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Inledning
WIS tar nu lite nya grepp. Årets årsskrift blir första numret av 
Westgötarnas Idrottshistoria som kommer att skickas ut till all 
medlemmarna med 4 nummer varje år. Sällskapet, tillsammans 
med de lokala sällskapen, arbetar vidare med att ta till vara på så 
mycket material som möjligt. Vi tar hand om foton, jubileumsskrifter, 
handlingar och övrigt som man har svårt att arkivera ute i föreningarna 
eller hos enskilda idrottsutövare. En del av allt material som kommer 
in kan resultera i en artikel i Westgötarnas Idrottshistoria. Allt i 
skriften har anknytning till Västergötland. Var så goda, här kommer 
Westgötarnas Idrottshistoria nr 1, WIS:s Årsskrift 2003, i lite ny 
tappning.

Redaktionskommittén
Harald Jakobsson/Carl-Erik Johnsson

I NÄSTA NUMMER 

• IF Elfsborg 100 år

• Idrottshistoria från lokala sällskap/föreningar

• Reportage från WIS:s årsmöte

• Diverse artiklar

IF Elfsborg spelar bortamatch och supportrarna väntar på att resultatet skall 
sättas upp i Borås Tidnings fönster på Yxhammarsgatan

HAR DU BETALT DIN MEDLEMSAVGIFT?
I fortsättningen skickas tidningen endast till de med-
lemmar som har betalt sin avgift.
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Välkommen till årsmöten och andra aktiviteter med Idrottshistoriska 
Sällskap och Föreningar i Västergötland under 2004

Alingsås Idrottshistoriska
 

Bjärke Idrottshistoriska
Årsmötet hölls den 17 februari
Program: Sven Liljeqvist visade film från en mark-
nad i Sollebrunn  1971

Borås Idrottshistoriska
Kallelse till årsmöte tisdagen den 23 mars, kl 18.00
Plats: Boråshallen, Rotundan, Bockasjögatan 2
Program: 18.00 Visning av idrottsmuseet samt däref-
ter två bildspel: Rekordmagasinet med Kjell Stern-
feldt och BIS med Gesonbilder och Galleriabilder.
 19.00 Fika, 
 19.30 Årsmöte

Essunga Idrottshistoriska
Årsmötet hölls den 26 februari

Falbygdens Idrottshistoriska

Herrljunga Idrottshistoriska
Kallelse till årsmöte torsdagen  den 22 april, 
kl 18.30
Plats:Herrljunga Kommunhus
Program: Möteförhandlingar, fika

Karlsborgs Idrottshistoriska

Lidköpings Idrottshistoriska
Årsmötet hölls den 24 februari
Fotoutställning 1 april t.o.m. 31 augusti 2004
Plats: Idrottsmuseet
Adress: Esplanaden 1, 531 50 Lidköping

 
Marks Idrottshistoriska

Skara Idrottshistoris

Tidaholms Idrottshistoriska

Vadsbo Idrottshistoriska
Årsmötet hölls den1 mars
Fotoutställning i Vadsbohallen den13-14 mars av 
svenska mästare från Vadsbo

Vara  Idrottshistoriska

Westgöta Idrottshistoriska
Kallelse till årsmöte i Borås, den 13 mars, kl 11.00
Plats: Fullmäktigehusets sessionssal, 
Sturegatan 40-42
Program: IF Elfsborg 100 år. De tre boråsprofilerna 
Lars Sundin, Göran Stenbäcken och Hans Hellbrand 
minns och berättar om Boråsidrotten i allmänhet 
och Elfsborgsidrotten i synnerhet. Två nutida Elfs-
borgsprofiler, Hasse Olsson och Thomas ”Ahlis” 
Ahlström, berättar om egna upplevelser och min-
nen. 13.30 Lunch i Annelundsvillan. 13.45 Årsmöte. 
Efter årsmötet Borås Idrottsmuseum. 

Vårgårda Idrott shistoriska
Årsmötet hölls den 18 februari

Vänersborgs Idrottshistoriska
Årsmötet hölls den 10 februari
 

Västgötaidrottens Guldklubb
Kallelse till årsmöte måndagen den 19 april, kl 13.00
Plats: Boråshallen, Rotundan, Bockasjögatan 2
Program: Mötesförhandlingar, därefter visning av 
Borås Idrottsmuseum och ett bildspel om 
IF Elfsborg under 100-år. Middag i Hüttners Restau-
rang. Vi förflyttar oss till Sjuhäradshallen som 
IF Elfsborgs gästerdär vi skall bese matchen mel-
lan Elfsborg och Malmö FF. Alla medlemmar i är 
välkomna. 
Anmälan till hela arrangemanget skall vara 
Borås Idrottshistoriska kansli tillhanda senast 
den 7 april. Adress: Box 554, Borås. 
Tel. 033 35 39 39. epost. olof.toftby@bihs.se
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WIS:s ordföranden har ordet
Så har då ytterligare ett år gått. Ett år som präglats 
av att Riksidrottsförbundet fyllt 100 år. Styrelsen i 
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap har under det 
gångna året arbetat en hel del med detta. Dessutom 
har vi fått klart med ett årligt ekonomiskt bidrag 
från Västra Götalandsregionen och Västergötlands 
IF. Detta gör att WIS tillsammans med de lokala 
sällskapen får bättre möjligheter att bedriva det 
idrottshistoriska insamlandet. Det görs ett alldeles 
utmärkt arbete ute i de lokala sällskapen vilket under 
det gångna året visat sig på många olika sätt. Våra 
lokala sällskap är grunden för att idrottshistorien är så 
väl dokumenterad i Västergötland. Detta arbete måste 
dock hela tiden fortsätta. 

Värdskapet för årsmötet var förlagt till Sollebrunn 
där det lokala sällskapet, Bjärke IHS, ordnade det 
praktiska. De skötte arrangemanget på ett utmärkt 
sätt. Efter förhandlingar och val berättade OS-
guldmedaljören Bernt Johansson bl.a. hur det var att 
vinna guldet i Montreal. Bernt var en duktig berättare 
och fick av lyssnarna många frågor.
 
Under året fyllde RF 100 år och detta firade vi 
på lite olika sätt i Västergötland. I början av året 
ordnade vi Handbollens Dag i Skövde. Detta gjorde 
vi tillsammans med handbollen i Västergötland och 
Skövde. Våra lokala sällskap hade sedan öppet hus på 
sina respektive museer i april. Under hösten var det 
sedan Fotbollens Dag i Borås. Där ställde många av 
Elfsborgs guldkarlar från 1961 upp innan vi avslutade 
med att titta på Elfsborg mot Landskrona. Två veckor 
senare ordnade det lokala sällskapet i Vänersborg en 
mycket trevlig Motorsportens Dag tillsammans med 
många motorfanatiker från distriktet.

Avslutningsvis vill jag gärna prata lite om vår resa 
till Dalarna. Tillsammans med SISU ordnade WIS 
en utbildningsresa till Vasaloppsmuseet i Mora. Där 
träffade vi arrangörernas generalsekreterare, Rolf 
Hammar men också vår egen segrare, Oskar Svärd 
från Tvärred. Efter att ha lyssnat på dessa intressanta 
personer tittade vi på arrangörernas museum. Dagen 
efter började vi med att åka ut till Hemus där Oskar 
tränade på konstsnö. Efter detta ställdes kosan mot 
Degerfors och det fina fotbollsmuseum som finns i 
anslutning till Kopparvallen. En mycket givande resa 
som alla trevliga medresenärer bidrog till.

