stora framgångar, både individuellt och i budkavle, främst genom 

Margit Arvidsson (Sjögren) och Inga-Maj Sjögren (Larsson). Tillsammans med Margareta 

Johansson vann trion bl.a. flera DM-segrar i budkavle. Trion kom även på en förnämlig tredje plats 

vid SM 1965. 

 

Efter Stig Dahlbergs SM-seger 1958 fick klubben vänta åtskilliga år på nästa SM-guld. Men 2004 

fick en OKK:are åter kliva högst upp på en SM-prispall, då Fredrik Johansson (Bakkman) 

erövrade guldet i sprint klass H18. Fredrik har därefter vunnit flera SM-guld som senior, dock i 

andra klubbar. Han har även blivit både europamästare och världsmästare i stafett. 

 

Förutom orientering har OK Kullingshof även sektioner för: skidor, ungdom, motion samt drift och 

trivsel. OKK har genom åren också gjort sig kända som goda arrangörer. Bl.a. har klubben fått för- 

troendet att arrangera Dam-SM 1967, Lång-SM 1994, Lång-SM 2011 (tillsammans med OK Skogs- 

hjortarna) och en etapp i O-ringens Femdagars 1978. OKK:s starka styrelser har varit en starkt bi- 

dragande orsak till alla framgångar genom åren. Några som ”sticker ut” lite extra är: Valdemar 

Andersson, Helge Andersson, Rune Lindström, Bengt Johnsson, Olle Ekman, Roland Svens- 

son, Hugo Larsson, Sten Johansson, Göran Frisk och Per-Ola Johnsson. 
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OKK:s stronga damtrio, som kom på en förnämlig 3:e plats vid SM i budkavle 1965. Bilden är dock 

från 1957, då trion hemförde OKK:s första DM i budkavle för damer. Från vänster: Margareta 

Johansson, Margit Sjögren och Inga-Maj Sjögren (Larsson). 
 

 

OKK:s jubileumsskrift 1993. OKK:s bordsstandar. 

 Hemsida 

Information och bilder 

https://idrottonline.se/OKKullingshof/
https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/OKKullinghof/
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Ornunga Idrottsförening  
Bildades 1943  
Föreningen bildades vid ett möte i Ornunga skola söndagen 19 september 1943. 

Första styrelsen: Konrad Magnusson (ordförande), Erik Johansson (sekreterare) och Elof Johansson 

(kassör). 

Vid starten fastslogs ett ambitiöst program som omfattade följande idrotter: Fotboll, bandy, allmän 

idrott (friidrott), skidor, bordtennis, simning och orientering. Under de första åren ägnade man sig 

mest åt bandy, friidrott och orientering. Bandylaget spelade i Gäseneserien, där det blev serieseger 

1950. Hemmamatcherna spelades på Ornungasjön. Även inom orienteringen blev det en del fram- 

gångar, främst genom bröderna David och Bertil Andersson samt Erik Johansson. Trots ambitionen 

vid starten, blev det aldrig något fotbollslag i Ornunga IF. Det har heller inte gått att finna någon 

verksamhet beträffande simningen. 

För friidrottsverksamheten anlades en idrottsplats, Jarlavallen. (Namnet kom efter en knekt som bott 

på platsen.) Jarlavallen var belägen på Asklanda Skattegårdens mark. Friidrottarna tävlade i vinrött 

linne och vita byxor. 

 

I slutet av 1940-talet kom man igång med bordtennisverksamheten. Från 1956 fram till början av 

1990-talet deltog föreningen i Västergötlands Bordtennisförbunds seriespel. Lokaler som användes 

var gamla folkskolan och hemvärnslokalen samt senare även Missionskyrkans lokal. 

 

1988 bildades en tennissektion. Det byggdes även en tennisbana och klubblokal nedanför Ornunga 

missionskyrka. 1988 bestod Ornunga IF av en huvudstyrelse, bordtennis- och tennissektion. 

 

Då bordtennisverksamheten upphörde i början av 1990-talet hade Ornunga IF inte längre någon 

tävlingsidrott på programmet. Sedan dess har man mest ägnat sig åt motionstennis samt att, vid 

snötillgång, ordna skidspår i terrängen kring Asklanda skola. Klubben ingår dessutom i Alliansen 

för ByaHallen i Asklanda. 
 

Friidrottare från Ornunga IF på Jarlavallen 1945. Från vänster: Karl 

Gunnarsson, Lars Hildingsson, David Andersson, Sven Gunnarsson, 

Henry Stjerna och Rune Thorolphi. 

 

                          Hemsida 

                          Historik 

 

http://www.byahallen.se/
https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/OrnungaIF/
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Ornunga Skytteförening  
Verksam 1940 - 1978 
Bildades 9 augusti 1940. Initiativtagare var: Ewald Johansson, Simon 

Johansson, Erik Andersson, Svante Axelsson, Gunnar Axelsson, Konrad 

Magnusson och Josef Johansson. 

 

Första styrelsen: Simon Johansson (ordförande), Erik Andersson (sekreterare) 

och Josef Johansson (kassör, tillika materialförvaltare). 
 

Josef Johansson, Nolgården, upplät mark till en skjutbana med 200- och 300-metersvall. Söndagen 

8 december 1940 invigdes banan med skyttetävlingar. 

 

Konrad Magnusson hade ansvaret för ammunitionen och när det var dags för skjutning kom han 

med ammunitionslådan bak på cykeln. 

 

Föreningen anordnade både banskytte och fältskjutningar och hade licens på, samt ägde, sju stycken 

mausergevär. Dessa utlånades till de medlemmar som inte ägde egna vapen. 

 

Fram till 1968 hade föreningen regelbunden verksamhet, men intresset hade då minskat och under 

de följande tio åren låg verksamheten nere. Inga årsmöten hölls och vid ett sammanträde 22 augusti 

1978, med ”f.d. medlemmar”, beslutades enhälligt att upplösa föreningen. Man beslutade också att 

föreningen kontanta tillgångar, 492 kronor, skulle skänkas till Asklanda-Ornunga Församlingshem. 
 

 
 

Fältskjutning på Ornunga skjutbana. 
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Pyttelitens Ridklubb  
Bildad 28 maj 2011. 

 

Första styrelsen: Ulrika Sjölin (ordförande), Maria Källmén  

(vice ordförande), Jeanette Järnström (sekreterare), Mikael Sjölin 

(kassör) samt Jeanette Södergren och Lotta Wingquist (ledamöter). 
 

Klubben har sin hemvist i Horla, Stommen 1, där man också har sin anläggning. Verksamheten är i 

huvudsak inriktad på ridlektioner för de minsta barnen. 

 

Ridlektion på klubbens anläggning i Horla. (Från klubbens hemsida.) 

 

       Hemsida 

 

 

 

Siene Idrottsförening  
Verksam under 1930 – 40-talen 

Något startår har ej gått att återfinna.  

Ej heller några uppgifter om styrelse etc. 

 

Föreningen hade en fotbollsplan i Ormentorp, Siene, 

som kallades ”Rikas plan” efter ett närbeläget torp. 

Det fanns riktiga målstolpar och man utövade även 

friidrott där. Stig Dahlberg mindes att han tränade där 

i sin ungdom. Det fanns ytterligare en fotbollsplan, 

som låg innanför Venared och som gick under namnet 

”Rävaslätta”. 

Föreningen hade ett A-lag och ett pojklag. Mestadels 

spelades vänskapsmatcher, bl.a. mot Hols IF. 
 

Kjell ”Kjell på Berno” Andersson mindes: ”En gång 

spelade vi fotboll på `Rävaslätta´ och Tage Dahlberg 

råkade sparka i en sten, eller om det var i en rot, så illa 

att han spräckte foten!” 

Kjell ”Kjell på Berno” Andersson  

tillbaka på ”Rävaslätta” 26 sep.2012. 

http://www.pyttelitens.se/


33  

Skogsbygdens Idrottsförening  
Bildad 1959. 

 

Första styrelsen: Gunnar Björkenbo (ordförande), Kjell Sandblom (sekreterare), 

Knut Erberg (kassör), Åke Benjaminsson och Tage Eriksson (ledamöter). 

 

Fotboll var redan från början den huvudsakliga idrotten som bedrevs av föreningen. 

Trots att det saknades en ordentlig fotbollsplan, anmäldes tidigt ett lag till seriespel. (Matchstället 

bestod av röd tröja och blå byxor.) En fotbollsplan anlades i all hast i Klevhult och ett 

omklädningsrum byggdes intill planen. Efter matcherna fick spelarna tvätta sig i bäcken intill! 

 

1963 byggdes en ny plan, Skogsbygdens Idrottsplats, vid Tarabo. Fram till 1984, då ett klubbhus 

byggdes vid idrottsplatsen, fick kommunens bastu vid Kroksbo tjänstgöra som omklädningsrum. 

 

1982 utökades fotbollsverksamheten, då man även införde flickfotboll på programmet. Redan från 

början tog SIF:s flickor ”för sig” och blev med tiden mycket framgångsrika. Föreningen ”fick fram” 

många duktiga spelare, av vilka flera kom att ”prova sina vingar” i högre sammanhang. Mest känd 

är Linnea Liljegärd, som med tiden blev såväl allsvensk- som landslagsspelare. Under ett par kor- 

tare perioder var hon även professionell i Ryssland och Norge. 

 

1982 bildade SIF också en skidsektion och 1987 byggdes ett elljusspår i området kring idrotts- 

platsen. Bygdens skidåkare, som tidigare tävlat för andra klubbar i t.ex. Vasaloppet, kunde nu i 

stället representera Skogsbygdens IF. 

 

Från 1997 fram till 2000 hade föreningen också ett seriespelande damlag i innebandy. Numera 

(2017) har SIF flickfotboll och skidor på programmet. 
 
 

Jubileumsskrift 2009. Gunnar Davidsson, flitig Vasalopps- 

åkare från SIF, med drygt 20 lopp på 

”samvetet”. Bilden från år 1987. 

 

Hemsida 

https://idrottonline.se/SkogsbygdensIF-Fotboll/
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Sävens Bollklubb  
Bildad 19 november 1937. 

 

Den första styrelsen hade Enar Pettersson som ordförande. Som kassör och 

sekreterare verkade Olof Gabrielsson. 

 

Ända från starten har fotbollen varit klubbens huvudsakliga idrott. Som bäst har 

det blivit två seriesegrar i div. V (1999 och 2006) med efterföljande spel i div. IV 

under sammanlagt tre säsonger. 
 

Glada SBK:are sedan man bärgat seriesegern i div. V Västra Älvsborg 1999. 

 

Andra idrotter, som förekommit på klubbens program, är bandy, bordtennis och tennis. På senare år 

har innebandy tillkommit. 1994 gjordes debut i seriespelet och vid denna edition spelar laget i div. 

III. 

 

Hemmaarenan, Sävevallen, har i flera etapper byggts ut och moderniserats. Innebandylaget bedriver 

sin verksamhet i Nårunga Sporthall, som invigdes 1994. 

 

2011 inleddes ett samarbete med Hols IF, vilket resulterade i ett gemensamt representationslag, 

kallat Sävens BK/Hols IF. Hemmamatcherna spelas omväxlande på Sävevallen och på Hols IP. 

Även klubbarnas matchställ, för Sävens BK, vit tröja och blå byxor samt för Hols IF, gul tröja och 

svarta byxor, användes omväxlande. Sedan tidigare fanns även ett samarbete, klubbarna emellan, på 

ungdomssidan. 

 

Liksom i många liknande föreningar finns det ledare som lagt ned hela sin själ i ”sin” förening. I 

SBK är Ebbe Hägg den som ”sticker ut” allra mest med ca 50 års (!!) arbete i styrelsen. Han har 
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även ett förflutet som en tongivande fotbollsspelare i klubben under många år. Olof Gabrielsson är 

ytterligare en ”gigant” inom SBK. Han var med redan vid starten 1937 och verkade bl.a. som kassör 

under 27 år. Han har även givit namn klubbens ungdomsturnering, ”Gabrielssons Cup”, som hade 

premiär 1988. 
 

 

Jubileumstidningar, som utgivits av Sävens BK t.o.m. 2016. Från vänster: 1992, 1997 och 2012. 

 

 

SBK:s första matchtröja från 1937.  

Bordsstandar 

     Hemsida 

    Historik 
 

https://www.savensbk.se/
https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/savensbk/
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Södra Härene Idrottsförening  
Verksam 1929 – omkr. 1945 

3 juli 1929 bildades den förening som kan ses som föregångare till dagens 

Södra Härene IF. 

