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Art Dance    

  

 

 

 

 

BK Falan    

  

 

 

 

 

 

BK Oden    

  

 

 

 

 

BK Tranan      

 

 



 

Borgunda IK      
Bildades 25 mars 1935 

 

 

 

 

 

 

Broddetorps GoIF  
Bildades 17 juni 1924 

 

 

 

 

 

 

Falbygdens Flygklubb       
Hemsida        Facebook 

 

 

 

Falbygdens Hästsportförening  

  
Bildades 1 februari 1948   

  

http://www.falbygdensfk.se/category.php?categoryID=50
https://www.facebook.com/FalbygdensFlygklubb/


Falköpings AIK Bowlingklubb  

   

 

 

 

Falköpings AIK Friidrott/Tyngdlyftning   

   

 

 

 

 

 

Falköpings AIK Handbollsklubb   

   

 

 

 

 

 

Falköpings AIK Orienteringsklubb   

   

 



Falköpings AIK Skidklubb    

  

 

 

 

Falköpings AIK Slalomklubb   

   

 

 

 

 

 

Falköpings Atlet o Brottarklubb    

Bildades 1934 

 

Hemsida 

 

 

 

 

Falköpings Cykelklubb    
Bildades 1 januari 1928 

Hemsida 

https://idrottonline.se/FalkopingsABK-Brottnin
https://idrottonline.se/FalkopingsCK-Cykel/


Falköpings Fotbollsklubb    

Falköpings Fotbollklubb bildades 1989 då Falköpings BK, Falköpings 

AIK och BK Rapid gick samman i en gemensam klubb. Under namnet 

FFR. Namnet Falköpings FK togs 1990. 

Hemsida 

 

 

Falköpings Friidrottsklubb 

Bildades 1 januari 2013    

Hemsida 

 

 

 

 

 

Falköping Futsal Club   
Hemsida  

 

 

 

 

 

Falköpings Golfklubb  

Hemsida    

 

  

 

 

 

https://www.falkopingsfk.se/
https://www.idrottonline.se/falkoping/falkopingsfik-Friidrott
https://www.svenskalag.se/falkopingfc
http://www.falkopingsgk.com/


 

 

Falköpings HIF (parasport)   

Bildades 29 mars 2014 

Hemsida  

 

 

 

 

 

Falköpings Innebandyklubb   

Falköpings Innebandyklubb startade 1988 och var ursprungligen en 

sektion i frisksportarklubben Falken. Med legendaren Evert Carlsson i 

spetsen togs innebandyn från en fritidsgårdsaktivitet till en 

tävlingsidrott i Falköping. Två år senare, 1990, bildades en egen 

förening med det nuvarande namnet. 

Hemsida    

 

 

 

 

Falköpings Jiujitsu klubb   

 

Hemsida  

 

 

 

 

https://idrottonline.se/FalkopingsHIF-Handikappidrott/
http://www.falkopingsibk.se/start/?ID=197417
https://idrottonline.se/FalkopingsJiujitsuklubb-Gymnastik/


Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb   

  
Bildad 1976 

Hemsida  

 

 

 

 

 

 

 

 

Falköpings Motorklubb    

Bildades 1927   

Hemsida 

 

 

 

Falköpings Simsällskap    

Bildades 9 maj 1966 

Hemsida  

 

 

 

Falköpings Skyttegille    
Bildades 1 januari 1892   

Hemsida 

http://www.falkopingskik.se/
https://idrottonline.se/FalkopingsMK/
https://www.fss-falkoping.se/
https://www.falkopingsskyttegille.se/
https://www.falkopingsskyttegille.se/


Falköpings Sportskytteklubb   

Bildad 20 januari 1959  

Hemsida 

     

 

 

Falköpings Tennisklubb    

Bildad 1938 

Hemsida 

 

 

 

 

 

Falköpings Tyngdlyftningsklubb  

  