Vi har också under året passerat gränsen 2000 
medlemmar. Detta är imponerande. Två nya sällskap 
har bildats vilket gör att vi nu är 18 st. i distriktet. 
Tyvärr tycker jag att RF inte tagit till vara alla 
duktiga ledare runtom i Sverige som vill vara med 
och dokumentera det idrottshistoriska arvet. När det 
gällde att utse de mest värdefulla idrottsplatserna 
runt om i Sverige ställde man inte frågan till de 
idrottshistoriska sällskapen. 

Med detta vill jag som ordförande tacka för det gångna 
året som jag haft förtroendet att leda sällskapet. Jag 
riktar också ett tack till Västergötlands Idrottsförbund 
och SISU Västergötland för ett fint stöd och gott 
samarbete under året. Ett tack också till de lokala 
sällskapen och alla deras frivilliga med målet att 
dokumentera vår idrottshistoria i Västergötland. 
Kommande år kommer säkert att bli lite lugnare än 
det som varit. WIS kommer dock att tillsammans 
med de lokala sällskapen arbeta med att utveckla våra 
skrifter. 

Tack för det gångna året           Carl-Erik Johnsson

Ordföranden Karl-Erik 
kontrollerar om skogskar-
larna, som ska ut i skogen, 
har giltigt pass
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WIS Årsstämma 2003

Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps årsstämma 
2003 var den mest välbesökta stämman hittills i 
sällskapets historia. 
Årsstämman arrangerades av Bjärke IHS och vi höll 
till i Sollebrunn. Innan själva stämman öppnades 
hälsades vi välkomna till Sollebrunn av profilen 
Sven Liljeqvist. Förhandlingarna gick snabbt under 
S Gunnar Petersons säkra ledning. 

Efter förhandlingar intogs en jubileumslunch på 
gamla ”Gästis”. Dagen avslutades sedan med att OS-
guldmedaljören Bernt Johansson berättade om sitt 
cykelliv under mottot ”Mitt liv med cykel och lite 
till”. En fin avslutning på WIS arbetsår 2002.

         Harald Jakobsson

WIS:s ordförande avtackar Carl-Owe Johansson

Bernt Johansson i berättartagenSven Liljeqvist 
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Match mellan IF Elfsborg och Gais på Idrottsplatsen (nuvarande Ramnavallen) i Borås 
den 5 juni 1933
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RF 100 år
Med anledning av att Riksidrottsförbundet under 
2003 firade sina 100 år inbjöd man de lokala 
sällskapen runt om i Sverige att visa sina samlingar. 
I Västergötland blev tre sällskap utsedda att vara 
med. Det var Borås, Herrljunga och Lidköping. 
Här nedan redovisar dessa sällskap hur man gick 
till väga.

Borås
Borås Idrottshistoriska Sällskap (BIS) deltog 
tillsammans med många idrottsmuseer i Sverige 
med att visa upp idrottens 100-åriga historia.. 
Borås idrottsmuseum manifesterade den 12 
april 100-årsjubileet med en skärmutställning 
i såväl Boråshallens foajé som i idrottsmuseet. 
Skärmutställningarna speglade både våra 
föreningsstyrelser som föreningarnas övriga ideella 
medarbetare/ledare. RF:s jubileumsfilm visades vid 
vernissagen samt vid ytterligare 20 kulturmöten i 
Borås. 
                                                                  Olof Toftby
   

Herrljunga
Vi i Herrljunga IHS bjöd in alla idrottsföreningar 
i kommunen att deltaga i en skärm-utställning. 
Denna förlade vi till Kulturhusets utställningslokal 
med start 12 april. Av de inbjudna föreningarna 
deltog 12 st. För att ekonomiskt kunna genomföra 
utställningen fick vi bidrag RF, Västergötlands IF, 
några företag på orten och Herrljunga kommun. 
Ordföranden i sällskapet Rolf Melin invigde 
utställningen med benäget bistånd av Gösta 
Aronsson och Sven Bengtsson, två av våra äldre 
idrottsprofiler.

Intresset för utställningen visade sig vara mycket 
stort och vid invigningen var lokalerna fyllda av 
åskådare. Här fick man möjlighet att beskåda unika 
bilder och idrottsmaterial från början av 1900-talet.

Kulturhusets lokaler var öppna under 14 dagar. 
Flera av våra grannklubbar tog tillfället i akt 
att besöka Herrljunga och utställningen. Vi 
räknar med att cirka 700 personer har besök 
utställningen. Under sommaren fanns möjlighet 
att på hembygdsföreningen beskåda utställningens 
bildmaterial. En videofilm av arrangemanget finns 
inspelad.
                                                                Rolf Melin Amanda Creutzer inspekterar Borås

Lidköping
Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap blev ett av tre 
sällskap i Västergötland som RF utsåg att medverka 
i RF: s 100-års firande 2003 under tema ”Den lokale 
idrottsledaren”. För att lösa uppgiften erhöll vi ett 
bidrag från RF på 5.000 kr. 

Bidraget hjälpte oss att verkställa denna utställningen, 
som blev mer omfattande än vi först tänkt oss. Ett 60-
tal personer dokumenterads med bild och fakta. 
Kravet att komma med som en av dessa ledare var 
3 kriterier, nämligen: 1. Erhållit Västergötlands 
Idrottsförbunds högsta utmärkelse 2. Specialdistrikts
förbundets högsta utmärkelser 3. Det lokala arbetet.

Med pengarna kunde Sällskapet bygga en 
fotbollshörna med konstgräsmatta, med boll och gamla 
fotbollsskor, där presenterades fotbollsledarna, 
Bandyledarna associerades med ett bandymål  gamla 
målvaktsskydd bandyhjälm modell 1950 
En tennishörna med nät racket och boll där fanns de 
gamla tennisledarna.
Övriga ledare presenterades, här framkom att det 
fanns idrottsledare som började sin idrottskarriär i 
slutet på 40-talet och är fortfarande aktiva ledare, här 
finns det kanske rekord?

Ett stort intresse blev det, enligt gästboken har över 
400 personer besökt utställningen som var under tiden 
12 april och fram t.o.m. december månad 2003.

                                                               Folke Brink
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BÅTAR PÅ ÖRESJÖ I BORÅS
MOTORBÅTAR

Båt Storlek/Regnr Ägare
Ran  Harald Pilblad
Verita  Tore    Pilblad
Marine  Erik    Wicktorson  (backhoppare i Elfsborg)
May  Gustavson
Töff  Helge   Larsson
Jazz  Claesson Trafikbåt
Örn  J.G.     Johansson Trafikbåt   30-40- talet
  Utgick från Ålgårdsbron och lade till vid 
  sommarstugorna efter Öresjös stränder samt
  lade till vid Skogsryds restaurang samt Skallebadet
    

 SEGELBÅTAR:     Skärgårdskryssare
  
Garm 22 kvm Torsten Rydèn, Mats Gunnarsson, Åke Flodin
Ulla 22 kvm  Hedin
Geichan 22 kvm Göte Johansson
Mona 22 kvm Hugo Carlander, Göte Carlander
Steffi 22 kvm Fridriche
Beuty 22 kvm Kjellson  
          

SEGELBÅTAR:  Trollunge, 15 Kvm

Susan  Gösta Sjöblom  T.21
T.18  Björk      T.18
Skvätt  Mats Nilsson
  

SEGELBÅTAR:   15 Kvm

Mimosa  Hans Augustson
Körivinn  Carl-Erik Larsson
Astrèa  Per Jonsson ”Osta Jonsson”
Lady  Carl-Erik Larsson
  

SEGELBÅTAR:   
Typ Snipe 10 Kvm. Amerikansk ursprung. 