 

Första styrelsen: Anton Mattsson (ordförande, tillika kassör!), Karl Yngve (vice 

ordförande), Åke Johansson (sekreterare), Allan Lindstedt, Gunnar Ringholm, Erik Aldén 

och Gottfrid Larsson (ledamöter). Styrelsesuppleanter: Sven Gustafsson och Eric Johansson. 

 

Från 1930-talet kan noteras att föreningen spelade matcher mot kringliggande föreningar. Om det 

var i serieform, eller ej, går ej att utläsa i de handlingar som finns kvar. Det framgår dock att det, 

vid föreningens årsmöten, utsågs en representant till möten med Kullings-Bjärkeserien. 

 

Föreningens matchdräkt bestod av svarta tröjor med gula kanter vid hals och ärm, av ”AIK-typ”, 

samt svarta byxor. 

 

Den första fotbollsplanen låg sannolikt vid en plats som heter Dalen. Under de första åren fick man 

sedan flytta omkring, men höll mestadels till i samma del av dåvarande Södra Härene kommun. 

Grönerås och Kviden är platser i närheten där enkla fotbollsplaner anlades. Någon höst höll man till 

på en åker vid kyrkoruinen i Södra Härene. Vid mitten av 1930-talet förlades fotbollsplanen till 

Granhagen på Ribbingsbergs ägor, där man tidigare iordningställt en festplats. Granhagen skulle 

sedermera bli föreningens permanenta idrottsplats efter föreningens nystart 1949. 

 

Liksom för många andra småföreningar innebar krigsåren 1939 - 1945 stora påfrestningar. De flesta 

fotbollsspelarna blev inkallade till militär- och beredskapstjänstgöring, vilket innebar att föreningar- 

na gick på ”sparlåga”. SHIF:s medlemssiffror sjönk dramatiskt och var under beredskapstiden nere i 

åtta medlemmar. Då gick det ju inte att få ihop något fotbollslag och föreningen ”somnade in”. 

 

Sedan fotbollen ”somnat in” förekom en del skidarrangemang i föreningens regi. Bland dessa 

arrangemang var kampen om ”Herr & Fru Godsägare Nymans Vandringspris i Skidlöpning”, upp- 

satt 1945, det mest spektakulära. För att erövra detta pris gällde följande förutsättningar: ”Tillfaller 

den inom S. Härene som erövrar det 3 ggr, varav 2 ggr i följd. Eller den inom Fåglums IF som 

erövrat det 3 ggr i följd. Tävlingen anordnas av S. Härene IF 1 gång årligen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Från prisutdelningen för skidtävlingen om 

”Herr & Fru godsägare Nymans  

vandringspris” 1945. Från vänster: Per 

Larsson (3:a), segraren, Karl ”Finnen” 

Neijman och Lennart Jonsson (2:a). 
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Södra Härene Idrottsförening  
Bildad 1949 
20 september 1949 togs det första initiativet till att bilda en ny idrottsförening 

i Södra Härene. Vid mötet, som hölls i skolan, deltog även fyra personer från den 

tidigare föreningen. Vid detta första möte beslutades att föreningen skulle ha samma 

namn som den tidigare, Södra Härene Idrottsförening. 
 

13 oktober 1949 hölls sedan mötet då en ny styrelse valdes. Den kom att bestå av: 

Bert Martinsson (ordförande), Gustav Eckstrand (vice ordförande), Per Larsson (sekreterare), 

Kurt Jonsson (kassör) samt Kjell Nordqvist med Rustan Eriksson och Bernt Fritjofsson som 

suppleanter. 

 

Fotbollen var redan från början den huvudsakliga idrotten och har så förblivit genom åren. Den 

hittills bästa säsongen för herrlaget inträffade 2010, då laget blev seriesegrare i div. V. Klubbens 

dam- och flickfotboll, som tog fart under 1970-talet, nådde sin kulmen under 1990-talet och några 

år in på det nya seklet. Man hade då bl.a. ett ”stabilt” div. III-lag. 

 

Under åren har ett flertal varianter på matchställ förekommit. Sålunda bar representationslaget grön 

tröja och blå byxor de första åren. Från 1954 och ett tiotal år framåt spelade A-laget i gul tröja och 

svarta byxor. Vid årsmötet 1966 beslutades om ny klubbdräkt. För A-lagets del blev det då grön 

tröja och vita byxor, medan B-laget utrustades med en blårandig tröja och vita byxor. Senare har A- 

lagets byxfärg ändrats, först till grönt, senare till svart. 
 
 

Glada SHIF:are sedan seriesegern i div. V bärgats 2010. 

 

Granhagen, platsen som till att börja med enbart varit den tidigare föreningens festplats, blev på 

1930-talet också dess idrottsplats. Helt naturligt blev Granhagen även den nya föreningens 

idrottsplats, som under årens lopp har byggts ut och förbättrats i flera etapper. Sedan 2010 hyr SHIF 
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Björkvallen av Vårgårda kommun. På Björkvallen bedrivs den största delen av föreningens ung- 

domsverksamhet. Tidigare hade fotbollsplaner som Silkevallen och Sundolittplan varit hemvist för 

ungdomsverksamheten. Under årens lopp har man även ”hyrt in sig” i flera olika lokaler, som 

nyttjats som klubblokal. T.ex. hyrdes en källarlokal på Klockarebolet 1982-1995. Därefter ”höll 

man till” i trävaruaffären på Wallentinsvägen fram t.o.m. januari 2009. Från februari 2009 hyr 

föreningen Scoutgårdens övervåning. 

 

SHIF hade också skidor på programmet under många år. Under 1950- och 1960-talen fortsatte man 

bl.a. att arrangera tävlingen om makarna Nymans vandringspris. 1973 togs ett initiativ att bilda en 

”riktig” skidsektion inom föreningen. Det blev början till en framgångsrik period, då flera av 

SHIF:s skidåkare skördade flera stora framgångar. Årets höjdpunkt för flertalet skidåkare var ofta 

Vasaloppet, där SHIF under många år var väl representerade. Skidsektionen kom att bestå fram till 

2002, då den lades ned. 

 

Under några år på 1960-talet hade SHIF även bordtennis på programmet. Bl.a. deltog man med ett 

lag seriespel under ett par år. 
 

 

Efter skidsektionens nedläggning fortsatte Evert Josefsson och Olavi Ylläsjärvi sina skidkarriärer 

i OK Kullingshof. För Everts del blev det ytterligare 13 Vasalopp fram t.o.m. 2015. 

 

Utan alla entusiastiska ledare hade inte SHIF varit vad det är. Flera av dessa har ägnat åtskilliga år, 

en del decennier, i föreningens tjänst. Hit hör Erik Aldén, som ingick i den första föreningens 

styrelse redan 1929. Ända långt in på 1960-talet var han verksam med alla möjliga och omöjliga 

uppdrag. En annan verklig veteran är Håkan Robertsson, som vid denna edition har innehaft 

uppdraget som kassör sedan 1969! År 1969 gjorde även Allan Andersson entré som ledare i 

klubben. Under Allans tålmodiga ledning påbörjades klubbens ungdomsverksamhet, som med tiden 

blev mycket omfattande. Allan innehade denna ansvarsfulla uppgift fram till 1977. Något senare 

påbörjade Magnus Karlsson sin ledargärning. 1989 blev han invald i styrelsen, där han 1998 hade 

avancerat till ordförande. Ett uppdrag han fortfarande innehar vid denna edition. Dessutom har han 

och har haft flera andra ledaruppdrag inom föreningen 



39  

. 
 
 

Bordtennisspelare 1960/61. Från vänster: Gösta Gustafsson, Lennart 

Martinsson och Bertil ”Jonas” Johnsson. Hemmamatcherna spelades 

i Eggvena bygdegård. 
 

SHIF:s bordsstandar. 

 
 

Jubileumsskrift 1999. 

 

     Hemsida 

    Historik 

https://www.svenskalag.se/sodrahareneif
https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/sodrahareneif/
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Södra Härene Skytteförening  
Verksam 1902 – omkring 1983 
Bildad 1902 som Södra Härene Skyttegille. 

 

Namnen på medlemmarna i den första styrelsen har ej gått att återfinna. Bland de 

kvarvarande handlingarna framgår dock att Frans Larsson var ordförande 1907. 

1909 tog Karl Modig över som ordförande. Ett uppdrag han tydligen innehade under åtskilliga år. 

 

Vid mitten av 1920-talet gjordes ett namnbyte. Föreningens nya namn blev då Södra Härene Västra 

Skytteförening. Namnet levde kvar ända till 1957, då ”Västra” försvann i namnet. 

 

Föreningens första skjutbana var belägen mellan Fötene Nordgården (”Freiholtz”) och Dalslunds 

ägor. 1925 anlades en ny skjutbana, som var belägen mellan Dalslund (”Modigs”) och Björbo. 

 

1929 anlades en festplats, med tillhörande dansbana, vid Freiholtz Nordgård. Platsen gick under 

namnet ”Föta”. Festplatsen upphörde omkring 1930 efter klagomål från grannarna. 

 

1954 hade föreningen 57 medlemmar. Från 1983 framgår att föreningen fortfarande ”finns”. Det 

verkar emellertid som det året var det sista för Södra Härene Skytteförening. 
 

 
 

Skyttepaviljongen i Dalslund, Södra Härene, 5 maj 2010. I början av juni 2016 flyttades  

paviljongen till en plats bakom Södra Härene hembygdsgård (f.d. skolan), där den fick ”ett nytt 

liv” som utescen. 
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Södra Härene Östra Skytteförening  
Verksamhet omring 1900 – omkring 1930 

Några uppgifter om tidpunkt för bildandet samt föreningens ”livslängd” har inte gått 

att återfinna. Enligt uppgift skall föreningen ha bildats i början av 1900-talet och varit 

verksam till omkring 1930. Eventuellt upphörde verksamheten ännu tidigare. 
 

Den första skjutplatsen var belägen på höjden vid gränsen mellan Ingemarstorp och 

Ribbingsberg. Den anlades förmodligen i början av 1900-talet. Här syns grundstenar till en skytte- 

paviljong och en påbörjad skjutvall. Skjutbanan blev emellertid aldrig färdigbyggd, då man istället 

valde en annan plats i skogen ovanför Ingemarstorp, med skjutriktning mot Lillesjön. Paviljong och 

skjutplats låg uppe på en höjd. En stentrappa i berget ledde ner till skjutbanan. 

 

Osäkert när skjutbanan togs ur bruk. Den fanns i alla fall under första världskriget. Kanske övergavs 

den när Södra Härene Västra Skytteförening (se Södra Härene Skytteförening) byggde en ny  

skjutbana vid Dalslund? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sven-Olof Eckstrand på platsen där 

skyttepaviljongen slutligen uppfördes. 

(Notera resterna av grundstockarna 

förgrunden.) Bilden tagen 9 juli 2011. 

 

 

 

 

 

 

Sörens Bollklubb  
Verksam omkring 1930 

Inga uppgifter från bildandet eller vilka personer som ingick i styrelsen har lämnats till eftervärlden. 

I en resumé över IFK Vårgårdas historia står bl.a. följande att läsa från året 1932:  

”Den 3:dje november bildas i Vårgårda Idrottsföreningen Kamraterna. - Automatiskt ingår den i 

förstadssamhällena Sölvatorp och Rensvist tidigare så verksamma Bollklubben Sören.” (Namnet 

kom från ”Sö” i Sölvatorp och ”Ren” i Rensvist.) Innan anslutningen till IFK Vårgårda bedrev 

klubben sin verksamhet på en fotbollsplan i Sölvatorp. 

 

I Vårgårda IF:s verksamhetsberättelser från den här tiden kan man utläsa att Sörens BK spelat mot 

C-laget under 1931 och 1932 samt mot B-laget under 1934. Vidare framgår att matchen 1934 spela- 

des på Nya Idrottsplatsen. (Under augusti 1941 gjorde Vårgårda IF ett namnbyte till Vårgårda IK.) 
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Tumbergs Idrottsförening  
Verksam under 1940-talet 
Startår och uppgifter ang. styrelse etc. har ej gått att återfinna. Förmodligen hade föreningen ingen 

”riktig” styrelse. 

 

Föreningen var av karaktären ”kvartersförening” och bedrev i huvudsak friidrott på det ”lokala 

planet”. Man hade även en ”idrottsplats”, Tumbergs IP, som låg i anslutning till Tumberg skola. 