Bildades 19 augusti 1959 

Hemsida  

Falköpings tyngdlyftningsklubb Bildades sommaren 1949 efter att Georg Lake  o 
Lennart Klaar träffats på Götabadet i Skötting och där födde de iden om en 
Tyngdlyftningsklubb. 
Förutom de två nämnda var det Arvid Källermark och Karl-Erik Paulsson som anses 
vara klubbens grundare. Första träningslokalen var i IOGT lokalens farstu. Där fanns 
ingen värme så vintertid fick någon ta på sig o åka dit en timme innan träningsstart o 
elda i kamin. 
För att få chansen att träna på en riktig tävlings skivstång cyklade Georg och Lennart 
en septemberkväll till Skövde fram o tillbaka för att få träna på en riktig skivstång. 
Eftersom IOGT lokalen var lite primitiv flyttade så småningom Tyngdlyftarna sin 
utrustning hem till Georg Lakes villa på Alströmergatan i Falköping. 
Ett rum i källaren ställdes iordning till träningslokal. Men det var lite för lågt till tak för 
att man skulle klara att lyfta på raka armar så golvet fick lov att grävas ur en knapp ½ 
meter. I mitten på 60 talet fick klubben överta ett av klubbrummen i Odenhallen. Det 
var det rum som vaktmästarna huserade i innan hallen renoverades 2008. 
Odenhallen stod för övrigt klar 1957. 
Detta klubbrum användes till träning fram till 1974 då en lite större och ändamålsenlig 

https://idrottonline.se/FalkopingsSpSK-Skyttesport/
https://www.falkopingstennis.se/
https://falkopings-tynglyftningsklubb8.webnode.se/


lokal togs i bruk i nya Gymnasieskolan i Falköping. 
Även denna lokal som inte var så stor till ytan blev relativt snabbt för liten och 1976 
fick klubben chans till en till ytan mer ändamålsenlig lokal. Detta innebar en återflytt 
till Odenhallen där den gamla bordtennislokalen blivit ledig då pingisen fick överta 
den tidigare bowlinglokalen eftersom bowlingen flyttat ner till nybygget efter rådhuset 
vid stora torget. 
Den lokal som klubben då fick är den lokal som vi fortfarande huserar i. 
 
Några viktiga år i klubbens historia. 
Start 1949. 19 Aug. detta år upptogs som en förening ingående i Svenska 
Tyngdlyftningsförbundet och alltså stolt medlem i Riksidrottsförbundet. 
1951 Klubben arrangerar SM i tyngdlyftning för klasserna Fjädervikt , mellanvikt och 
lätt tungvikt 
1987 Vi bakar värdens längsta smörgåstårta ihop med simsällskapet o kommer med i 
Guinness rekordbok 
1988 FTK arrangerar JuniorSM i Styrkelyft. Vår lokal används som 
uppvärmningsplats och tävlingarna hölls i bordtennislokalen. 
1993 Svenska juniormästerskapen i tyngdlyftning arrangeras av klubben 
1996 LAG SM final i styrkelyft. Hölls i Fredriksbergsskolans gymnastiksal 
1999 FTK Arrangerar sv. mästerskapen i olympisk lyftning. Uppvärmning i vår lokal 
och tävlingsarena är stora hallen i Odenhallen. 
2001 Arrangerar Svenska junior o ungdomsmästerskapen i Freja hallen 
  
Till detta skall läggas arrangör för ett flertal landskapsmatcher i olympisk lyftning. 