Shasha Nr 7495 Carl-Erik Larsson
 Nr 7500 Gunnar Kjellin, Nisse Kjellin
Ada  Eskil Birgersson, Hans Lundin, Kurt Lundin,
  Sten Lundin
 

HISTORIA OM SEGELBÅTEN GARM
Segelbåten Garm och en annan båt vid namn Aina, slet sig från sina förtöjningar en höst och skadades vid 
Frufälleudden och sjönk strax norr om udden. Garm bärgades efter några år, av Walter Wicktorsson som 
hade sommarstuga vid Ramnavik. Båten tätades  provisoriskt och bogserades ner till Saltemad där båtplatsen 
var på den tiden. Walter Wiktorsson reparerade båten till näst intill nyskick med ny rigg samt segel. Garm 
blev sedan Öresjös vinstrikaste båt genom åren. Segelbåten Aina ligger fortfarande kvar i Frufällevikens 
botten. Berättare: Karl-Erik Larsson  
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Västgötaidrottens GULDKLUBB bildad…
Västergötaidrottens GULDKLUBB bildades den 
11 juni i Vårgårda. Medlemskap i Guldklubben 
beviljas idrottsledare inom Västergötland som för 
sin ledargärning tilldelats idrottsrörelsens högsta 
utmärkelse, Riksidrottsförbundets förtjänsttecken 
i guld.

Riksidrottsförbundet har sedan starten år 1903 tilldelat 
207 västgötaledare dess förtjänsttecken i guld. Av 
dessa har 90-talet anmält intresse för medlemskap 
och av dessa deltog 50 vid bildandemötet som hölls 
på Tånga Hed i Vårgårda. Bildandet av Guldklubben 
ingår som en jubileumsaktivitet inom västgötaidrotten 
ingående i firandet av RF 100 år. 

Styrelse för GULDKLUBBEN
Bildandemötet utsåg Olof Toftby, Borås, till 
GULDKLUBBEN förste ordförande. Övriga som 
invaldes i styrelsen blev Sixten Borgvall, Herrljunga, 
vice ordförande; Conny Larsson, Vårgårda, kassör; 
Solveig Sundequist, Skövde, sekreterare och 
Alan Scott, Lundsbrunn, ledamot. Till suppleanter 
valdes Curt-Olof Dalén, Brämhult och Peter Turin, 
Falköping.

Stadgar
Bildandemötet antog stadgar för GULDKLUBBEN 
som är en ideell förening.  Klubbens ändamål är att 
aktivt verka för att stärka och utveckla kamratskap 
och gemenskap i idrottens anda, samt på olika sätt 
verka för att främja och stödja en fortsatt positiv 
utveckling av västgötaidrotten. Klubben kommer 
även att medverka genom sina medlemmar vid olika 
idrotts- och kulturarrangemang inom idrotten.

Medlemskap föreslås även kunna beviljas 
idrottsutövare i Västergötland som erövrat 
internationellt mästerskap vid olympiska spel, 
världsmästerskap, europamästerskap inom sin idrott.

                                                                 Olof Toftby

Guldklubbens nyvalda styrelse. Sittande fr v: Conny Larsson, Vårgårda, kassör; Olof Toftby, ordförande; 
Solveig Sundequist, Skövde, sekreterare. Stående fr v: Peter Turin, Falköping, suppleant; Alan Scott, 
Lundsbrunn, ledamot; Sixten Borgvall, Herrljunga, vice ordförande; Curt Olof Dalén, Brämhult, 
suppleant
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Idrottsmuseerna i Vänersborg

De båda idrottsmuseerna i Vänersborg, 
Västgötadelen och Vänersborgs, utökas hela 
tiden med nytt material. I västgötadelen 
bevisas det genom att vårt porträttgalleri med 
internationella mästare hela tiden utökas. Det är 
ett bevis på distriktets fina idrottsmän skördar 
fina framgångar på internationella mästerskap.

Av samlingar som under året inkommit märks främst 
Alingsåsboxaren, Tage Pagårds förnäma samling. 
Toppen i hans fina samling är den riksbekanta 
KABOMPOKALEN som mellan 1928 och 1961 
delades ut 115 gånger. Instiftare var Oscar Molander 
som startade konfektionsbolaget Kabom och förutom 
pokal fick vinnaren även en kostym från företaget. I 
Tages fall var det hans fina insatser under 1943 som 
gjorde att han erhöll pokalen.
Det året var han uppe i 17 matcher och han gick 
segrande ur vid 16 tillfällen.

Tage Pagård vid sin prissamling

Tage vann i stort sett allt, han vann junior-SM och 
även seniortiteln på SM. Detta gjorde att han blev 
uttagen att representera Sverige i landskamp mot 
Danmark. Tage visade än en gång hur duktig han var 
trots sin ringa ålder, 19 år. Han segrade och belönades 
med den fina pokalen, Kabom. Tage är den enda från 
Alingsås som lyckats med bedriften att erhålla detta 
fina pris. Tage blev svensk mästare vid ytterligare två 
tillfällen, nämligen 1944 och 1947. Han blev även 
”Stor Grabb” inom boxning. Under hela sin karriär 
gick Tage 115 matcher.

Noteras skall att den första Kabom-pokalen när den 
delades ut 1928 även den hamnade hos en västgöte. 
Det var nämligen Torsten Bergström, Borås som efter 
sin seger i brottningslandskampen mellan Sverige 
och Finland erhöll priset.

                                                     Harald Jakobsson
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Västergötlands flitige kartritare Kjell Larson från Främmestads OK, 
överlämnar hela sin kartsamling till Borås Idrottshistoriska Sällskap. Kjell som flyttat till 
Nyköping kan med Bengt-Åke Svensson och Olof Toftby som flyttkarlar frakta kartorna till 
Borås för registering och förvaring.

Kjell och Olof kontrollerar innehållet under Bengt-Åkes överinseende. 

Olof tackar och Kjell är lycklig över att ett livs kartsamlande hamnat rätt. 
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Skövdes elitserielag för damer inför säsongstarten 2004 framför den nya hemmahallen Arena 
i Skövde

Handbollens dag i Skövde
 Med anledning av att Riksidrottsförbundet under 
året firar sina 100 år ordnade Västergötlands 
handbollsförbund, Skövdes handbollsklubbar och 
till viss del Westgöta Idrottshistoriska Sällskap en 
handbollens dag. 

Detta skedde i distriktets starkaste handbollsfäste, 
nämligen Skövde den 22 februari. Det var hela 28 lag 
som deltog under denna dag allt från elitserien för 
damer, div. 2 herrar till handbollsskola för ungdomar 
födda 93/94. 
Bredden i arrangemanget och för handbollssporten 
framkom under dagen i den ungdomsturnering, som 
spelades i olika åldersgrupper. Det var matcher under 
hela dagen i två hallar från tidig morgon. Handbollen 
visade här att det finns god tillväxt.

Elitserien för damer
Dagens huvudpunkt var en elitseriematch mellan 
Skövde HF mot Irsta från Västerås. 
Hemmalaget segrade i denna match och gick vidare 
till slutspel. I slutspelet tog sig tjejerna från Skövde 
till semifinalspel. Där mötte man de blivande SM-
segrarna Team Eslöv IK. 
De blev dock för svåra och segrade med 2-1 i 

matcher. Bättre lycka i kommande slutspel.
Den här dagen avslutades med ett derby i div. 2 
mellan HK Guldkroken från Hjo och HP Skövde 
90.
För oss som normalt inte bevistar handboll i 
Skövde var det en stor glädje att stifta bekantskap 
med den hypermoderna Arena Skövde. En 
anläggning som är byggd som en modern 
multiarena i direkt anslutning till simhallen i 
centrala Skövde.