Bland utövarna på Tumbergs IP fanns bl.a. Calle Bengtsson och Tore Hedner, som senare i livet 

nådde aktningsvärda resultat inom friidrotten. Tore Hedner blev t.o.m. både svensk mästare och 

landslagsman. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tore Hedner började sin fram- 

gångsrika karriär i Tumbergs IF. 

 

 

 

 

 

 
Calle Bengtsson tillbaka på ”Tumbergs IP”, där det 

”en gång började”, 6 juni 2012. 
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Tumbergs Skytteförening  
Verksam 1904 - 1966 

Bildad 17 december 1904. 

 

I första styrelsen verkade Arvid Andersson som ordförande och Martin Karlsson 

som sekreterare och kassör. 
 

Den första skjutbanan var belägen i Eggvena, sedan Herman i Eggvena Skogvaktaregården upplåtit 

mark. Banan gjordes klar till 1 maj 1905. Arrendet var 10 kronor om året. Styrelsen försökte att få 

ett arrendekontrakt på 10 år, men misslyckades. Därför började man att ”se sig om” efter en ny plats 

för skjutbanan. 1907 anlades därför en ny skjutbana, skyttepaviljong och materielbod i Stora 

Saxtorp. Vid ett möte 1940 framlades förslag att åter flytta banan till en annan plats! En ny bana 

stod klar 1942 i Lilla Saxtorp ”Bjurssons”, Brattalyckan. Dit flyttades även skyttepaviljongen och 

materialboden. 

 

6 februari 1955 anordnades en jubileumsfältskjutning. Tävlingen ingick i föreningens  

50-årsfirande. 5 juni hölls även en jubileumsfest. 

 

Sedan 1908 hade föreningen också haft en festkommitté. En festplats med dansbana fanns i Stora 

Saxtorp. 1923 byggdes en ny dansbana, som invigdes med en sommarfest i juni samma år. Årligen 

hölls en till två fester. Festplatsen var i bruk fram till 1941. 1943 såldes dansbanan, som ”gammalt 

virke”, för fem kronor. 

 

1966 upphörde Tumbergs Skytteförening. Ett försök till ”återstart” blev resultatlöst. Paviljongen 

revs och på dess plats uppfördes 1970 ett bostadshus. Materialboden såldes till en privatperson och 

flyttades till Fullestad. 
 
 

Materialboden, som stod vid skyttepaviljongen i Lilla Saxtorp, ”Bjurssons”, 

Brattalyckan. Här är boden fotograferad på sin nya plats i Fullestad 2009. 
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Volleybollklubben Block  
Bildad 1989. 

 

Vid bildandet blev Inga-Lill Alfredsson utsedd till klubbens första ordförande. 

 

Under hösten 2011 lämnade VK Block (Jan-Åke Josefsson) följande historik om klubben: ”År 1989 

bildade klubben ett damlag. 1992 utökades klubben med herrverksamhet och ett par år senare 

började man även med ungdomslag. Sett till antal medlemmar så hade klubben sin storhetstid i 

mitten av 90-talet. Herrlaget har haft lag i seriespel oavbrutet sedan 1992 och har pendlat mellan 

division 2 och 3. Damlaget har spelat i division 3 och har ibland haft något års uppehåll p.g.a. 

spelarbrist. Ungdomsverksamheten har även den ibland haft något års uppehåll. 2009 stod klubben 

inför ett vägskäl. Antingen satsade vi eller så skulle vi förlora många av våra spelare till andra 

klubbar. Satsningen slog väl ut och vi gör nu vår första säsong i division 1 och går in på andra året 

med ungdomsträning. I dag har klubben ca 45 medlemmar varav runt 25 stycken är under 20 år.” 

 

Sedan dess har mycket skett! 11 december 2013 kunde man läsa i Alingsås Tidning att VK Block 

inlett ett samarbete med Alingsås VK, som på sikt ev. kommer att resultera i en sammanslagning av 

de båda föreningarna. Och i en artikel i Alingsås Kuriren 8 oktober 2014 framgår att VK Block och 

Alingsås VK, som tidigare haft ett samarbete på damsidan, har gått ihop och har lag både på dam- 

och herrsidan under Alingsås VK:s flagg. VK Block kommer emellertid att fortsätta med 

ungdomsverksamhet i Vårgårda. 
 

 

Från Alingsås Kuriren 8 oktober 2014. 

        Hemsida 

 

https://idrottonline.se/VKBlock-Volleyboll/
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Vårgårda Alpina Skidklubb  
Verksam 1981 – omkring 1989 

Bildad 1981 som en sidosektion inom Friluftsfrämjandet. 

 

Första styrelsen: Håkan Andersson (ordförande), Lars-Olof Oskarsson (sekreterare), Ingvar 

Kvartsberg (kassör) samt Jan-Erik Emanuelsson och Joakim Wingren. 

 

Klubbens bildande var en direkt följd av Kesbergsbackens tillkomst. Backen invigdes 1980 och 

drevs av Friluftsfrämjandet i Vårgårda. Från omkring 2010 kom anläggningen i privat regi. Under 

2015 avvecklade den private entreprenören skidverkverksamheten i backen. Snökanon och  

tillhörande utrustning såldes till OK Kullingshof. I fortsättningen kommer OKK att vid ”gynnsam 

väderlek” lägga ut ett konstsnöspår i backens underdel. 

 

Vårgårda Alpina Skidklubb fick en relativt kort livslängd och var vid 1980-talets slut redan, så gott 

som, avvecklad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kesbergsbacken 1982. 

 

 

 

 

 

 

Vårgårda Badmintonklubb  
Verksam 1976 – omkring 1996 
Bildad 1976. Det var badmintonentusiasten Bengt Jording, själv duktig badmintonspelare, som var 

den drivande kraften vid klubbens bildande. 

 

Första styrelsen: Bengt Jording (ordförande), Rita Jording (sekreterare), Kjell Andersson (kassör) 

samt Birgitta Kjellson. 

Verksamheten bedrevs, först i Gullhögskolans idrottshall, senare i Sporthallen. 

 

Konkurrensen från andra inomhusidrotter var emellertid stor och ganska snart började det ”glesna i 

leden”. Detta hade till följd att de mer etablerade spelarna och ledarna sökte sig till andra klubbar. 

Det innebar att verksamheten efter några år gick på verklig ”sparlåga”, för att under 1990-talets 

senare del helt upphöra. 
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Vårgårda Basket  
Bildad 1976 av Bosse ”Mr Basket” Liljenbäck. 

 

Styrelsen: Bo Liljenbäck (ordförande), Kenneth Ohlsson (sekreterare) 

och Gunvor Liljenbäck (kassör). 

 

Vårgårda Basket är ytterligare en förening i Vårgårda som fick en 

relativt kort livslängd. Från början var entusiasmen stor och man 

hade flera lag i seriespel. Paret Liljenbäck arrangerade även flera 

spektakulära matcher i Gullhögskolans idrottshall och i Sporthallen. 

 

Både herrlaget och damlaget spelade flera säsonger i div. II och årligen Bo Liljenbäck 

var ett par pojk- och flicklag med i Västergötlands Basketbollförbunds 

serier 1978-1982. 

 

 

 

 

Vårgårda Basketklubb  
Bildad 2016 

Bildad 5 oktober 2016 i kommunhuset Vårgårda på initiativ av 

Azra Camdzic Ibrahimovic, som även blev utsedd till ordförande. 

 

Styrelsen: Azra Camdzic Ibrahimovic (ordförande). Jusuf Camdzic (kassör), 

Anel Humic, Aldina Humic och Kristian Roos (ledamöter). 

 

Verksamheten, som vid starten bestod av ett lag, bedrevs då i Sporthallens B-hall. Då verksamheten 

ökar har man planer på att ”flytta över” till Gullhögskolans idrottshall. 21 januari 2017 gjorde klub- 

ben seriedebut, då man mötte Falköpings FIK-Basket i Sporthallen, Vårgårda. 

 
 

 

 

 

 

Vårgårda Hängflygklubb Lyftet  
Verksam omkring 1985 – omkring 1996 
Några uppgifter från klubbens bildande har ej gått att återfinna. 

 

Detsamma gäller styrelsemedlemmar o.d. Den drivande kraften inom klubben tycks ha varit 

Flemming Göransson, som också verkade som föreningens ordförande. Gunnar Göransson hade 

uppdraget som kassör. 

 

Under den korta tid som klubben existerade bedrevs verksamheten huvudsakligen från Vårgårda 

Flygfält. 
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Vårgårda Bandyklubb  

Verksam 1948 – omkring 1956 
Bildad 1948 som ”ny” förening i stället för Vårgårda IK:s bandysektion, som nedlades efter säsongen 1947/48. 

 

Första styrelsen: Gösta Aronsson (ordförande), Ingvar Arnmarker (sekreterare), Torsten Carlsson 

(kassör). Styrelsesuppleanter: Gunnar Arnmarker, Henry Östling, Holger Alexandersson och Rune 

Lindström. 

 

Som framgår ovan, var föreningens bildande en direkt följd av nedläggningen av Vårgårda IK:s 

bandysektion. Det var i stort sett samma personer, både spelare och ledare, som bildade en ”egen” 

förening. Klubben deltog med ett A-lag i Västergötlands Bandyförbunds seriesystem. Periodvis 

fanns även ett B-lag, som emellertid endast spelade enstaka vänskapsmatcher. 

 

Träningar och matcher genomfördes på den s.k. ”Maden” och på Kvinnestadsjön. Verksamheten 

pågick fram till omkring 1950-talets mitt. 1956 stod Vårgårda BK med som medlemmar hos 

Västergötlands Bandyförbund. Det är dock mindre sannolikt att man då hade någon verksamhet att 

tala om. 
 

Vårgårda Bandyklubbs A-lag på Kvinnestadsjön (vid badplatsen). Tidigt 1950-tal. Stående från 

vänster: Herbert Andersson, Conny Kempe, Sture ”KA” Andersson, Göte Nilsson, Egon ”Pôtta” 

Kempe och Henry ”Lången” Östling. Knästående från vänster: Tage Dahlberg, Ulf ”Ulvas” 

Sjögren, Rune Ekman, Bengt Johnsson och Gösta ”Chippen” Aronsson. 
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Vårgårda Boxningsklubb  
Bildad 1994 
Bildad 1994 på initiativ av Jarl Persson och sönerna Mats och Tomas. 

Vid bildandet utsågs Tomas Persson till klubbens förste ordförande. 
Under många år verkade Mats Persson som ansvarig tränare i klubben. Mats´ 

entusiasm, engagemang och skicklighet som tränare var en starkt bidragande orsak till att det ”kom 

fram” ett flertal boxare, som nådde stora framgångar i tävlingar runt om i landet. Här märks  

framförallt Calix Ondzie, som vann Ungdoms-SM 2012 och Therese Edrud, som tog titeln bland 

flickor A-66 kg vid Diplom-SM 2013. 

 

En spektakulär händelse i Mats Perssons tränarkarriär inträffade 1999, då han fick börja förbereda 

Ingemar Johanssons dotter, Maria Gregner, inför hennes deltagande i ”Fathers Day-galan” 2000. 

 

Klubben har, sedan den bildades, haft svårighet att finna en lämplig lokal. Lokaler som använts har 

bl.a. varit ett skyddsrum i Sporthallen och en tillfälligt tom lokal i Hoberg. Sedan mitten av 1990-ta- 

let håller klubben till i den tidigare fritidslokalen i ”Gullhögskolan Västra”. 
 

 

 

 

Mats Persson i klubbens träningslokal i Gullhög- 

skolan. Maj 2011. 

 

 

 

 

 

Calix Ondzie vann Ungdoms-SM 2012. 

 

    Hemsida

https://idrottonline.se/VargardaBK-Boxning/
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Vårgårda Brottarklubb  
Verksam 1931 – omkring 1940 

Officiellt bildad 17 december 1931, men var verksam redan i juni 1930. 

Första styrelsen: Bror Bengtsson (ordförande), Knut Englund (sekreterare), 

och Erik Bergenstål (kassör). 

 

Klubben var även ansluten till Svenska Gångförbundet (!). Träningar och täv- 

lingar hölls i bl.a. den s.k. Blå Hallen och Rialto-Biografen. 
 

Bland VBK:s brottare förtjänar Erik Kvick att nämnas lite extra. Erik var en mångsysslare som 

provade på det mesta inom idrotten. Mest känd blev han som cyklist, där han under en tid tillhörde 

den skara cyklister som var ”snäppet under” den absoluta eliten i Sverige. En annan brottarprofil var 

Roland ”Herrljunga” Carlsson, som tävlade för VBK under en säsong. Han blev sedermera 

trefaldig svensk mästare. Under storhetstiden representerade Roland IF Verdandi (Eskilstuna) och 

Örebro AK. 