 

 

 

 

Falköpings Volleybollklubb 

Bildades 10 april 1976  

Hemsida    

 

 

 

 

 

https://www.falkopingsvolley.se/


FK Falken 
Bildades 1935 

1935. Bildades Frisksportarklubben Falken. På programmet fanns: frisksport, gymnastik, friluftsliv och senare 

orientering. Man höll till i Gamla Folkets Park på Mösseberg. FK Falken hade även ett framgångsrikt basketbollag 

(korgboll hette det då!) Man spelade i Läroverkets gymnastiksal flera turneringar 

Hemsida     

 

 

 

 

 

Floby IF 

Bildades 1 maj 1925   

Hemsida      

 

 

 

Föreningen Floby Ryttare    

Bildades 4 december 1986 

Hemsida 

 

 

 

Floby Volleybollklubb     

Bildad 12 februari 1962 

Hemsida 

 

 

 

 

 

 

https://idrottonline.se/FKFalken-Gymnastik/
https://idrottonline.se/FlobyIF-Fotboll/
https://www.flobyryttare.se/
https://www.flobyvk.se/


Föreningen Brädan      

Bildad 12 juli 2011 

Hemsida 

 

 

 

 

 

 

Grolanda IF  

Bildad 26 april 1930 

Hemsida 

 

 

   

  

https://idrottonline.se/ForeningBradan-Skateboard/
https://www.grolandaif.se/


Grönelunds HIF (parasport)  
Bildad 1 januari 2000 

Hemsida       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudhems IF                                           
Bildad 1 januari 1942 

 Hemsida      

  

 

 

 

 

Hagens Ridsportförening  
Bildad 1 januari 1942 

Hemsida     

 

 

 

HV-dans      

Bildad 1983 

Hemsida 
Föreningen HV-Dans i Falköping bedriver kurs- och träningsverksamhet inom dans och drivs av ideella eldsjälar. 

Hambovännerna, som vi kallade oss då, bildades 1983 och har sedan dess utvecklats till att bli en omtyckt 

mötespunkt för dans och umgänge i Falköping. I klubblokalen Håvet har vi vår verksamhet där vi erbjuder dans på 

alla nivåer för alla åldrar, varmt välkommen till oss! 

https://idrottonline.se/gronelundshif-handikappidrott/
https://idrottonline.se/GudhemsIF-Orientering/
https://idrottonline.se/HagensRidsportforening-Ridsport/
https://www.hv-dans.se/


 

 

IF Falköpings Wing Tsun    

Hemsida 

Intelligent Självförsvar 

Mer än Kampsport… 

I vår gemenskap lär du dig den kinesiska kampkonsten Wing Tsun. 

Wing Tsun är ett realistiskt självförsvar och bygger på naturliga reflexer. 

Du antar inga tävlingsmoment utom med dig själv. 

Wing Tsun är Kung Fu – hårt arbete och ingen snabbkurs. 

Hos oss behöver Du inga förkunskaper eller vara vältränad! 

Vi hjälper dig där från Du är! 

Hos oss bygger vi upp din fysik, men också din självkänsla! 

Där du lär dig detta finns inget “våld”. 

– Inget våld! Bara kampkonst! 

Och strävan efter bättre välbefinnande! 

 

 

 

 

 

 

IFK Falköping Bordtennisklubb   

  
Bildades 1957 

Klubben startades 1957 när Odenhallen var ny, som en sektion i IFK Falköping. 

Vi ingår sedan 1998 i IFK Falköpings Idrottsallians tillsammans med fotboll och ishockey. 
Hemsida 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wtfalkoping.se/
https://www.ifkfalkopingbtk.se/


IFK Falköping Fotbollsförening    

Bildad 1921 

Det började redan 1921 när föreningens förste ordförande Wille Ljus och 

hans kompisar startade idrottsföreningen Nordstjärnan på ett möte på 

dåtidens Vallströms Café. Tämligen omgående bytte man dock namn till Falköpings 

Bollklubb och redan 1925 var det dags för namnbyte igen till IF Kamraterna Falköping. 

Hemsida  

 

 

 

IFK Ishockeyklubb  Blue Riders 
Bildad 1948     

IFK Falköping IK – en historisk tillbakablick 

Den första ishockeymatchen i föreningens historia spelades redan 1947. 