Idrottshistoria
Skövde Idrottshistoriska Sällskap visade en 
utställning om idrottshistoria. Man visade också 
den fina videofilm som sällskapet tagit fram 
genom stort arbete. 
Filmen beskrev idrottens utveckling i Skövde 
från förr till nu. Där visades personliga 
idrottsprestationer till anläggningar som 
Billingehus.

Sven-Åke Mökander
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Främre raden: Några från guldlaget 1961

Matchen
Så var det matchdags. Dagens viktiga match spelades 
mellan IF Elfsborg och Landskrona BOIS. Efter bra 
spel vann Elfsborg matchen med 3-0 och genom 
denna seger säkrade man fortsatt spel i allsvenskan 
kommande säsong. Den säsong då Elfsborg kommer 
att fira sina 100 år som förening. 

                                                 Carl-Erik Johnsson

Utfrågare Stig Hagberg
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Fotbollens dag i Borås
WIS ordnade under året även Fotbollens Dag med 
anledning av att Riksidrottsförbundet under året firar 
sina 100 år. Detta arrangemang förlades självklart till 
distriktets fotbollshuvudstad, Borås. Dagen inleddes 
med lunch i Pulsens lokaler. Vid återsamlingen 
visades en film från kvalåret 1960, en film som 
Olle Blom ordnat. Efter detta var det utfrågning av 
guldhjältarna från 1961. Utfrågare var Stig Hagberg 
(känd journalist i Sjuhärad numera bosatt i Partille). 
Stig som kan fotbollen i Sverige på sina fem fingrar 
blandade utfrågandet med en del utvikningar. Bland 
de som fick frågor fanns Henry Larsson, Boris 
Målberg, Toivo Lundell, Bengt Lindroth osv. En 
trevlig programpunkt.

Sjuhäradshallen
Efter detta blev det transport till Ryavallen. Innan 
matchstart tittade gruppen, som var lite drygt 
100 personer stor, på den nya inomhushallen, 
Sjuhäradshallen. Denna nya hall där Elfsborg kan 
bedriva inomhusträning året om. Stefan Andreasson, 
sportansvarig och Bengt Skans, klubbchef 
informerade om IF Elfsborg av idag. Man pratade 
om organisation, ekonomi, dagens trupp, framtiden 
osv. Efter detta gavs det möjlighet att titta runt i 
hallen innan tränare Anders Grönhagen intervjuades 
inför dagens match. Även motståndarnas tränare 
intervjuades.



Som tredje och avslutande aktivitet ordnade 
WIS tillsammans med det lokala sällskapet 
i Vänersborg och motorintresserade i 
Västergötland Motorsportens Dag med anledning 
av Riksidrottsförbundets 100 år. 

Detta arrangemang förlades till Vänersborg. Den 
27 september invaderades Vänersborg av 100-talet 
olika motorfordon som använts i olika grenar inom 
motorsporten. Det var bilar, motorcyklar och andra 
motorfordon som ställdes upp runt torget i staden.  

Man hade också lyckats få tag på en mycket gammal 
brandbil som också visades upp.
Alla dessa fordon tillsammans med sina utövare 
gjorde att många vänersborgare tog en runda på 
stan för att titta på allt intressant. Flera tusentals 
intresserade tittade på. Där fanns också många 
svenska mästare och en del kända ansikten som Erik 
”På taket” Carlsson. Detta arrangemang blev en 
mycket lyckad tillställning som alla inblandade skall 
ha stor heder av.
                                                     Harald Jakobsson

Motorsportens dag i Vänersborg

Plantaget var välfyllt med veteranbilar

Förare och burkslav på en äldre modell

I mål på torget i Vänersborg Färdiga för start
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Höstresa till Dalarna
Den traditionella höstträffen 2003 arrangerades som 
en studieresa till Dalarna. Lite drygt 40 personer 
från de lokala sällskapen och WIS åkte med buss 
till Mora. Bussen hade Borås som utgångspunkt 
och resan startade i arla morgonstund. På vägen 
upp genom Västergötland gjordes ett antal stopp 
där resenärer hoppade på. Efter Gullspång var 
det raka vägen till Filipstad och en hägrande fika. 
Vår färdplan indikerade att vi skulle vara i Mora 
runt klockan 13.00. Cirka 20 sekunder före utsatt 
klockslag rullande bussen in i Moraparken där vi 
skulle äta lunch. Efter en stärkande lunch begav 
vi oss till kansliet för Vasaloppet. Där väntade 
generalsekreterare Rolf Hammar och den senaste 
Vasaloppsvinnaren, Oskar Svärd. Oskar uppvuxen i 
Tvärred men nu boende i Östersund och tävlande för 
Sollefteå.

Vasaloppsorganisationen
Först av allt fick vi titta på en film om Vasaloppet 
genom tiderna. Inledningen till denna film gjordes av 
tjej från Halland som blivit svensk mästare i fotboll, 
då spelande i Öxabäck. Sedan pratade Rolf om 
Vasaloppet, hur det fungerar idag samt vilka planer 
man har för framtiden. Man har numera engagerat 
i princip hela Dalarna i denna fest som inte bara är 
den första söndagen i mars utan lite drygt en vecka i 
anslutning till ”det riktiga Vasaloppet”. Många frågor 
ställdes till Rolf som välvilligt besvarade dessa. 

Oskar Svärd
Scenen intogs sedan av Oskar. Han presenterade sig 
själv och sin inriktning mot att vinna Vasaloppet. 
Oskar har haft som mål, ända sedan han var junior, 
att en gång stå som segrare vid portalen i Mora den 
första söndagen i mars. Under sina tidigare Vasalopp 
har han alltid placerat sig bland de 10 bästa med två 
tidigare pallplatser som topp. Inför 2003-års tävling 
förberedde han sig minutiöst. Inget fick lämnas åt 
slumpen. Veckan före tävlingen fick Oskar lite ont i 
halsen men som tur var gick det över i god tid. Vi vet 
ju alla hur det gick. En västgöte överst på prispallen 
i denna den största skidtävlingen i världen. Oskar 
spurtslog Aukland från Norge i en av de tuffaste 
spurtstrider i loppets historia. Även Oskar fick 
många frågor från oss tillresta från söder. Innan det 
blev kväll var sedan Oskar tvungen att sticka ut på 
ett andra träningspass för dagen.

Carl-Erik Johnsson och Oskar Svärd utanför 
Moraparken

Bussen till Dalarna
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Vasaloppsmuseet
Gruppen fick sedan möjlighet att titta på 
deras fina museum, inhyrt längst ner i 
Vasaloppsorganisationens nybyggda fastighet. Där 
kunde man hitta många västgötar som genom åren 
genomfört detta kraftprov. En speciell hörna har 
Gösta Aronsson, Herrljunga som var den första att 
fullfölja 50 Vasalopp. Dagen avslutades sedan med 
middag i Moraparken tillsammans med Rolf H och 
Oskar S. Där blev det möjligt att ställa många fler 
frågor.

Dag 2
Nattförläggning på vandrarhem. En stärkande 
frukost på morgonen och sedan iväg på nya äventyr. 
Under kvällen fick vi reda på att Oskar tidigt nästa 
morgon skulle träna på konstsnö i Mora. Vi fick 
chauffören att göra en liten avstickare upp till 
Hemus. Där var Oskar redan igång med träningen. 
Varv efter varv kördes. Även andra elitlöpare fanns 
på plats. Vi skymtade bl.a. Elin Ek i det fina spåret.
Hemresan startades, även nu stannade vi till Filipstad 
för rast och lite fika. 