 

I mars 1939 återfinns den sista noteringen ang. Vårgårda BK:s verksamhet, då man anordnade 

brottningstävlingar i Rialto-Biografen. Klubbens namn finns dock med i Västergötlands Idrotts- 

förbunds årsberättelse 1940 och 1941. Den främsta anledningen till att klubbens verksamhet  

upphörde får tillskrivas andra världskrigets utbrott 1939, som fick till följd att de flesta 

klubbmedlemmar blev inkallade till militär- och/eller beredskapstjänst. 
 

Vårgårda Brottarklubb 1937. Stående från vänster: Sigvard Isaksson, Bror Bengtsson, Erik Kvick, 

Sven Johansson och Hilding Andersson. Knästående från vänster: Allan Adriansson, Åke Landin, 

Roland ”Herrljunga” Carlsson, Rune Sand och Törner Karlsson. 

Historik 

https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/vargardabrottarklubb/
https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/vargardabrottarklubb/


50  

Vårgårda Bågskytteklubb  
Verksam 1948 – omkring 1956 

Bildad 4 oktober 1948 i Vårgårda Hotells s.k. ”uppackningslokal”. 

Initiativtagare var Gustav Mattsson, som också blev utsedd till ordförande. 

 

Första styrelsen: Gustav Mattsson (ordförande), Vivan Mattsson (sekreterare) 

och Folke Bernemalm (kassör). 
 

Träningar och tävlingar bedrevs ute på Tånga hed. Under vintermånaderna höll man till i A2:s  

stallgångar. Klubben hade även en övningsplats i den s.k. ”Åhmans skog”, där det också fanns en 

bod för föreningens tavlor och annan utrustning. 

 

Klubben arrangerade också tävlingar på Tånga hed, bl.a. en större tävling som gick under namnet 

”Vårgårdaträffen”. Den återkom varje år från 1949 till 1955 och lockade flera av de bästa  

bågskyttarna i landet. 

 

Klubben stora affischnamn var Runa Bernemalm, som efter att ”gjort bra ifrån sig” under SM 

1949 och 1950, blev uttagen till VM i Köpenhamn 1950. Där lyckades hon över förväntan och blev 

trefaldig medaljös (guld, silver och brons) i lagskyttet. 1951 blev hon dessutom 2:a vid SM och 1:a 

vid DM. 

 

Efter 1956 tycks verksamheten ha dalat till en sådan nivå, att man kan anse att föreningen inte 

längre existerade. 1985 gjordes ett försök att åter ”blåsa liv” i verksamheten, då några ungdomar 

visade intresse för sporten. Tyvärr blev detta försök till nystart bara en ”dagslända” och verksam- 

heten mattades av efter bara något år, för att därefter helt upphöra. 
 

 

 

 

 

Variant av föreningslogga, 

som fanns som broderat 

tygmärke. 

 

 

 

 

Runa Bernemalm var klubbens bästa bågskytt. 
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Vårgårda Cykelklubb  
Bildad 12 oktober 1961 på Anderzéns Konditori i Vårgårda. 

 

Första styrelsen: Bernhard Nordström (ordförande), Sture Pettersson 

(vice ordförande), Gösta ”Fåglum” Pettersson (sekreterare), Arne ”Kasper” 

Andersson (kassör) samt Erik Pettersson (ledamot). 
 
 

Vårgårda CK:s första styrelse 1961. Stående från vänster: Bernhard Nordström (ordförande), Erik 

Pettersson (ledamot) och Arne ”Kasper” Andersson (kassör). Sittande från vänster: Gösta 

”Fåglum” Pettersson (sekreterare) och Sture Pettersson (vice ordförande). 

 

Redan året efter klubbens bildande hemfördes det första SM-guldet, då Gösta tog titeln i tempo- 

loppet. (Gösta, som redan var etablerad i den svenska cykeleliten, hade redan 1960 deltagit i OS i 

Rom. Vid den tiden tävlade han för Fåglums CK.) 

 

Under hela 1960-talet var Vårgårda CK den klart dominerande cykelklubben i Sverige. Främst var 

det brödrakvartetten: Gösta ”Fåglum” Pettersson, Sture Pettersson (Fåglum), Erik Pettersson 

(Fåglum) och Tomas Pettersson (Fåglum) samt Jan-Åke Ek som stod för framgångarna. Men 

klubben förfogade även över en uppsjö duktiga cyklister, som gjorde VCK:s namn känt och aktat i 

vida kretsar. 

 

1967, 1968 och 1969 blev Bröderna ”Fåglum” världsmästare i lagtempo. Som nämnts ovan, deltog 

Gösta i OS i Rom 1960, där det blev en 5:e plats i lagtempot. Vid OS i Tokyo 1964 blev det brons- 

medaljer till trion Gösta, Sture och Erik. (4:e man i laget var Sven Hamrin, från Härnösands CK.) 

1964 blev Gösta dessutom bronsmedaljör i linjeloppet vid amatörernas VM. I Mexico-OS 1968 

vann brödrakvartetten silver i lagtempot. Gösta tog där brons i linjeloppet. 
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    Bröderna ”Fåglum” 1967. Från vänster: Gösta, Sture, Tomas och Erik. 
 

1970 blev bröderna proffs i Italien, där framförallt Gösta nådde stora framgångar. Den i särklass 

största segern vann han 1971, då han blev totalsegrare i Giro d´Italia. Året innan hade Gösta dess- 

utom blivit 3:a i Tour de France. 

 

Under 1970-talet var det en ny generation VCK:are som ”tog för sig”. Här märktes framförallt: 

   Göran ”Fåglumkusinen” Pettersson, Ingemar Thuresson (Eriksson) och Hans Jönsson. 
 

Bakom alla framgångar döljer sig även flera duktiga ledare, som genom åren dragit ”tunga lass”.  

Hit hör bl.a.: Nils-Erik Andersson, Conny Larsson, Ove Johansson, Hans Jönsson, Hans 

Knutsson samt Mikael och Helén Henriksson. Liksom Hans Jönsson hade även Ove Johansson 

och Hans Knutsson varit framgångsrika tävlingscyklister. 

 

 

 

 

Hans Jönsson, vars främsta meriter i 

tävlingssammanhang är ett JSM-guld 

i tempo samt ett JNM-guld i lagtempo 

1977. 1997 blev han ordförande i 

Vårgårda CK och tävlingsledare för 

klubbens stora arrangemang, som 

inleddes 1998 med Cykel-SM. 
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Från 1998 har VCK gjort sig känt som en arrangör av stora cykellopp. 1998 inleddes dessa arrange- 

mang med SM och fortsatte med Scandinavian Open och PostGirot Open. Från 2006 har man stått 

som arrangör för en deltävling i Women World Cup - Open du Suéde, som 2016 genomfördes för 

11:e gången och då var kallad Womens World Tour. 

 

Från Women World Cup 2012. 

 

Beträffande den nuvarande cykelverksamheten har den, sedan det nya millenniets inledning, fått 

stor inriktning på mountainbike (MTB), där klubben förfogar över en ”uppsjö” ambitiösa ung- 

domar. 

 

Sedan halvårsskiftet 2011 har VCK kansli- och klubblokal i den f.d. receptionen till Tånga heds 

campingplats. Lokalen inrymmer även ”Fåglumuséet”. Sedan mitten av 1990-talet innehar man 

också en av Kronans gamla baracker, som bl.a. används som träningslokal. 
 

 

Variant av föreningslogga. 

 

 

 

 

Vårgårda CK:s jubileumsskrift 1986. 

 

     Hemsida                               Giro di Italia 1971                    Historik      

https://idrottonline.se/VargardaCK-Cykel/
https://www.youtube.com/watch?v=7YAayVor2c8
https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/vargardack/
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Vårgårda Distriktmästares klubb 
Verksam 1955 – omkring 1960 

Få föreningar har väl vari så kortlivade som Vårgårda 

Distriktsmästares klubb. 

Mindre än fem år efterbildandet hade föreningen nämligen 

upphört att existera!  

Initiativtagare till bildandet var ”allroundidrottsmannen”, Erik 

Kvick, som i sin ”krafts dagar” bl.a. tillhört distriktseliten i 

cykel. Föreningen, som bildades 1955, hade som främsta syfte 

att stimulera idrottslivet i Vårgårda genom att, årligen, utdela 

ett pris, den s.k. ”Kungavasen”, till en förtjänt ledare och dito 

idrottsutövare. 

För medlemskap i denna exklusiva förening krävdes att man 

hade erövrat minst ett distriktsmästerskap i Västergötland. 

Historik 
 
 

1955 års pristagare har fått sina pokaler.  
Sittande från vänster: Sven Bergsten och 
Rune Ekman. Stående från vänster: Rune 
 Norberg, Erik Kvick och Stig Dahlberg, 

vilka agerade jury 

 

Vårgårda Downhill             
Bildad 2018 
Bildad den 27 februari 2018. Förste ordförande blev Edvin Arnstrand. Föreningen bedriver Downhill-

cykling i och bredvid Kesbergsbacken, Den 10 juni 2018 var det officiell invigning av verksamheten i 

backen, då det även gavs tillfälle att ”prova på” downhillcykling. Senare har det tillkommit fler nerfarter, 

vilka tillsammans nu går under namnet Kesberget Bike Park. 

 

 

 

 

Vårgårda Flygklubb  
Verksam omkring 1975 – omkring 1983 

Bildad omkring 1975, sedan Vårgårda Flygfält tagits i bruk. 

Osäkert vilka som ingick i den absolut första styrelsen, men 1978 tycks denna 

trio ha innehaft de viktigaste posterna: Helge Sturk (ordförande), Jan Alsterlind 

(sekreterare) och Roy Olsson (kassör). 
 

Klubben blev relativt kortlivad och tycks ha upphört redan omkring 1983. När klubben var som 

mest aktiv, åren kring 1980, anordnades bl.a. välbesökta flygshower på Vårgårda Flygfält  

(1980 och 1982). 

Sedan flygklubben lade ned sin verksamhet har flygfältet använts som bas för ett flertal aktiviteter 

som: hängflygning, fallskärmshoppning och dragracing. Periodvis har även Vårgårda  

Radioflygklubb bedrivit sin verksamhet på flygfältet. 
 

https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/vargardadistriktsmastaresklubb/
https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/vargardadistriktsmastaresklubb/
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  Från 5 december 1977 till 10 december 1982 var klubben ägare till denna Cessna F172L, som man köpt 

  av Stil-Air AB, Vårgårda. Flygplanet såldes senare till Finland, där det fick registreringen OH-COR 

 

 

 

 

 

Vårgårda Frisksportklubb  
Verksam under 1940-talet 
Några skriftliga uppgifter från klubbens verksamhet har inte lämnats till eftervärlden. 

 

Från personer som var knutna till verksamheten har bl.a. framkommit att Arvid Wallin 

innehade posten som ordförande och att Karl-Elof Andersson (Gegerfelt) fungerade som 

sekreterare. 

 

Verksamheten bestod mest av vandrings- och cykelturer. Även orientering stod på programmet och 

några av medlemmarna deltog i orienteringstävlingar, som anordnades av frisksportklubbarna i 

grannskapet, bl.a. i Alingsås. För Karl-Erik Svensson, som sedermera blev dubbel svensk mästare 

i budkavle för OK Kullingshof, påbörjades orienteringskarriären i Vårgårda Frisksportklubb. 

 

Förmodligen ”självdog” föreningen under senare delen av 1940-talet. En anledning till ”utdöendet” 

kan ha varit kravet på avhållsamhet från alkohol, tobak och dans, som stod inskrivet i stadgarna? 
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Frisksportare i samband med något ”festligt tillfälle” någon gång under 1940-talet. Bakre raden 

från vänster: ”Putte” Kvick, Bertil Larsson, Bert Olausson och Karl-Elof Andersson (Gegerfelt). 

Mellanraden från vänster: Arvid Wallin, Axel Sjösten, Holger Johansson (Jerråker), Tor Jonsson, 

Sven Olsson, Karl-Erik Svensson, Henry Hagman och Aina Larsson. Främre raden från vänster: 

Rune Olofsson, Arne Norrsjö, ? Blomgren, Ingrid Wallin, Britta Johansson och Kerstin Olofsson. 
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Vårgårda Golfklubb  
Bildad 2001 
Bildad 26 mars 2001 i ”Fåglummuséet” på Tånga hed. Initiativtagare 

var Anders Larsson, Arne Johansson och Bertil Molander. I den 

interimsstyrelse som då valdes utsågs Anders Larsson till ordförande. 