Under 1948 bildas sedan en ishockeysektion och man börjar spela seriespel. Sektionen 

fortsätter med seriespel fram till 1956 då man beslutar sig för att lägga ner verksamheten. 
Hemsida 

  

 
 

 

 

 

 

IFK Falköping Inline Hockey  

Bildad 2016     

https://www.ifkfalkopingff.se/
https://www.blueriders.net/


IK Albion      

 

 

 

 

IK Wilske      
Bildad 1943 

Idrottsklubben Wilske bildades 1943 i Vilske Kleva. I ett protokoll från 26 

augusti 1943 står det ”Efter en stunds diskussion beslöts bilda en förening 

vars namn skulle bli I.K. Wilske. Fotbollsspel skulle ej få förekomma inom föreningen.” 

Klubben har idag över 500 medlemmar och är en av Falköpings kommuns största 

idrottsföreningar. Wilske är en flersektionsförening. Just nu har friidrottssektionen där 

triathlon ingår och motionssektionen mest livaktig verksamhet. 

Hemsida 

 

 

Kinnarps IF   

Kinnarps IF bildades 1919. Man beslöt sig under 1920-talet för 

att ägna sig år cykel, fotboll och friidrott. 

Under 1940-talet sysslade man även med längdskidåkning och 

gång. Från början spelade man fotbollsmatcherna på 

Tångavallen men flyttade 1925 till Klåavat i Hassla (skjutbanan). 1927 började man hyra 

mark vid nuvarande Kinnemo, men var ej belåten med den. 1933 köptes mark av Hassla 

Västergården vilket man höll i åtta år. Under åren 1941-1952 fanns en överenskommelse 

med Slutarps IF att Kinnarps IF skulle ägna sig åt allmän idrott och Slutarps IF åt fotboll.  

1951 beslutade man att ta upp fotboll igen. År 1954 var Kinnemo klar som idrottsplats för 

både fotboll och friidrott. Den invigdes 1 augusti inför 520 åskådare. Klubbstugan byggdes 

1971 och tillbyggdes 1980-1981. 

  

https://idrottonline.se/IKWilske/


 Kinnarp-Slutarp IF 
Bildad 28 november 1988    

  

Kinnarp-Slutarps IF Kinnarp-Slutarps IF bestod från början av två olika föreningar, 

Kinnarps IF och Slutarps IF. De båda klubbarna hade sedan början av1900-talet sysslat 

med huvudsakligen fotboll men även friidrott, boxning, bandy, cykling, bordtennis.  

28:e november 1988 togs beslutet att de båda föreningarna skulle gå ihop för idrottens, 

gemenskapens och ekonomins bästa. 

 

 

 

Kinneveds Skytteförening      
Hemsida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korpförening Falköping    

Hemsida   

 

  

https://www.kinnevedsskf.se/
https://idrottonline.se/KorpforeningFalkoping-Korpen/


 

Kättilstorps IK      
Bildad 1968 

 

 

 

 
 

Kättilstorps Rc-Klubb - Flygsport 
2011-03-21 

Många av er har säkert redan hört,men efter beslut på senaste årsmötet så har klubben 

stilla somnat in och alla aktiva medlemmar har gått över till Mfk BlueMax, ett beslut som 

samtliga medlemmar står bakom. 

Bakgrunden är en allt mindre flygverksamhet på Vistlanda och det faktum att flertalet (läs 

alla) medlemmar mer eller mindre är bosatta på annan ort. Som alla vet så är den sociala 

biten av flyget nog så viktig, och den pusselbiten hoppas vi kommer på plats i och med 

nya (och fler) flygvänner. 

Vill även tacka Mfk BlueMax för att ni tar emot oss med öppna armar! 

Med förhoppning om en kanonsommar lämnar jag härmed rodret och låter Kättilstorps 

RCklubb sakta driva in i solnedgången, lämnandes ett spår av minnen... 