Fotbollsmuseet i Degerfors
På resan hemåt gjorde vi avstickare till Degerfors. 
Där finns ett fint fotbollsmuseum vilket vi besökte. 
Intendenten berättade hur museet tillkommit samt 
vad som inryms innanför väggarna. Museet ligger 
i direkt anslutning till Kopparvallen där Degerfors 
alltid spelat. Rundvandring på museet under cirka 
1 timma följde innan vi åter satte oss på bussen. Vi 
rullade vidare genom landskapet och snart var vi 
tillbaka i Västergötland. Strax utanför Mariestad åt 
vi middag och i anslutning till denna hoppade de 
första av bussen. 

Avslutningsvis kan man konstatera att resan var 
lyckad. Gruppen kom hem med en hel del nya 
upplevelser på näthinnan. Vi riktar också ett tack till 
SISU Västergötland som bidrog till att göra resan 
möjlig.

Carl-Erik Johnsson
reseledare

Förberedelser inför natten

Exteriör Vasaloppsmuseet
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Tisdagen den 20 maj 2003 bildades Karlsborgs 
Idrottshistoriska Sällskap i Forsviks IFs 
klubbstuga som det sjuttonde sällskapet i 
distriktet. 
Vid detta möte var följande föreningar närvarande: 
IFK Karlsborg, Karlsborg Skytteförening, Forsviks 
IF och Skackans IF. Under mötet valdes en 
interimsstyrelse med Rolf Svensson som ordförande 
och Göte Ivarsson som sekreterare.

Föreningsarbetet startade med att en arbetsgrupp 
ägnade sig åt att dokumentera Skackans IF. Resultatet 
av detta arbete har blivit såväl en bok som en 
videofilm om Skackan alltifrån storhetstiden med 
den mest kände häcklöparen Bo Forsander (med 
tillnamnet ”Skackan”). 

Bokförsäljningen har nu givit till resultat att alla 
kostnader är täckta och man får nu en grundplåt 
till det nya sällskapet. Videofilmen och bokarbetet 
presenterades på WIS höstmöte 2002 för alla 
deltagarna.
Inventering kommer att ske av såväl nedlagda som 
verksamma föreningar inom Karlsborgs kommun. 
Den största uppmärksamheten skall till en början 
fokuseras på de äldsta föreningarna.

Vi hälsar Karlsborgs IHS välkomna, som vårt 17:e 
lokala sällskap i Västergötland.

                                                 Sven-Åke Mökander

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap

Delar av den nyvalda styrelsen i Karlsborgs IHS från vänster Evert 
Fingal (led), Göte Ivarsson (sekr.), Olle Erixon (kassör) samt Rolf 
Svensson (ordf.)

                             Foto: Lennart Strömberg
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Rapporter från de lokalhistoriska sällskapen och förenigarna

Alingsås Idrottshistoriska 
Sällskap 

Då vår ordförande Erik Skoglund varit svårt sjuk, 
har vi haft liten aktivitet under 2003. Dock deltager 
flertalet av våra medlemmar i idrottskaféet på 
Mjörnvallen varje torsdag, där eldsjälen Anders 
Tell svarar för verksamheten. Ofta deltager någon 
föredragshållare. Det har varit idrottsledare, 
tränare, sportjournalister m.fl. Under 2003 kan 
nämnas Elfsborgstränaren Anders Grönhagen, 
sportjournalisterna Kurt ”Carne” Johansson och 
Roger Gottfridsson.
Den 7 september fick Mjörnvallen utmärkelse som 
en av 100 idrottsplatser i Sverige med anledning av 
RF 100 år
 
Sällskapet har under 2003 haft följande styrelse: 
Ordförande Eric Skoglund, sekreterare Rune 
Höglund, kassör Alvar Munter samt Kjell Liljedahl 
och Per-Allan Ingebäck.

Bjärke Idrottshistoriska Sällskap 

Året inleddes med årsmöte, där Claes-Göran Kjellén 
visade film från en fotbollsmatch mellan Sollebrunn 
- Gräfsnäs. Åttonde dagen i mars månad var Bjärke 
värd för WIS årsmöte, där Sven ”på tappen” 
Liljeqvist hälsade välkommen. Inbjuden gäst var 
Bernt Johansson (OS-guld  i cykel 1976), som gjorde 
ett uppskattat framträdande.
Höstens träff “Lussekaffe” i SAIK-stugan lockade 
åtta deltagare. Helge Gustavsson visade bilder och 
berättade från en resa i Norge. 
Under året har Bjärke haft deltagare med på Fotbollens 
Dag i Borås samt på resan till Mora och Degerfors.

Sällskapet har under 2003 haft följande styrelse: 
Ordförande Herbert Andersson, vice ordförande 
Gunnar Johnsson, sekreterare Gunnar Frisk, kassör 
Torsten Andersson samt Helge Gustavsson och Arne 
Laggren.  

Borås Idrottshistoriska Sällskap

Vid Borås Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte i 
mars 2003 hade ca. 70-talet medlemmar mött upp. 
Årsmötesdeltagarna fick efter förhandlingar och ficka 
njuta av såväl gallerian som bildspelet om Borås stad 
under åttio år. BIS hade på beställning av Lokalför
sörjningskontoret producerat dokumentationen om 
Borås under åren 1880 - 1960. 

BIS har under året genomfört 5 studiecirklar med totalt 
48 deltagare och 248 studietimmar. Idrottsmuseet har 
varit öppet tisdagar kl. 16-19 under jan.-mars och 22 
sept.-dec. Museernas dag har genomförts i samarbete 
med övriga museer inom Borås kommun. Under året 
har BIS svarat för 33 kulturaktiviteter vilket är 22 
flera än föregående år. Besökarantalet i museet har 
under året varit 500.

BIS-personalen och styrelseledamöter har arbetat 
flitigt med den stora flytten av kansliet fr. Åsbogatan 
23 till Allégatan 71. BIS har äntligen, efter fem 
flyttningar, hamnat i ändamålsenliga och rymliga 
lokaler. I BT-huset inryms såväl stadsarkiv som 
folkrörelsearkiv och Idrottshistoriska arkivet.  
Kansliet är möblerat med helt nya kontorsmöbler som 
BIS själva sparat till.

Styrelseledamöter, medlemmar och personal har 
deltagit i konferenser, utbildning och resor för 
utveckling av samverkansformer samt för skapande 
av idrottsmuseer och sällskap. Aktiviteterna har skett 
i samverkan mellan de Idrottshistoriska Sällskapen i 
Västergötland och SISU Västergötland. 

Antalet medlemmar var vid årets slut 675. Av dessa 
var 561 personer, 88 föreningar, 22 företag samt 4 
institutioner. Ulla Stålheim har under året varit vår 
främste medlemsvärvare.

Bemanningen på kansliet har under året 
varit: arbetsledare på heltid, bitr. arbetsledare 
och insamlingsledare  på  deltid samt fem 
heltidsmedarbetare som är anställda med 
aktivitetsgaranti. Som BIS egen datakonsult har vi 
haft Steve Gustavsson.
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Essunga Idrottshistoriska 
Sällskap 

Årsmötet hölls i Nossebro skola tillsammans 
med kommunens Fritidsutskott. Vi fick därvid 
information om kommunens bidragsregler.

Med anledning av Riksidrottsförbundets 100 års 
jubileum föreslogs att Brovallens idrottsplats, 
Nossebro, som har haft stor lokal betydelse för 
idrottens framväxt, föreslogs som en av 100 
idrottsplatser
Vid årsmötet valdes Kent Larsson till ny ordförande.
Arbetet med dokumentationen har framskridit 
och föreningen har fått beviljat 10.000:- från 
Sparbanksstiftelsen till tryckningen.
Den 15 september ordnade Uno Löfman bussresa till 
Borås för att se matchen Elfsborg- Landskrona med 
21 deltagare. 
Vid distriktets årsmöte deltog tre representanter.
Tre medlemmar reste till Herrljunga och såg 
deras idrottshistoriska utställning samt reste också 
till Rekord-Kålle och såg på utställningen om 
Mossbrott.
Under året har nio nya medlemmar löst medlemskort.