 

Första styrelsen: Anders Larsson (ordförande), Britt-Marie Nilsson 

(sekreterare), Leif Åkerblad (kassör), Christer Johansson, Egon Stenseke, 

Gun Silversved, Birger Thumb, Arne Johansson och Bertil Molander. 
 
 

Vårgårda Golfklubb bildades i cykelmuséet på Tånga hed 26 mars 2001. Vid det första  

konstituerande mötet med interimsstyrelsen deltog, från vänster: Bertil Molander, Margareta 

Uggla (mark- ägare Olstorps säteri), Sven Johansson (markägare Lilla Åby), Anders Larsson (vald 

till ordfö- rande) och Arne Johansson. 

 

2002 togs beslut om att placera en golfbana på Olstorp, sedan markägarna upplåtit mark för 

ändamålet. I väntan på att golfbanan blev färdig, anlades en drivingranch bredvid Vårgårda Flygfält. 

Drivingranchen öppnades 2003. 

 

Först i september 2006 kunde arbetet med golfbanebygget påbörjas, sedan alla utredningar och 

tillstånd blivit klara. Två år senare, 3 augusti 2008, öppnades banan för spel. 

 

Bland klubbens aktiva spelare har Carl-Johan Svensson varit en av de mest framgångsrika.  

Främsta meriten är ett EM-silver i grenen longdrive 2010. 
 

 

   Hemsida

https://www.vargardagolf.se/
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Vårgårda Handbollsklubb  
Verksam 1959 - 1969 

Bildad 20 oktober 1959. Initiativtagare till klubbens bildande var Rune Ekman. 

 

I den interimsstyrelse som utsågs vid bildandet ingick: Rune Ekman, Olof Larborn, Rune Franzén, 

Ronny Stenberg och Åke Persson. 

 

Redan 24 oktober 1959 spelades den första matchen mot Luna, som var ett av Alingsås bästa 

korplag. Matchen spelades i Vårgårda Centralskolas idrottshall. (Skolan, som stod klar till  

höstterminen 1959, fick senare namnet Gullhögskolan.) 

 

Under den första säsongen (1959/60) spelades endast vänskaps- och träningsmatcher för att ”se och 

lära”. Seriedebuten ägde rum  13 oktober 1960, då IFK Falköping gästade Gullhögskolan för match 

i div. IV Västergötland. VHK hade dock svårt att hävda sig i seriespelet och hamnade på sista plats i 

serietabellen. Detta blev klubbens första och enda säsong med ett seriespelande seniorlag. 

 

Efter A-lagets mindre lyckade resultat i seriesammanhang togs ett nytt initiativ inför säsongen 

1963/64, då ett juniorlag anmäldes till seriespel. Resultatet blev dock inte heller här det väntade och 

verksamheten gick slutligen på verklig ”sparlåga”. 

 

Under de kommande åren bestod verksamheten endast av en och annan träningsmatch. Klubben 

stod också som arrangör för den populära ”handbollskorpen” fram tills nedläggningen 1969. 

 

29 november 1969 upphörde Vårgårda Handbollsklubb som egen förening. Verksamheten övertogs 

då av Vårgårda Idrottsklubb, som bildade en handbollssektion och införde handboll på programmet. 
 
 

Vårgårda HK:s lag mot Luna 24 oktober 1959. Stående från vänster: Stig Jönsson, 

Stig Polhammer, Lars-Erik Björklund, Rune Ekman, Lars-Bjarne Nygren, Sven Johans- 

son och Lars-Olof Hafström. Knästående från vänster: Bernt Johansson, Ronny Stenberg 

och Rune Franzén. 

 

          Historik

https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/vargardahandbollsklubb/
https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/vargardahandbollsklubb/
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Vårgårda Hockey Club  
Bildad 20 april 1983. 

 

Vårgårda HC är resultatet av en utbrytning från Vårgårda IK, där man tidigare 

hade varit en självständig sektion. 
 

Den definitiva brytningen ägde rum 23 mars 1983 vid ett extra årsmöte med 

Vårgårda IK. Då presenterades även VHC:s kommande styrelse, som bestod av följande personer: 

Ingemar Carlsson, Ove Beutler, Margareta Hulander, Leif Persson, Tomas Karlsson och Thomas 

Engebratt. 

När man lämnade Vårgårda IK, övergav man också matchställets röda tröjor och blå byxor mot ett 

helblått matchställ. 
 

Från Alingsås Tidning mars 1983. 

Omgående satte man igång med att anlägga en isbana (Kesbergsrinken) i anslutning till den  

nybyggda Sporthallen. Klubbens stora ambition var emellertid att få till stånd en ishall. Detta blev 

dock en dröm som tog 24 år att förverkliga! Först under 2011 kunde man påbörja arbetet med att 

”bygga in” den gamla Kesbergsrinken. 10 september 2011 kunde så hallen äntligen invigas under 

stor ”pompa och ståt”. Vårgårdas generösa föreningssponsorer, Ulla och Per-Uno ”Pua” 

Hafström, fick ge sitt namn till hallen, som ”döptes” till Puahallen. 

Sportsligt har VHC ofta fört en ojämn kamp mot sina bättre lottade konkurrenter, som tidigare haft 

avsevärt bättre förutsättningar. Undantaget har varit klubbens duktiga tjejer, som under ett par 

säsonger (2012/13 och 2013/14) ”höll till” så högt upp i seriesystemet som i div. I. 
 

    Hemsida 

   Historik

https://www.laget.se/vargardahc
https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/vargardahockeyklubb/
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Vårgårda Hängflygklubb Lyftet  
Verksam omkring 1985 – omkring 1996 
Några uppgifter från klubbens bildande har ej gått att återfinna. 

Detsamma gäller styrelsemedlemmar o.d. Den drivande kraften inom klubben tycks ha varit 

Flemming Göransson, som också verkade som föreningens ordförande. Gunnar Göransson hade 

uppdraget som kassör. 

 

Under den korta tid som klubben existerade bedrevs verksamheten huvudsakligen från Vårgårda 

Flygfält. 

 

Vårgårda Idrottsklubb  
Bildad 1920 
Bildad 7 mars 1920 på kafé Göta (Järnvägsgatan 3). Initiativtagare var 

Sven Bergsten, som också blev utsedd till föreningens förste ordförande. 

Första styrelsen: Sven Bergsten (ordförande), Harald Cejie (kassör), Folke 

Bergsten (sekreterare) samt Severin Fasth och Sölve Anderzén (ledamöter). 

Vid starten beslöts att följande idrotter skulle bedrivas: Fotboll, allmän idrott (friidrott, dit även 

orientering då räknades), dragkamp, simning, cykel, skidlöpning och skridskoåkning. Av dessa kom 

aldrig dragkamp och skridskoåkning att bedrivas. 

Kort efter klubbens bildande ändrades namnet till Vårgårda Idrottsförening, vilket gällde fram till 

augusti 1941, då man återtog det ursprungliga namnet, Vårgårda Idrottsklubb. 

Då man antagit namnet Vårgårda Idrottsförening utformades detta förslag till 

klubbmärke. Förslaget godkändes av styrelsen som beslutade att ”låta tillverka 

ett antal klubbnålar”. Emellertid tycks denna beställning aldrig kommit till stånd, 

ty några klubbnålar har aldrig återfunnits. 

Det verkar som om det första förslaget till klubbmärke föll i glömska, ty omkring 

1940 återfinns en annan typ av klubbmärke, som bl.a. trycktes på föreningens 

medlemskort. Förmodligen användes detta märke endast på en del trycksaker etc. 

 

I augusti 1941 lades IFK Vårgårda ned och gick upp i Vårgårda IF, som då återtog 

det ursprungliga namnet, Vårgårda IK. Ett nytt klubbmärke togs då fram, vilket 

fick den utformning det har än idag. Några få färgjusteringar, av det ursprungliga 

förslaget från 1942, är det enda som har skett. 

 

Under åren har en mängd olika idrotter förekommit på klubbens program. Fotbollen, som fanns 

med redan vid starten 1920, har under alla år varit den klart dominerande idrotten. Även friidrotten 

har ”överlevt” fram till ”vår tid”. Periodvis har friidrotten dock fört en ”tynande tillvaro”. Bland de 

idrotter som försvunnit från klubbens program märks: Bandy, cykel, gymnastik, gång, ishockey, 

orientering, simning (verksamheten bestod mest av prov för Simborgarmärket under 1930-talet) 

och skidor. 1954 tillkom bordtennis på klubbens program och sedan 1969 finns handboll på 

programmet. Under en kortare period under 00-talet hade klubben även en mindre verksamhet för 

handikappidrott. 

I det första protokollet från 7 mars 1920 kan man bl.a. läsa att; ”Öfningarna skola börja i medio af 

april, sedan den af Kronan upplåtna idrottsplatsen på Tånga Hed iordningställts”. Tånga Hed har 

sedan dess varit klubbens fasta hemvist. Fram till 1994 hyrde klubben idrottsplatsområdet av  

Kronan, men fr.o.m. 1 juni 1994 är idrottsplatsen friköpt och i klubbens ägo. 1951 - 1952 anlades en 

ny idrottsplats på Tånga Hed. Under tiden arbetet pågick spelades klubbens fotbollsmatcher på en 

tillfällig plan, som anlagts på A2:s övningsområde ute på Tånga hed. 1983 stod ytterligare en 

fotbollsplan (nuvarande A-planen) klar på Tånga Hed. Sedan dess har även två 7-mannaplaner, nytt 

klubbhus och en boulebana tillkommit. 2010 fick anläggningen även en ”allvädersplan” då den 

tidigare C-planen belades med konstgräs. 
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Sedan augusti 1941 är klubbens färger rött och vitt. Under ”VIF-tiden” spelade föreningens A-lag i 

gröna tröjor och blå byxor. 1938 ersattes de blå byxorna av vita dito. Från augusti 1941 infördes de 

röd/vita färgerna med vit skjorta med röd slipover samt vita byxor. Några år senare blev det en 

helröd tröja, som sedan dess varit standard. 

 

2006 påbörjades byggandet av en idrotts- och evenemangshall ute på Tånga hed. Ansvariga för 

projektet var klubbens nystartade bolag, Tångahallen AB. Natten till 31 maj 2010 drabbades hallen 

av en förödande brand och brann ned till grunden. Redan ett år senare, 1 juni 2011, var hallen  

emellertid återuppbyggd och kunde invigas. Under 2015 kompletterades Tångahallen med en 

bowlinghall. 

 

Under årens lopp har massor av människor passerat revy i klubben. Av dessa har en del satt sina 

spår och blivit mycket framgångsrika, såväl i nationella som internationella sammanhang. Här följer 

några: Stig ”Vårgårdaälgen” Dahlberg började sin framgångsrika orienteringskarriär i Vårgårda 

IK i början av 1940-talet. Han blev sedermera både svensk- och nordisk mästare i OK Kullingshofs 

färger. Egon ”Atom-Egon” Johnsson, spelade fotboll för klubben under åren 1945 - 1947. Han 

blev senare allsvensk spelare i GAIS, landslagsman och proffs i Frankrike och Schweiz.  

Tommy Holmestrand och Tore Hedner, friidrottare, som började sina resp. karriärer i Vårgårda IK 

i början av 1950-talet, blev senare både svenska mästare och landslagsmän, dock i andra klubbar.  

 

Bröderna Bengt-Göran och Tore Stenbäcken, fotbollsspelare som blev allsvenskar i IF Elfsborg, 

där de fick långa och framgångsrika karriärer. Bengt-Göran och Tores yngre bror, Joachim 

Stenbäcken, valde istället handboll, där han blev mycket framgångsrik i bl.a. IFK Karlskrona och 

IFK Kristianstad. Totalt blev det drygt 750 matcher i den högsta serien. 55 gånger fick han dra på 

sig den svenska A- landslagströjan, bl.a. under VM-turneringen 1986. Stig-Olof ”Stickan” Berg, 

blev ”rikskändis” då han slog in en straff för Örgryte IS 1980 och förde upp laget till Allsvenskan. 

”Stickan” spelade därefter allsvensk fotboll för Örgryte IS under åren 1981 - 1983.  

 

Tommy Andersson, framgångsrik bordtennisspelare i Vårgårda IK under senare delen av 1960-

talet fram till 1971, då han lämnade klubben för spel i Falkenbergs BTK, där han blev svensk 

mästare i lag och dubbel. Alexander och Jonathan Stenbäcken, handbollsspelande bröder, som 

fortsatte sina karriärer i IK Sävehof, där båda blev svenska mästare 2010 och 2011. Jonathan vann 

ett 3:e SM-guld 2015, då som representant för IFK Kristianstad. Som landslagsman ingick han även 

i VM-truppen 2009, EM-truppen 2012 samt OS-truppen 2016. Professionell i Tyskland och 

Danmark (fr.o.m. hösten 2017). 