 Anders S Stolt f d ordförande 

 

 

 

 

Ljuslingsbackens Fälttävlansförening  

Bildad 2007 

Ljuslingsbackens fälttävlan är en nybildad klubb 2007, med  

syfte att främst arrangera fälttävlan från 60 cm klass och uppåt.  

Klubbens verksamhet kommer att utvecklas med tiden.  

Hemsida   

  

  

 

 

https://idrottonline.se/KattilstorpsRc-Klubb-Flygsport/
http://www.ljuslingsbacken.se/index.htm


 

MFK Blue Max   

Se film från flygningar 

   

 

 

 

Oddjobs Frisbeklubb 
Bildad 10 jun 2003  

Hemsida  

 

 

 

Offroaders Kättilstorps SK      

Uppgifter saknas 

 

 

Segelfygets Veteransällskap    

Uppgifter saknas   

 

 

 

 

 

Skaraborgs Armsportförening     
Uppgifter saknas 

 

https://vimeo.com/118676327
https://www.oddjobs.se/oddjobs-frisbee-falkoping/


Slutarps IF 
Slutarps IF bildades 11 juni 1919. Föreningen spelade fotboll på Mönarp från början, där 

flera av lagets medlemmar bodde. 1922 arrenderade man av Nils Johansson i Västarp 

Tången utanför Slutarp, det som blev Tångavallen. 1922 bildades en boxningssektion. 

Förutom fotboll kom allmän idrott, bandy och cykling på programmet. 1935-36 uppfördes 

en byggnad med omklädningsrum och kiosk. 1939 köpte man loss marken man tidigare 

hade hyrt. Mellan 1946-1949 spelade man bandy i seriespel, men det var svårt att hitta bra 

is. 1949-1952 skedde stora omläggningar på Tångavallen och spelade då på Backavallen 

som tillhörde Torsten Andersson i Backgården. 1959 fick Tångavallen elbelysning efter 

donationer av medlemmar. 1957 byggdes omklädningsrummen och renoverades sedan 

1971 och byggdes till med klubbstuga. Belysningen på planen byttes ut 1989-1990. Vad 

gäller fotboll spelade man som bäst i Norra Elitserien,    
1986 Klippbok 
1985 Klippbok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenstorps IF    
Bildad 1919 

Hemsida 

 

                       

http://www.kinnarpslutarp.se/UploadedFiles/1986_SIF_Klippbok.pdf
http://www.kinnarpslutarp.se/UploadedFiles/1985_SIF_Klippbok.pdf
https://www.svenskalag.se/stenstorpsif


      

Sörby-Odensbergs Skytteförening   

   

 

 

 

 

 

      

Team West Enduroförening    
Bildad 15 november 2015 

Hemsida 
 

 

 

 

Tomtens IF                          

Bildad 4 april 1932 

Tomtens IF bildades 4/4 1932 och spelade först sina matcher på planen i 

närheten av Tomtens kalkbrott. Så småningom flyttades verksamheten till  

den nuvarande platsen som är Klostervallen i Gudhem 

Föreningen har fotbollsverksamhet för barn och ungdomslag i 5-6 års åldern upp till A-

laget i fotboll som håller hus i division 5. 

Moderföreningen Tomtens IF stöttas stort av Tomtens damklubb och  

Gamla Tomtare som på olika sätt bidrar till att hålla föreningen igång. 

Hemsida 

 

 

https://idrottonline.se/TeamWestEnduroforening-MotorcykelochSnoskoter/
https://www.laget.se/TomtensIF/


 

Twin Peaks Triathlonklubb   

   
Bildad 24 november 2014   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtorps IF  

Bildad 30 juli 1946 

Ordinarie dräkt: Röd tröja, röd byxa och röda strumpor 

Bytesdräkt: Svart tröja, svart byxa och svarta strumpor 

Hemsida    

 

Vartofta Rid- och körsällskap   

   

 

 