Falbygdens Idrottshistoriska 
Sällskap 

Vi har under 2003 fortsatt dokumentationen av 1900-
talets idrottshistoria på Falbygden och Falköpings 
kommun.
Årsmötet hölls den 25 mars inför ett 25-tal medlemmar. 
Inbjuden gäst var falköpingsbördige professor 
Anders Otterland, som berättade idrottsminnen. Det 
fastslogs också att fortsätta arrangera ”minnesaftnar”. 
En arbetsplan framlades av styrelsen bl.a. att fira 
idrottsmuseernas dag den 12 april och därmed också 
Riksidrottsförbundets 100 års jubileum.
Öppet Hus den 12 april bestod av besök från 
media och intresserade, guidade turer, kaffe och 
förfriskningar. Det hela blev en fin PR för museet.
Vårt sällskap är anslutet till Falbygdens museiråd och 
vi har varit representerade vid samtliga möten under 

Vid styrelsemötet den 28 oktober rapporterade 
Harry Thiel, Floby att han utfört forskning om en 
mer okänd storlöpare från kommunen: Runvar 
Öman, född och uppvuxen i Börstig. Runvar blev 
flerfaldig svensk mästare och med internationella 
framgångar på 1920-talet, efter det att han flyttat till 
Stockholm. Han flyttade sedan till USA och fortsatte 
sin löparkarriär där.
Museet har varit öppet varje helgfri tisdag kl 16-18 
samt för inbokade grupper. Vi har inbjudit samtliga 
idrottsföreningar i kommunen att förlägga ett 
styrelsemöte i museet.
Sällskapet har 105 enskilda medlemmar och 31 
föreningar.

Sällskapet har under 2002 haft följande styrelse: 
Ordförande Holger Lindberg, Vice ordförande Bengt 
Setterberg, sekreterare Evert Carlsson, kassör Anders 
Wetterskog samt Mats Roslund, Arthur Johansson, 
Sven Axelsson, Curt Gyllensvan, Karl-Erik Carlsson 
och Harry Thiel.

Guldklubben
 
Västgötaidrottens GULDKLUBB bildades den 
11 juni i Vårgårda. Medlemskap i Guldklubben 
beviljas idrottsledare inom Västergötland som för 
sin ledargärning tilldelats idrottsrörelsens högsta 
utmärkelse, Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i 
guld.
Bildandet av Guldklubben ingår som en 
jubileumsaktivitet inom västgötaidrotten ingående i 
firandet av RF 100 år.
Riksidrottsförbundet har sedan starten år 1903 
tilldelat 207 västgötaledare dess förtjänsttecken i 
guld. Av dessa har 83 anmält intresse för medlemskap 
och 43 deltog vid bildandemöte som hålls på Tånga 
Hed i Vårgårda.
Bildandemötet utsåg Olof Toftby, Borås, till 
GULDKLUBBENS förste ordförande. Övriga som 
invaldes i styrelsen blev Sixten Borgvall, Herrljunga, 
vice ordförande; Conny Larsson, Vårgårda, kassör; 
Solveig Sundequist, Skövde, sekreterare; och 
Alan Scott, Lundsbrunn, ledamot. Till suppleanter 
valdes Curt-Olof Dalén, Brämhult och Peter Turin, 
Falköping. Till revisorer valdes Bo-Lennart Jonasson, 
Borås, och Sven-Göran Bröske, Ulricehamn, med 
Leif Sahlback, Vara och Margareta Wetterberg, 
Skövde, som suppleanter. Till valberedning valdes 
Margareta Wetterberg, Skövde, och Lennart Högstedt, 
Mariestad.
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Bildandemötet antog stadgar för GULDKLUBBEN 
som är en ideell förening.  Klubbens ändamål är att 
aktivt verka för att stärka och utveckla kamratskap 
och gemenskap i idrottens anda, samt på olika sätt 
verka för att främja och stödja en fortsatt positiv 
utveckling av västgötaidrotten. Klubben kommer 
även att medverka genom sina medlemmar vid olika 
idrotts- och kulturarrangemang inom idrotten.

Medlemskap föreslås även beviljas idrottsutövare 
i Västergötland som erövrat internationellt 
mästerskap vid olympiska spel, världsmästerskap, 
europamästerskap inom sin idrott.

Gösta ”Fåglum” Pettersson medverkade vid 
bildandemötet och berätta cykelminnen från Giro 
d´Italia och visade cykelmuséet på Tånga Hed i 
Vårgårda. 

Västgötaidrottens Guldklubb har under året beviljats 
inträde i Westgöta Idrottshistoriska Sällskap.

Herrljunga Idrottshistoriska 
Sällskap 

Det gångna verksamhetsåret kom att präglas av ett 
intensivt arbete med att genomföra utställningen RF 
100 år.
Vi bjöd in alla idrottsföreningar i kommunen att 
deltaga i den skärmutställning, som skulle äga rum 
i Kulturhusets utställningslokal med start 12 april. 
Av de inbjudna föreningarna deltog 12 st. För att 
ekonomiskt kunna genomföra utställningen fick vi 
bidrag RF, Västergötlands IF, några företag på orten 
och Herrljunga kommun.
Samma dag som invigningen hade VIF och SISU 
förlagt sina årsmöten till Herrljunga, som avslutades 
med jubileumsbankett på Hotell Gyllene Kärven. 
Många SDF-representanter i distriktet deltog och 
även Herrljungas kommunledning.
Utställningen invigdes av HIS ordförande Rolf 
Melin med assistans av Gösta Aronsson och Sven 
Bengtsson, två av våra äldre idrottsprofiler.
Intresset för utställningen visade sig vara mycket stort 
och vid invigningen var lokalerna fyllda av åskådare 
som fick en möjlighet att beskåda unika bilder och 
idrottsmaterial från början av 1900-talet och framåt. 
Invigningsdagen bjöds det på förfriskningar och 
kaffe, till vilket VIF bidrog med kostnaderna.

Kulturhusets lokaler var öppna under 14 dagar. 
Flera av våra grannklubbar tog tillfället i akt att 
besöka Herrljunga och HIS utställning. Vi beräknar 
att 700personer kom på besök. Under sommaren 
fanns möjlighet att att på hembygdsföreningen 
beskåda utställningens bildmaterial. En videofilm 
på arrangemanget finns inspelad och kan köpas av 
föreningar och privatpersoner.
Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till föreningarna 
för deras arbete med att göra utställningen till en 
sådan framgång samt givetvis våra sponsorer.
Under året har medlemsantalet ökat från 41 till 72 st!