 

Bland alla ledare som genom åren dragit ”tunga lass” märks bl.a. följande: Sven Bergsten, Thure 

Kindgren, Tage Larsson, Rune Ekman, Gösta Johansson, Tage Boring, Arne Åhman, Per 

Sjöstrand, Inge Samuelsson, Kent Karlsson och Hans Lewinson. För några har ledarskapet 

sträckt sig över flera decennier. 
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Inför klubbens 75-jubileum 1995 lät man framställa en jubileumsskrift, ”75 år med Vårgårda IK  

1920-1995”. 1999, då Handbollssektionen hade funnits i 30 år, utkom minnesskriften, ”Handbollen 

inom Vårgårda IK 30 år  1969-1999”. 2004 lät även Bordtennissektionen framställa en 

minnesskrift, ”50 Pingisår med Vårgårda IK 1954-2004”. Dessutom har ett par skrifter i mindre 

upplagor framtagits: ”Serietabeller i fotboll  1928-2011” och ”Det glömda Vårgårda IK”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Under årens lopp har tre varianter av bordsstandar figurerat. Det första (t.v.) ”dök upp” under 

1950-talet. Någon gång under 1970-talet kompletterades det ursprungliga standaret med 

texten, ”1920 Vårgårda IK”. Den senaste varianten, som infördes under november 2010, fick 

ett mer korrekt utformat klubbmärke. 
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1975 gjorde VIK sin första säsong i fotbollens div. III. Här ovan ser vi en laguppställning från det 

historiska året. Stående från vänster: Christer ”Chilling” Johansson, Arne Hallner, Tore Bertilsson, 

Björn ”Gubben” Ekman, Bo Krall, Christer Engblom, Ove Johansson och lagledaren Per ”Pelle” 

Sjöstrand. Knästående från vänster: Marcus Aldén, spelande tränaren Lennart Anderberg, Börje 

Hansson, Stig-Olof ”Stickan” Berg, Bengt-Göran ”Bebben” Berg, Bernt ”Lillen” Helgesson och 

Lars-Björne Johansson. 

(2016, då klubben gjorde sin 11:e div. III-säsong, blev det serieseger och avancemang till div. II.) 

 

 

 

   Hemsida 
  

  Historik

https://www.svenskalag.se/vargardaik
https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/vargardaik/
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Vårgårda Idrottsklubb Fotbollklubb  
Verksam 2014 - 2019 
Inför säsongen 2014 bildade Vårgårda IK:s fotbollssektion en ”före- 

ning inom föreningen”. Detta bl.a för klubbens spelare i utvecklings- 

laget (B-laget) på sikt skulle ges möjlighet att spela i en A-lagsserie. 

Denna målsättning uppnåddes redan första säsongen och 2015 spelade laget i div. VI Herrljunga,  

där man hemförde en komfortabel serieseger. Efter fyra säsonger i div. V valde Vårgårda IK att avveckla 

VIK FK efter 2019 års säsong. 

Styrelsen 2014: Olof Svensson (ordförande), Per-Arne Hafström (sekreterare) och Ulrik Berg (kassör). 
 

 

 

Vårgårda IK FK. En laguppställning från premiäråret 2014. Stående från vänster: Niklas Springh, 

Felix Hafström, Fidan Tahiri, Christoffer Sävevik, Jesper Gustafsson, Andreas Berg, Jesper Beutler, 

Christian Bengtsson, Tobias Arvidsson, Mattias Blideskog och Reine Nordström. 

Knästående från vänster: Andreas Krantz, Tim Lager, Sebastian Friberg, William Svensson, 

Pheeraphong Kambanlue och Axel Schill. 

 

 

 

 

 

Vårgårda Idrottsklubbs friidrottssektion  
Verksam 1920 - 2020 
Redan då  Vårgårda IK bildades den 7 mars 1920  fanns friidrott, eller 

allmän idrott som det då kallades, med på klubbens program. Under 100 

år fanns således friidrott med på klubbens program, men fr.o.m. den  

1 januari 2021 är verksamheten nedlagd. 
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Vårgårda Ishockeyklubb  
Verksam 1962 - 1968 

Bildad 20 oktober 1962. 

 

Första styrelsen (interimsstyrelse): Gösta Jönsson (ordförande), Holger 

Andersson (vice ordförande), Åke Johansson (sekreterare), Gustav Karlsson 

(kassör) och Erik Alfredsson (materialförvaltare). 
 

26 januari 1963 ersattes interimsstyrelsen av en ”ordinarie” styrelse, som fick följande  

sammansättning: Erik Alfredsson (ordförande), Torsten Carlsson (sekreterare), Gustav Karlsson 

(kassör) samt Lennart Pettersson (Bahlman) och Hasse Bard. Lennart Carlson och Conny Larsson 

blev suppleanter. 

 

Tillsammans med den, av Vårgårda kommun, tillsatta isbanekommittén anlades en ishockeybana 

inne på Vårgårda Idrottsklubbs idrottsplats, Tånga Hed. Att banan anlades inne på VIK:s område 

förklarade klubbens ”starke man”, Sven Bergsten, på följande sätt i VIK:s verksamhetsberättelse för 

år 1962: ”Under året har en ishockeybana anlagts på Tånga Hed. Densamma har startats i 

kommunal regi. På förfrågan om lov till anläggandet på idrottsplatsområdet, lämnade klubben sitt 

samtycke härtill då det ansågs att idrotten bör vara samlad på ett ställe och då medlemmarna i denna 

nystartade Vårgårda Ishockeyklubb kan sägas utgöra så gott som idrottsklubben ansågs 

behjärtansvärd.” I februari 1963 invigdes banan under stor ”pompa och ståt”. Från invigningen 

framgår inte att banan fick något namn, men den kom, i folkmun, snart att kallas Tångarinken, 

vilket blev allmänt accepterat. 

 

Under några år seriespelade representationslaget i Västergötlands Ishockeyförbunds seriesystem 

(div. V). Tidvis hade man även ett B-lag i seriespel. Säsongen 1967/68, som blev klubbens sista, 

blev A-laget seriesegrare i div. V Norra Älvsborg. 

 

Vårgårda Ishockeyklubb kom att bestå som självständig förening fram till 8 april 1968, då  

föreningen lades ned och gick upp i Vårgårda Idrottsklubb som självständig sektion. ”På köpet” fick 

Vårgårda Idrottsklubb ett div. IV-lag i ishockey! 
 

Idrottsplatsen Tånga Hed 1964, med Tångarinken till höger. (Detalj av vykort.) 
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Vårgårda Ishockeyklubbs seriesegrande lag i div. V Norra Älvsborg 1967/68. 

Bakre raden från vänster: Per-Axel ”Pelle” Anderzén, Lars-Björne Johansson, Stefan Igelström, 

Ove ”Pysen” Beutler, Birger Knutsson, Christer ”Berra” Johansson och Bernt Brännström. 

Mellanraden från vänster: Roger Andersson, Tage Danielsson, Anders Olsson, Allan Larsson, 

Nils-Gunnar ”Mannen” Svantesson och Sture Åhman. 

Främre raden från vänster: Lennart Carlson, Lennart Bahlman, Lennart Dahlin, Åke Gerhardsson, 

Lars Palmgren och Leif Berg. 

(Lagets ordinarie matchställ var röda tröjor och blå byxor.) 

   Historik 

 

 

Vårgårda Miniracing Club  
Verksam 1999 – omkring 2007 
Bildad 1999 med Sören Nyman som ordförande. 

 

Verksamheten flyttades från Sollebrunn och kallades inledningsvis för Sollebrunn/Vårgårda  

Miniracingklubb. Klubben hade en utomhusbana på Tånga hed, där Tångabadet nu är beläget. 

Vintertid satte man upp en bana i Tånga heds matsal. 

 

Omkring 1970 hade en liknande verksamhet startats i MHF:s regi med Sven-Göran Lönn som 

initiativtagare. Bl.a. fanns då en miniracingbana i Tumbergs skola. Omkring 1982 flyttades  

verksamheten till Johannedalskolan, där den fanns kvar till slutet av 1990-talet. Under den period 

man ”höll till” i Johannedalskolan var Evald Hermansson den drivande kraften. 

https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/vargardaishockeyklubb/
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Vårgårda Motoramatörer  
Verksam 1959 - 2015 
Bildad 1959 i den s.k. SSU-lokalen vid Tredje hagen. 

 

Några protokoll och handlingar från mötet, då man bildades har ej gått 

att återfinna. Ej heller vilka som ingick i den första styrelsen. 
 

Medlemmar i Vårgårda Motoramatörer samlade i SSU-lokalen, vid Tredje hagen, 1959. Förmod- 

ligen är bilden tagen i samband med klubbens bildande, varför några av personerna bör ha ingått i 

den första styrelsen. Från vänster: Nils Östergaard, Stig-Allan Jansson, Anders Hall Stig Görans- 

son, Håkan Abrahamsson, Stig Bengtsson och Jan-Gunnar Jansson. 

 

Förutom intresset för motorcyklar och MC-sport, så deltog klubbens medlemmar även i div. andra 

aktiviteter. Bl.a. hade man ett handbollslag, som deltog i Vårgårdas handbollskorp i början av  

1960- talet. 

 

Vid mitten av 1960-talet ebbade verksamheten ut och klubben blev, mer eller mindre, vilande. I 

början av 00-talet uppstod en diskussion bland bygdens MC-entusiaster om det fanns möjlighet att 

åter ”blåsa liv” i föreningen, vilket blev verklighet vid ett ”nystartmöte” under våren 2003. Man 

behöll det gamla föreningsnamnet, med tillägget Motorcykel (Vårgårda Motoramatörer MC). Även 

det gamla klubbmärket behölls. 9 maj 2003 hölls ett första styrelsemöte, varvid följande interims- 

styrelse utsågs: Karina Sjögren (ordförande), Tommy Wehlin (vice ordförande), Carina Andersson 

(kassör), Ann-Christine Modig (sekreterare), Lars Johansson och Leif Karlsson (ledamöter). 

 

Klubbens verksamhet bestod mest av MC-utflykter i ”samlad trupp”. Några av medlemmarna 

deltog också i diverse trailtävlingar, där även en del framgångar noterades. 2010 hade klubben ca 70 

medlemmar. 

 

Efter ca 10 år började intresset åter tryta, med allt mindre aktiviteter som följd. 2015 kom att bli 

klubbens sista år. 
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Vårgårda Pistolskytteklubb  
Bildad 1945 

Bildad 3 mars 1945 i Vårgårda polisstation, som vid den här tiden var 

inrymd i fastigheten bakom det som senare blev kafé Göta. 

Som klubbens förste ordförande utsågs Sven Svensson. Han efterträddes 

året därpå av Yngve Annerhult. 
 

Från början hade klubben ingen egen skjutbana. Istället hyrde man in sig hos Vårgårda Skyttegille 

och dess skjutbana på Gullhögen. Fältskjutningar anordnades på diverse ”lämpliga” platser som 

t.ex. Ribbingsberg och i Algutstorps grusgrop. 

 

27 september 1947 fick klubben klartecken att arrendera en bit mark på Gullhögen, där det omgåen- 

de började byggas en skjutbana. (Banan låg där Scoutgården numera är belägen.) 

Under 1977 påbörjades arbetet med att anlägga en ny skjutbana ute på Tånga hed, i den s.k. 

”grushôla”. Den nya skjutbanan invigdes 1980. 

 

Klubben var från början ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet, vilka ej är anslutna till Riks- 

idrottsförbundet. Först 1987 (15 juni) blev Vårgårda PSK medlem i Svenska Skyttesportförbundet, 

som lyder under RF. 13 oktober 2010 tog VPSK:s styrelse beslutet att säga upp sitt medlemskap i 

Svenska Skyttesportförbundet och man är numera endast anslutna till Svenska Pistolskytte- 

förbundet. 

Vårgårda PSK har under åren ”fostrat” flera framstående skyttar, vilka nått stora framgångar såväl 

nationellt som internationellt. Hit hör bl.a.: Sven Samuelsson, Gunnar Samuelsson, Roland 

Flodin, Monica Rundqvist (OS-deltagare i Sydney 2000) och Torben Rundqvist. 
 