Vartofta Sportklubb      
 

VSK HISTORIK 

Den 21 mars 1944 bildas Vartofta Sportklubb i Mattsbo 29 B (F d 

Järnvägshotellet, sedemera Viking Wahlins fastighet) av Göte 

Karlsson, Bengt Karlsson, Sven Johansson, Erik Karlsson, Gunnar Pettersson, Rune 

Gustavsson, Lars Nyström och Sven Klingberg 

Hemsida 

http://www.valtorpsif.se/
https://idrottonline.se/VartoftaSK-Fotboll/Foreningen


 

 

Viktorija Boxningsklubb      
Bildad 1 april 2013 

Hemsida 

 

 

 

 

Vilske-Kleva Bollklubb  
Bildad 1951 

Klubben hade eget lag under åren 1951-73 så det blev en sammanslagning 

med Floby IF.  Under de senaste åren har klubben återupptagit sin fotbollsverksamhet. 

 

 

 

 

 

Volleybollföreningen RIG Falköping  

  

  

https://idrottonline.se/ViktorijaBK-Boxning/


   

Åsarps IF      
 

Idrottslivet 

Idrottsutövande i mer organiserad form fanns inte i Åsarp före 1920. Detta år började 

några anläggningsarbetare från Göteborg, som byggde ut elnätet i Åsarpsbygden, spela 

fotboll och lockade med sig en del unga Åsarpsgrabbar. 

Sven Thor berättar bl.a. att 20-talets fotbollsspel för Åsarps del handlade uteslutande om 

vänskapsmatcher. Skulle en match spelas i ett grannsamhälle satte sig hela laget på cyklar 

och trampade dit, genomförde matchen och cyklade tillbaka. Till orter på längre avstånd 

åkte man tåg. 

Förening fanns inte men någon form av organisation existerade ändå. Man hade en 

gemensam kassa och en utsedd kassör, lagets medlemmar hade enhetliga dräkter, men 

tränare och lagledare var ännu så länge okända begrepp, även om den kraftigt byggde 

”Skomakarns Tage” fungerade som lagkapten. 

På den plats, där Församlingshemmet idag ligger, fanns en skyttepaviljong, där 

fotbollslaget anordnade danskvällar för att få in pengar till sin fotbollsverksamhet. 

1927 skickade Allan ”Palon” Andersson och Allan Ahlqvist ut inbjudan till Åsarps yngre 

invånare med förslag till bildandet av en idrottsförening men man fick då inget gehör. 

Tre år senare hade förslaget att bilda idrottsförening mognat. Då hade nämligen 

Åsarpslaget vunnit Skara-Älvsborgs pokalserie som startat detta år och en förening 

bildades för laget, som fick namnet IF Göta. 

De tidigare protokollen finns inte bevarade. Det äldsta protokoll som man kan ta del av är 

från årsmötet den 20 mars 1931. 

Åsarpslaget fick heta IF Göta i nio år. När föreningen 1939 sökte inträde i 

Riksidrottsförbundet måste namnet ändras. Detta ärorika namn var förbehållet Göta i 

Helsingborg, Göta i Karlstad och Göta i Stockholm. Åsarps Idrottsförening blev det nya 

namnet. 

På 1940-talet hade ÅIF ett mycket brett utbud av idrottsliga aktiviteter med sektioner inom 

fotboll, bandy, skidor, friidrott och senare även bordtennis. Sedermera har föreningen i 

likhet med de flesta andra idrottsvärlden gått mot en ökad specialisering och verksamheten 

kretsar numera kring fotboll och i någon mån tennis. 1990 slogs fotbollen samman med 

Trädets IF, ett samarbete som inletts redan 1984 på ungdomsnivå. 



 

 

 

 

Åsarp/Trädet FK       

      

Öja IF 
I en liten by mellan Stenstorp och Valtorp samlades pojkarna för att spela fotboll på 

fotbollsplanen som sedan fick namnet Öja hed. Föreningen upphörde på 1930-talet.  En av 

spelarna var Valtorps revykung Hasse Nilsson. 

      

 