Karlsborgs Idrottshistoriska 
Sällskap 

Den 20 maj bildades Karlsborgs Idrottshistoriska 
Sällskap. Mötet var förlagt till Forsviks IF:s 
klubblokal. Närvarade föreningar var IFK Karlsborg, 
Karlsborg Skytteförening, Forsviks IF och Skackans 
IF. Mötet utsåg en interimsstyrelse bestående av: Rolf 
Svensson ordförande, Olle Erixon sekreterare och 
kassör Göte Ivarsson.
Mötet beslöt att inventera såväl nedlagda som 
verksamma föreningar inom Karlsborgs kommun. 
Ett beslut togs att kontakta personer som känner 
till respektive förenings historia och kan bidra med 
var man kan finna lämpligt utställningsmaterial. 
Mötesdeltagarna fick efter fördelning i uppgift att 
kontakta sammanlagt 17 föreningar. Den största 
uppmärksamheten skall till en början fokuseras på de 
äldsta föreningarna, där historien om dessa börjar bli 
svårfångad.
Gäst på mötet var Arne Andersson - före detta 
Karlsborgare - numera bosatt i Vallentuna och aktiv 
medlem i Stockholms Idrottshistoriska Sällskap, i 
vilket han gav oss en inblick.
Den 3 oktober sände vi en skrivelse till Karlsborgs 
museum för att få disponera en yta för att kunna 
presentera Karlsborgs idrottshistoria. Vi har ännu ej 
fått svar.
Kaféträffar har anordnats med f.d. idrottare i 
kommunen, vilka berättat gamla idrottsminnen. 
Dessa möten är inspelade på band.
I maj månad öppnades en utställning på Karlsborgs 
museum under namnet ”Karlsborg genom åren”. 
Där fick Skackans IF disponera en monter för att 
visa upp sina priser samt att tillsammans med IFK 
Karlsborg och Carlsborgs Segelsällskap disponera 
väggutrymme för foton.
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I samband med RF:s 100-års jubileum den 12 april hade 
vi Öppet hus. Då gavs möjlighet att bese utställningen 
“Idrott förr och nu”, gå en tipspromenad samt besöka 
vår klubblokal. Till vår samling har vi från ABF fått 
tidningen Västgöta Demokraten 1954-85. Detta rönte 
stort intresse bland de drygt 30-talet besökarna.
Våra utställningar har varit välbesökta. Borås 
Idrottshistoriska, olika pensionärsgrupper och skolklasser, 
Fritidsnämnden och Kulturnämnderna har bl.a. besökt 
oss.
Vidare har vi under året producerat en jubileumsskrift, som 
var klar i augusti. Den innehåler tillbakablickar på olika 
idrotter, intervjuer, nedlagda föreningar och idrottsplatser.
Jubileumsskriften har delats ut till medlemmar och 
sponsorer. Vi har tack vare skriften fått flera nya 
medlemmar.
Den 5 november hölls tematräff “Basket” i Kinnahallen, 
då 23 personer deltog från Marbo basket, Sätila Sportklubb 
och andra intresserade.
Vid “äldre kan dagen” den 8 november var MIS en av 
utställarna. Vi presenterade olika lagsporter.
Årsmötet hölls den 18 mars och då valdes: Britt-Marie 
Knutsson ordförande, Ingvar Nordin kassör, Eivor 
Lövgren sekreterare samt Sven-Olof Andersson, Rolf 
Börjesson, Erik Gustavsson, Lennart Norrman och 
Wiggo Svensson.

Skara Idrottshistoriska Förening 
Vi deltog i den kulturvecka som Kultur och 
fritidsnämnden arrangerade i nya biblioteket i Skara. 
På en skärmutställning presenterade vi en del av 
föreningens verksamhet.  
Styrelsen utsåg “tyngdlyftningen” till Årets 
idrott och vår förening delade ut två stipendier 
lovande ungdomar i Skara Atletklubb i samband 
med att Nordiska Mästerskapen i tyngdlyftning 
arrangerades i Skara Idrottshall.
Fortsatt dialog med kommunen vad gäller vår 
planerade verksamhet i nya badhuset, när detsamma 
står klart under senhösten 2004.
Föreningen har besökt Kålles Rekordmagasin i 
Tråvad
Vi har också skrivit några insändare i lokaltidningen
som berör vår idrottshistoriska verksamhet.

Riksidrottsförbundet 100 år firade kommunen med 
en inbjudan till föreningar: IFK Karlsborg, CSS, 
Forsviks IF, Skackans IF m.fl. deltog med foton och 
priser som dominerande inslag.

Lidköpings Idrottshistoriska 
Sällskap 
Årets utställning har präglats av ”Den 
lokala idrottsledaren” - ett led i RF:s 100 
årsjubileum. Intresset har varit stort med många 
besökare. Närmare 400 personer kom under 
semestermånaderna, för att se utställningen och ta 
del av Lidköpings idrottshistoria.
Den 26 november invigdes en ny utställning med 
temat: “Boxning, simning och gymnastik”. På 
premiärkvällen talade Stig Johansson, Lidköping om 
sin boxningskarriär. Han blev svensk juniormästare 
1951 och svensk mästare för seniorer 1955.
Att vara i fina utställningslokaler har stor betydelse 
för verksamheten, det kan vårt sällskap bekräfta. 
Vårt museum har utvecklats på ett positivt sätt.
Vårt sällskap har deltagit med tre personer i den 
populära och intressanta studieresan till Mora i WIS-
regi.
Sällskapet har under 2003 haft följande styrelse: 
Folke Brink ordförande, Runde Bringsved v ordf, 
Leif Malmgren sekreterare, Ingemar Bertilsson 
kassör samt Tore Landqvist. Lennart Birgersson, Lars 
Apell, Bengt Bengtsson och Gunnar Olausson.

Marks Idrottshistoriska Sällskap 

Verksamheten 2003 har präglats av vårt 10-års 
jubileum. Vår utställning i Rydalsmuseet ”Idrott 
förr och nu”, som invigdes 5 oktober 2002, 
har under året haft två tilläggsutställningar: 
ALFA-bilder- 1702 bilder med idrottsmän 1949-
1961 invigdes den 25 januari av Carl-Erik Johnsson. 
Utställningen pågick till 9 mars.
Rekordmagasinet - lagbilder och idrottsprofiler 1942-
1969 pågick mellan 16 mars till 19 april. 
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Skövde Idrottshistoriska
Sällskap 

Skövde Idrottshistoriska Sällskap, som bildades i 
sept. 1999, har nu avverkat sitt fjärde verksamhetsår. 
Styrelsen består av Solveig Sundqvist, Gudrun 
Dahlberg, Nils Larsson, Bengt Säll, Björn Johansson, 
Ove Claesson och Börje Weiler. Styrelsen har haft sex 
protokollförda möten och årsmötet på Billingehus 
den 24 mars.
Under våren och sommaren har videofilmen ”Idrott 
i Skövde förr och nu” visats på 15 av Skövdes 
äldreboenden och uppskattningsvis sågs filmen av 
ca 300 personer vid dessa tillfällen. Filmvisningarna 
var mycket uppskattade och följdes ofta av ingående 
diskussioner om de olika händelserna som framkom i 
videon. Videon visades även i Skövde Stadsmuseum 
under matfestivalen i slutet av augusti och sågs då av 
ca 400 personer. Förutom på våra ordinarie öppettider, 
som varit ganska välbesökta, har vi i år haft många 
stora grupper som vi guidat i vårt museum.
I museet, som fortlöpande växer har vi under året 
presenterat ”24-timmars på skidor”, ”Billinge-
bragden”, Skövdes triathlon, O-ringen 2002 Skövde-
området, Skövde Fotbollsdomarklubb, Skövde 
Handbollsflickor samt diverse privata gåvor.
Medlemsantalet har ökat under 2003 och är nu140

Tibro Idrottshistoriska Sällskap 
Det gångna årets arbete har präglats av den lokala 
utställningen vi anordnade vid RF:s 100 årsjubileum. 
Utställningen var öppen under tiden 12 april till 9 
maj på biblioteket i Tibro och blev en stor framgång 
med över 1100 besökare.  Dessa fick se en mängd 
bilder och gammal idrottsutrustning. Ett 35-tal hade 
hörsammat vår inbjudan att ställa historiskt material 
till förfogande. En kväll visade Ove Emanuelsson 
bilder och kåserade från sina tre OS.
Det myckna arbetet med utställningen gjorde att 
vi förutom årsmötet bara haft en höstträff, som 
förlades till bågskyttarnas stuga. Som kåsör hade vi 
nu Alvar Andersson Tibro, känd fjällorienterare och 
vasaloppsåkare och han hade tagit med sig sin kamrat 
från dessa tävlingar, Lars-Erik Almqvist från Växjö.35 
personer åhörde mycket bilder från tävlingarna.
Vårt sällskap har representerats av tre deltagare vid 
WIS årsmöte i Sollebrunn samt tvåpersoner som 
deltog i utbildningsresan till Mora. Fotbollens Dag 
och Motorsportens dag har vi även deltagit i. Vi har 
fortsatt vår studiecirkel där vi dokumenterat idrotts-
historia. Styrelsen har under året bestått av Thore 
Levin, ordf. och Gösta Wahll, sekreterare. 