Tidigare föreningslogga, som 

designats av Kjell Andersson 

under 1970-talet. Liksom det 

nuvarande märket var detta 

ett s.k. ”sy-på-märke”. 

 

 

 

 

Monica Rundqvist, framgångsrik skytt och 

galjonsfigur i VPSK med bl.a. flera SM-guld 

på meritlistan. Olympier i Sydney 2000. 

 

Förlagan till märket ovan. 

Tillverkades i endast ett ex. 

    Hemsida 

http://www.vargardapsk.se/
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Vårgårda Radioflygklubb  
Bildad 1976. 

 

Första styrelsen: Kent-Åke Björklund (ordförande), Ingemar Andersson 

(sekreterare) och Martin Fagerström (kassör). 
 

Klubbens verksamhet är i huvudsak inriktad på radioflyg, men man har också 

sysslat med linflyg och allt ”övrigt som flyger”. 

 

Från början hade klubben inget eget flygfält, utan man höll till på Vårgårda Flygfält. Senare anla- 

des ett eget flygfält på Nossamaden i Tumberg. Fältet, som delvis låg på mossmark, kunde under 

vissa tider på året vara svårt att nå och därför mindre ändamålsenligt. I början av 1990-talet anlades 

därför ett nytt fält i Frötorp. Även detta fält övergavs efter en tid och verksamheten har därefter åter 

bedrivits på Vårgårda Flygfält. Klubben har även ett fält i Sölvatorp, hemma hos ordföranden Kent- 

Åke Björklund. 

 

Som framgår har klubben under hela sin existens brottats med ”lokalproblem”. Trots detta kämpar 

dessa entusiaster vidare med sin älskade sport. 

 

   Hemsida 

 

Vårgårda Ryttarförening  
Verksam 1993 - 2011 

Bildad 1993 på gården Saxtorp Stora 2-6 i Tumbergs församling. 

Första ordföranden: Ann-Christin Olausson. 

Under den första tioårsperioden hade föreningen en omfattande verksamhet med 

bl.a. en livaktig ridskola. Omkring 2005 flyttades verksamheten till Spånga kvarn, i Siene 

församling. Efter 2011 har ingen verksamhet av betydelse bedrivits i föreningens regi. 

 

Anläggningen i Saxtorp, som numera huvudsakligen är hemvist för Stuteri 

Apple. Bilden tagen 14 oktober 2016. 

https://idrottonline.se/VargardaRFK-Flygsport/
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Vårgårda Skyttegille  
Verksam 1893 - 2004. 

 

Nästan omgående efter bildandet började man bygga den första skjutbanan och 

skjutpaviljongen på Gullhögen. Skjutbanan låg där Vårbergskolan nu är belägen 

och paviljongen fanns på östra sidan av den nuvarande Parkgatan. Det fanns även 

en dansbana, som låg i anslutning till paviljongen. 
 

Några uppgifter om den första styrelsen har ej gått att finna, men 1907 hade Vårgårda Skyttegille 

följande styrelse: C G Hessel (ordförande), Lars Jonsson (vice ordförande), Harald Belfrage (sekre- 

terare), Algot Jonsson (kassör) samt Harald Svensson (skjutchef). 

 

1945 påbörjades byggandet av en ny skjutbana och skyttepaviljong på Gullhögen. Denna anlägg- 

ning låg där Puahallen (ishallen) nu är belägen. (Fortfarande kan man se resterna av skjutvallen 

bakom Puahallen.) 21 maj 1950 invigdes den nya skjutbanan och 30 juli invigdes paviljongen. 1971 

anlades en ny skjutbana i Rensvist, dit man 26 juli flyttade paviljongen. Invigning ägde rum 22 maj 

1972. 

 

Mot slutet av seklet hade verksamheten mattas av betänkligt och efter flera år av låg aktivitet tog 

styrelsen, 2004, beslutet att lägga ned föreningen. 

 

 

 

 

 

 

 
Skyttepaviljongen på Gullhögen 

omkring 1965. K-pistskyttarna är 

från vänster: Hugo Brehag och 

Sven Karlsson. 

 

 

 

 

 

 

Vårgårda SMU (Volleyboll)  
Verksam 1970 - 1971 
1970 bildade Vårgårda SMU en förening med syfte att deltaga i Västergötlands 

Volleybollförbunds seriespel den kommande säsongen. 

 

Ett herrlag anmäldes till seriespel, vilket deltog i förbundets serie div. IV Västra 

Götaland. I serien deltog även bl.a. VK Bjärke med sitt B-lag. Hemmamatcher och 

träningar ägde rum i Gullhögskolans idrottshall. 

 

Verksamheten blev mycket kortlivad och upphörde troligtvis efter denna enda säsong. 
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Vårgårda Tennisklubb  
Bilda 1937 
Bildad 23 september 1937, vid ett möte i Vänersborgsbankens lokal. 

 

Första styrelsen: Sten Norström (ordförande), Artur Cejie (sekreterare) och 

Valter Aronsson (kassör). 
 

1938 byggde klubben en tennisbana vid Korsgatan 18 (Hoberg Korsgården 1:49), nuvarande 

Hedéns. Banan var i bruk fram tills en ny bana anlades vid Gullhögskolan 1960. Vintertid var verk- 

samheten, vid den här tiden, förlagd till Gullhögskolans idrottshall. 

 

Under 1950-talet var klubbens verksamhet ”mindre livaktig”. Under 1959 blev det något av en 

nystart och verksamheten tog ny fart, mycket beroende på den nya tennisbanans tillkomst. Verksam- 

heten tilltog och 1980 byggdes en ny tennisbana, denna gång vid Kesbergskolan. Åren kring 1980 

använde man även den tennisbana, som låg bredvid Autolivhallen. 1987 var det så dags för nästa 

utbyggnadsetapp, då ytterligare en tennisbana anlades bredvid den tidigare. 

 

1988 invigdes en inomhushall för tennisspel. Genom en tillbyggnad, fyra år senare, fick hallen 

ytterligare en bana. 

 

Under 2016 infördes en ny variant av klubblogga, som ersatte den tidigare loggan. 
 

 

 

 

 

Vårgårda Tennisklubbs inomhushall. Bilden tagen 23 september 2012. 

Hemsida 

            Historik 

 

 

 

https://www.svenskalag.se/vargardatk
https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/vargardatennisklubb/
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Vårgårda Varpaklubb  
Bildad 1951 
Bildad 30 september 1951 på initiativ av Karl-Gustav Johansson. 

 

1952 anslöt sig klubben till Sveriges Riksidrottsförbund, Västergötlands 

Idrottsförbund , Svenska Varpaförbundet och Västergötlands Varpkastnings- 

förbund (!!). Klubben räknar detta år som startår. 
 

Karl-Gustav Johansson utsågs till klubbens förste ordförande. Ett uppdrag han innehade t.o.m. 

1961. 

 

Tränings- och tävlingsplatser har genom åren varierat. Bl.a. har man ”hållit till” på Tånga hed och 

Marknadsplatsen. Under senare delen av 1950-talet och början av 1960-talet anordnades tävlingar 

på Silkevallen. Tävlingar har också hållits i den s.k. Kesbergsparken. 
 

 

 

Bordsstandar. 

 

 

Bertil Carlsson, Vårgårda VK:s 

galjonsfigur under många år. 

Från mitten av 1990-talet har klubben haft den tidigare fotbollsplanen vid Johannedalskolan som 

tränings- och tävlingsplats. I den f.d. skolan har man även inrett en klubblokal. 

 

Genom åren har klubbens medlemmar tävlat flitigt, icke utan viss framgång. Bl.a. har man deltagit i 

SM, såväl individuellt som i lag. T.ex. vann Morgan Eriksson BSM i kula 1995. Under många år 

var Bertil ”Varpa-Bertil” Carlsson klubbens store galjonsfigur och dominant. Han var även klub- 

bens ordförande från 1962, fram till sin död 1994. Han efterträddes av Christer ”Viktor” Jonsson, 

som vid denna edition fortfarande innehar ordförandeposten. 
 

 

   Historik

https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/vargardavarpaklubb/
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Wårgårda Idrottsförening  
Verksam 1905 - 1911 

Bildad 20 juni 1905. 

 

Föreningens förste ordförande hette Rickard Bergendahl. 
 

Omgående efter bildandet började arbetet med att anlägga en idrottsplats på 

Tånga hed. På programmet stod friidrottsgrenar som: Höjdhopp, stavhopp, 

längdhopp, trestegshopp, kulstötning och löpning 1000 m (!) samt fotboll, där 

klubben hade två lag. 1909 tillkom också spjutkastning på programmet. Under vintermånaderna 

hyrdes Vårgårda Skyttegilles paviljong, på Gullhögen (från 1910), för gymnastikövningar. Lokalen 

användes även för möten. 

 

Verksamheten bestod mest av klubbtävlingar i friidrott och ett antal vänskapsmatcher i fotboll. Fot- 

bollsmatcherna utkämpades mestadels mot lag från Alingsås och Herrljunga, men även mot några 

lag från Göteborg. 

 

Klubbmärket (ovan) har hämtats från en medalj, som återfanns i mars 2015. Några uppgifter om 

märkets ”riktiga” färger har inte gått att få bekräftat. 
 

Wårgårda IF:s fotbollslag 1909. Stående från vänster: Simon Johansson, Natanael 

Dalander, Arvid Eriksson, Erik Cejie, och Albert Sahlin (lagledare). Mellanraden från 

vänster: Axel Persson, Ivan Belfrage och Elias Larsson. Sittande från vänster: Olle 

Hammarstrand, ? Johansson (Göteborg), Calle Jonsson och ? Eiseman (Göteborg). 

(Göteborgskillarna var på Tånga hed för att måla officersmässen.) 

 

Söndagen 20 augusti 1911 anordnades en fest vid skyttepaviljongen på Gullhögen. Detta var för- 

modligen ett av de sista arrangemangen i föreningens regi, ty samma år tycks verksamheten ha upp- 

hört. 
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Wårgårda Innebandyklubb  
Bildad 23 mars 1990. 

 
Alingsåsaren Thomas Thim blev klubbens förste ordförande. 

Klubben började i liten skala, men har under åren vuxit och är nu en av kommunens största föreningar. 

Framförallt är det ungdomsverksamheten som fått verklig ”vind i seglen” och där man f.n. är representerade i 

de flesta åldersgrupper, både på flick- och pojksidan. Beträffande seniorverksamheten, kan här nämnas att 

herrlaget hemförde en meriterande serieseger i div. III säsongen 2015/16. 

Klubbens hemmaarena är Sporthallen, Vårgårda, där man även har sin klubblokal. WIBK:s lag spelar i 

vinröd tröja och svarta byxor. 
 

Wårgårda IBK:s representationslag säsongen 2013/14. Bakre  

raden från vänster: Oskar Jogefors, Johan Stenseke, Oskar Evertsson, Daniel 

Johansson (Strand) och Emanuel Andersson. 

Mellanraden från vänster: Nils-Gunnar Svantesson (ordförande), Henrik Carlsson, 

Markus Hallenrud, Christoffer Petersson, Viktor Peterson, Albin Arvidsson, Christoffer 

Ström och Christoffer Bergqvist. Främre raden från vänster: Johan Jansson, Per 

Lundblad, Pheeraphong ”Boon” Khambanlue, Patrik Lundblad, Leif Persson och 

Herman Persson. 

 

Som en kuriositet kan nämnas att Pheeraphong ”Boon” 

Khambanlue blev uttagen att representera Thailand vid VM i 

innebandy i Lettland 2016. 

 
 

Hemsida 
 

 

  

https://www.svenskalag.se/wibk_nu


75  

 

Wårgårda Skarpskyttekår  
Verksam 1862 – omkring 1878 
Bildad 29 september 1862. 

 

Initiativtagare var Fredrik Sundler, som även anses vara grundare av 

Vårgårda stationssamhälle, samt ingenjör Walfrid Sahlbom. Bildandet 

ägde rum i samband med ett lantbruksmöte, som Vårgårda Filialavdel- 

delning av länets Norra Hushållningssällskap höll samma år. 27 personer 

anmälde sig som aktiva medlemmar. Verksamheten nedlades omkring 

omkring 1878. Ungefär samtidigt omvandlades skarpskytterörelsen till 

skytteföreningar. 

 

 

Fredrik Sundler 

 

 

 

 

 

 

Älvsborgs Ryttarsällskap  
Verksam 1989 - 1997 
Föreningen bildades 1989. 

 

Första styrelsen: Anita Bohlin (ordförande), Evelyn Peterson (sekreterare) 

och Berit Dellenfalk (kassör). 
 

Föreningen hade en fälttävlansbana i Kärtared (på fam. Mattssons ägor), där Alingsås Motorklubb 

fram till omkring 1970 haft en crossbana. Även på Tånga hed anlades en fälttävlansbana, där flera 

hinder var belägna i den s.k. ”Åhmans skog”. Vintertid hyrdes ridhuset i Fullestad, vilket tillhörde 

Sune Mattsson. 

 

1997 upphörde Älvsborgs Ryttarsällskap som egen förening, då Alingsås Ridklubb, Nääs Ryttar- 

förening och Älvsborgs Ryttarsällskap bildade en gemensam klubb; Nääs Alingsås Ryttarsällskap. 

Två år senare bildade Alingsås och Nääs ”var sin” klubb. 
 

 

Fälttävlansbanan i Kärtared 
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Östadkulle Bandyklubb  
Verksam 1947 – 1994 
 

Bildad 27 maj 1947 vid möte i Lena skola, men redan 1946 spelades 

den första matchen. Motståndare var Vårgårda IK och ÖBK vann med 4-1. 

 

Första styrelsen: Ingvar Hermansson (ordförande), Ebbe Gisleskog (sekreterare), 

Bror Lennermo (kassör) samt Valter Svantesson och Lennart Johansson (ledamöter). 

 

Redan från början uppträdde ÖBK i gul matchtröja, som förblev ”standard” under hela 

klubbens historia. Klubbmärket (ovan) är hämtat från klubbens bordsstandar. Någon klubbnål e.d. 

har aldrig funnits. 

 

1948 blev det serieseger i Antenserien. 1952 avancerade man till div. III Södra Västgöta. Under hela 

klubbens historia kom laget mestadels att ”hålla till” i div. III. 

 

Fram till mitten av 1970-talet var Tåsjön (Bergstenasjön) ÖBK:s ”hemmaarena”. De allt mildare 

vintrarna medförde att en stor del av verksamheten fick förläggas till Alingsås och Noltorpsbanan. 

Från senare delen av 1980-talet blev den konstfrusna banan i Trollhättan en välbesökt ”hemmaare- 

na”. 
 

Östadkulle Bandyklubb, på Bergstenasjön, 1947. Stående från vänster: Ingvar ”Samba” Hermans- 

son, Lars-Erik ”Ping” Johnsson, Bertil Axelsson, Bengt ”Lill-Samba” Hermansson, Lars 

”Målarn” Johansson och Rune Åkerman. Knästående från vänster: Valter Svantesson, Henry 

Nilsson, Sven Hallén, Lennart Johansson och Sigge Gisleskog. 

 

1994 lade Östadkulle Bandyklubb ned verksamheten och klubben gick i stället upp i Östadkulle 

Sportklubb, som en egen sektion. Två år senare (hösten 1996) drog ÖSK ur A-laget från seriespelet 

i div. III. Långa resor till bortamatcher, som oftast spelades på fredagskvällar och tidiga 

söndagsmorgnar, gjorde det allt svårare att motivera, främst de äldre, spelarna. 
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Östadkulle Idrottsförening  
Verksam 1930 - 1939 

Bildad 1930. 

 

Några uppgifter om styrelse m.m. har ej gått att återfinna. 

 

Föreningen hade fotboll och bandy på programmet. Fotbollen kunde mönstra två lag (A-lag och 

juniorlag). Några uppgifter ang. seriespel för A-laget har ej gått att återfinna. Förmodligen handlade 

det mest om vänskapsmatcher. Ev. deltog man i Kullings-Bjärkeserien, där bl.a. lokalkonkurrenten, 

Bergstena IF, återfanns. Beträffande juniorlaget, finns uppgifter om att de spelade i en juniorserie 

1939. Övriga deltagande lag tycks ha varit: Alingsås IF, Herrljunga SK och Vårgårda IF. 

 

Verksamheten bedrevs på planen vid infarten till nuvarande Lenavallen, där även Bergstena IF var 

”inhyrda”. 

 

Liksom för flera andra mindre föreningar (t.ex. Bergstena IF) upphörde verksamheten under 1939, 

då andra världskriget bröt ut och flera av spelarna inkallades till militär- och beredskapstjänst. De 

som blev kvar valde att spela för andra föreningar, bl.a. Lagmansholms IF. 

 

Östadkulle IF:s bandylag omkring 1936. Stående från vänster: Karl-Erik A., 

Sven Andreasson, Sven Lennermo, Helmer Svantesson, Olof Hermansson och 

”Okänd”. Knästående från vänster: Sven Gustavsson, Per-Gunnar Svensson, 

Karl-Axel Lennermo, Ivar Johansson och Oskar Johansson. 
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Östadkulle Innebandyklubb  
Verksam 1992 - 2007 

Bildad 1992. 

Styrelsen 1995: Henry Eriksson (ordförande), Jenny Sylvén (sekreterare) och Stefan Merenius 

(kassör). 

Från år 1995 framgår också att klubben hade ett A-lag, som spelade i div. V, ett damlag som spelade 

i div. III, ett P77-lag samt lag för yngre pojkar. 

Inför säsongen 2001/02 inleddes ett samarbete med Alingsås-föreningen Nolstorp IBK. Den nya 

konstellationen ”döptes” till Östadkulle/Noltorp IBK. Ett damlag var berättigat till spel i div. II och 

ett herrlag till spel i div. IV. Man ”hängde i” fram till våren 2007, då båda klubbarna gav upp sin 

existens. Östadkulle/Noltorp IBK hade även såväl flick- som pojklag igång under åren 2003-2005. 

Klubben tränade och spelade sina matcher i Lenahallen. (Lenahallen började byggas 1994 och var 

resultatet av ett samarbete mellan Östadkulle SK, Östadkulle IBK och Östadkullekretsens SMU.) 

 

 

Östadkulle Ridklubb  
Verksam 1991- 2018 

Ridklubben bildade 1991 med Lotta Stengafvel som ordförande.  

Klubben var verksam fram till 2018, då verksamheten upphörde.  

Förutom tävlingsverksamhet bedrev klubben även ridskola  

på anläggningen i Farekullen. 

. Östadkulle ridhus 15 maj 2010. 

 
 

 

 
 

 
 

Hoppbanan. Dressyrbanan. 
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Östadkulle Sportklubb  
Bildad 14 oktober 1951. 

 

Första styrelsen: Lennart Persson (ordförande), Anders Nyström (vice ordförande), 

Rune Åkerman (sekreterare), Lennart Johansson (kassör) samt Erik Gustavsson och 

Henry Nilsson (suppleanter). 
 

Idrottsplatsen kom till stånd 1952 och möjliggjordes genom välvilligt upplåtande av markägaren, 

Bror Johansson. En vital fråga var vilket namn som idrottsplatsen skulle ha. Det fanns olika förslag, 

bl.a. Hedevi och Lenavallen. Slutligen enades man om Lenavallen. (Tidigare fanns en något mindre 

plan vid infarten till Lenavallen, som under 1930-talet använts av Bergstena IF och Östadkulle IF.) 

 

Redan från början var de gul/svarta ÖSK:arna en ren fotbollsförening. Genom åren har represen- 

tationslagets seriehemvist mestadels varit div. V och div. VI, med några ”inslag” av div. IV-spel. 

1975 startades ett damlag, som ”höll igång” till början av 1990-talet. 2015 återinfördes dam- 

fotbollen på programmet. 

 

Under senare delen av 1960-talet deltog klubben med ett lag i Vårgårdas handbollskorp. Handbolls- 

intresset blev såpass stort att det bildades en särskild handbollssektion 1970. Under fyra säsonger, i 

början av 1970-talet, deltog ÖSK med ett lag i Västergötlands Handbollförbunds seriespel. 

 

ÖSK har under årens lopp fostrat flera fotbollsspelare som ”provat sina vingar” högre upp i serie- 

systemet. Här kan nämnas Hans Engman och Gunnar Ohlsson, vilka båda spelade för Alingsås IF 

i ”gamla” div. II under 1960-talets andra hälft. Även på ledarsidan har det varit väl beställt med 

profiler. Bland många trotjänare är Erik Gustavsson kanske den som ”sticker ut” lite extra. Han var 

med redan från starten 1951 och fram till 1986, då han lämnade styrelsen. Bl.a. var han sekreterare 

under åren 1953-1986 och lagledare 1953-1978. Innan ÖSK bildades hade han varit aktiv fotbolls- 

spelare i Lagmansholms IF. 

 

1994 fick ÖSK ”ta över” Östadkulle Bandyklubbs verksamhet, vilket innebar att man även fick 

bandy på klubbens program. Denna period blev dock inte långvarig, ty redan under hösten 1996 

drogs A-laget ur seriespelet. 
 

 

Erik Gustavsson. Från Elfsborgs Läns Tidning 22 november 1973. 
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              Jubileumsskrift 2001. 

 

     Hemsida 

    Historik 

Lennart Jansson, en legendar, 

som spelat över 1000 matcher, 

från omkring 1950 till början 

av 1990-talet, för sitt kära ÖSK! 

Han har dessutom spelat ett ”otal” 

bandymatcher för Östadkulle BK. 

Bilden är från Lennarts jubileums- 

match för 1000 spelade matcher i 

ÖSK-tröjan 1991. ÖSK mötte då 

Malmö FF:s veteranlag. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Bordsstandar. 

 

 

 

 

http://www.ostadkullesk.se/
https://www.wargardaihs.se/foreningsdokumentation/artiklarochbilderfranwi-tidningen/ostadkullesk/
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Östadkulle Tennisklubb  
Verksam 1964 – 1979 

Bildad i augusti 1964. 

 

Den första styrelsen: Ingvar Hermansson (ordförande), Valter Svantesson (sekreterare), Lars-Erik 

Johnsson (kassör) samt Helmer Svantesson och Holger Svantesson (ledamöter). 

 

Klubben anlade en tennisbana vid Lars-Erik Johnssons fastighet Hagalyckan på Lena hed. Banan 

var i bruk fram till omkring 1980. På den plats där tennisbanan låg uppfördes 2006 en maskinhall. 

I och med att tennisbanan lämnades åt sitt öde avtog även klubbens verksamhet. 

 

Seriespel bedrevs i Västergötlands Tennisförbunds lägre utomhusserier under ungefär ett  

decennium, med start 1968. 

 

 

 

 

 

 

 
Långt innan ÖTK bildades fanns 

en tennisbana i Lena (där Lena- 

hallen nu ligger). 

Bilden är från en tennismatch 

mellan Helmer Hermansson (t.v.) 

och Oskar Johansson, någon 

gång under 1930-talet.
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Vår främste idrottsutövare 

 
Genom åren har många duktiga idrottsutövare förekommit i flera av våra föreningar. En del har 

också satt sina spår långt utanför Vårgårdas kommungränser, såväl i övriga Sverige som ute i ”stora 

vida världen”. 

Att utse Gösta ”Fåglum” Pettersson till tidernas bäste idrottsutövare från Vårgårda torde väl inte 

vara något speciellt kontroversiellt? Under ett drygt decennium, med början omkring 1960, hade 

han och hans bröder exempellösa framgångar inom cykelsporten. 

Under sin karriär deltog Gösta i tre olympiska spel: 1960 (Rom), 1964 (Tokyo) och 1968  

(Mexico City). Under dessa spel erövrade han tre olympiska medaljer: Brons i lagtempo 1964 

tillsammans med bröderna Sture och Erik samt Sven Hamrin, från Härnösand. Silver i lagtempo 

1968 tillsammans med bröderna Sture, Erik och Tomas. 1968 tog han även ett individuellt brons i 

linjeloppet. 

 

Tre gånger (1967, 1968 och 1969) blev brödrakvartetten dessutom världsmästare i lagtempo. Dess- 

förinnan hade Gösta tagit ett individuellt brons vid amatörernas VM 1964. 

 

Under sin karriär blev Gösta totalsegrare i ett otal etapplopp som: Svenska 6-dagars (två gånger), 

Tunisien runt, Marocko runt, England runt och Algeriet runt. På meritlistan finns naturligtvis också 

bl.a. ”en hel drös” med svenska mästerskap. 

 

1970 blev Bröderna ”Fåglum” proffs i Italien. Redan första året tog Gösta en meriterad tredje plats i 

Tour de France. Karriärens största seger kom året därpå, då han blev totalsegrare i Giro d´Italia. 

 

Se även sidorna 51-53 (Vårgårda Cykelklubb). 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

Gösta på omslaget till sporttidningen 

All Sport nr. 8-1964 
Gösta efter karriärens största seger, 

totalsegern i Giro d´Italia 1971. 
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