Bengt Jalmelin kassör samt Ingemar Karlsson, 
Ingvar Andersson, Yngve Johansson och Christer 
Carnegren
Styrelsen har under året haft 14 sammankomster och 
medlemsantalet är 67.
Strax före årsskiftet har vi fått sorgebud, då vår 
ordförande sedan 2001 Thore Levin avlidit. En god 
kamrat, bra ordförande och med mycket idrottshistoria 
särskilt inom motorsporten.

Tidaholms Idrottshistoriska 
Förening 

Föreningen deltog i WIS årsmöte i Sollebrunn med tre 
deltagare, i fotbollens dag med 12 deltagare och vid 
höstresan till Mora med tre personer.
Öppet hus har arrangerats två gånger: 12 april och 7 
september. Detta med anledning av RF:s 
100-årsjubileum och med mycket stort antal besökande.
Den nya filmgruppen har varit mycket aktiva.
Besöken i museet har varit stort och vi har utökat med att 
ta emot förbeställningar och guidning. Resultatet är lyckat 
med 76 gruppbesök.
Årets stora händelse var när vi kunde inviga 
“fotbollsrummet” den 10 april efter flera års arbete. 
Ralf Edström, välkänd fotbollsprofil och samtliga 
fotbollsklubbar var inbjudna samt Kultur- och 
fritidsnämnden m.fl. I detta rum finns även målvakten 
Anders Liljas fantastiska straffräddningar samt en tavla på 
de Tidaholmare som spelat allsvensk fotboll.
Årsmötet hölls den 10april under stor tillslutning. 
Ralf Edström deltog även har med en uppskattad 
programpunkt.
Nästa stora objekt är det nya stora rummet, som 
skall iordningställas. Vi har redan gjort väggar och 
golvbeläggning. Modellgrupperna är i full gång men 
mycket återstår och det kommer att kosta mycket 
pengar. 
Styrelsen har bestått av Brynolf Antonsson ordförande, 
Stig Tidqvist sekreterare, Eje Holm kassör samt Rune 
Andersson, Pelle Tillander, Evert Ödvall, Bengt 
Andersson, Roy Steens, Gösta Cronholm och Torsten 
Steiner.

Vadsbo Idrottshistoriska 
Sällskap 

Verksamhetsåret 2003 har för oss i Vadsbo varit ett 
intensivt år.
nsamlingen av Svenska Mästare har fortsatt och ca 60 
av de insamlade mästarna har funnits på en utställning 
på Karlsholme Folkets park i drygt två månader.
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Utställningen har därefter presenterats i Gullspång, 
där vårt sällskap också haft ett idrottscafé med gäster 
som flerfaldige världs- och OS-mästaren Anders 
Lundvall. Deltog gjorde även flerfaldige svenske 
mästaren tillika världsmästraren Peter Karlsson.
Utöver detta har även en idrottsplats med anor 
presenterats, såväl av sällskapets medlemmar som i 
pressen.
Insamlingen av mästare fortskrider och i övrigt har 
vi fått ta hand om en del idrottshistoria från anrika 
klubbar och föreningar. Material vi omhändertagit 
bevaras nu mera i Sällskapets lokaler, där det av 
besökare rönt stort intresse.

Vara Idrottshistoriska Sällskap 

Den 16 januari nybildades Vara IHS efter åtta år i 
”malpåse”. Tämligen omgående drabbades vi av 
en jobspost när utsedde kassören, den legendariske 
fotbollsspelaren i IFK Emtunga, Folke ”Back” 
Svensson hastigt lämnade oss. Folke ingick även 
i arbetsgruppen, som svarade för utställningen 
”Mossbrott -ljuset på slätten”. Utställningen visades 
den 12 april i Kålles Rekord-Magasin, som hade 
öppet hus den dagen med anledning av RF:s 100 
årsjubileum. Utställningen var ett samarbete mellan 
Önums Hembygdsförening och Kålles Rekord-
Magasin.
Den 8 april anordnade vi ett möte i den nya Vedum-
Hallen. som förevisades av VD (och IHS-medlemmen) 
Lars Larsson. Jan Hermansson berättade om SISU:s 
verksamhet.
Under hösten har en träff med representanter för 
Naums SK anordnats
I övrigt har medlemmar i vårt sällskap representerat 
under WIS årsmöte, fotbollsdagen i Borås samt resan 
till Mora.

Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskap  

Den 26 februari hölls årsmötet i Kullingshofsstugan. 
Sven-Åke Mökander gav information om 
verksamheten på Tånga Hed och Hans Jönsson om 
kommande cykelfester.
Styrelsen har under året haft fyra sammanträden 
och bestått av: Olle Ekman ordförande, Karl-Erik 
Svensson kassör, Nils-Erik Andersson sekreterare 
samt Bengt Jonsson, Leif Carlsson och 
Roland Svensson

Vi representerade med två deltagare på WIS årsmöte 
i Sollebrunn.
12 april firade vi RF 100 år på Tånga Hed med att 
ha öppet Fåglums museet, tipspromenad, utställning, 
utdelning av diplom till förtjänta ledare (minst 20 
års ledargärning) samt servering. Det kom ca 80 
besökare.
Den 23 april besökte vi Herrljunga IHS och 
dess utställning om RF 100 år. Vi var 10 st. från 
Vårgårda.
26-27 juli deltog vi på Tånga Marknad med att ha 
öppet Fåglums museet.
15 september var vi 15 st. från Vårgårda som blev 
bjudna på Fotbollens Dag i Borås
23-24 oktober deltog fem från vårt sällskap i WIS 
resa till Mora.

Vänersborgs Idrottshistoriska 
Förening 

20 jan börjar cirkeln ”Idrottsdokumentation”, som 
pågick varje måndag tom. 19 maj i SISU:s regi
14 febr. sker årsmöte och idrottscafé med stor 
uppslutning från medlemmarna
12 april inviges fotoutställning om IFK Vänersborg 
100 år, som pågår tom. september
26-27 april Öppet hus tillsammans med fem andra 
museer i Vänersborg i samband med Musei- och 
stadsvandring
7 sept Kulturhusens Dag. Start vid idrottsmuseerna 
och sedan stadsvandring, under vilken ett 40-tal 
idrottshistoriska miljöer passeras och informeras om.
27 sept. Motorsportens Dag som ingår i RF:s 
100 årsfirande. Anordnas i samarbete med WIS, 
Vänersborgs kommun, de olika motorsportförbunden 
och Frivilliga organisationer. Ett synnerligen lyckat 
arrangemang med stor uppslutning.
28 oktober idrottscafé med temat cykel. Medverkande 
75-års jubilerande Wänershofs Cykelklubb
6 dec. Öppet Hus. Start och mål för Trestads 
Vandrarförenings internationella ”Grötlunken”: Efter 
vandringen serverades gröt i Idrottsmuseet.
9 dec. Midvinterblot och ”Bältesspännarträff” med 
föreningens pionjärer och respektive. Samtidigt firar 
vi vår förenings 15-års jubileum.
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Adresser och telefonnummer till idrottshistoriska sällskap/föreningar   
och idrottsmuseer i Västergötland

Alingsås Idrottshistoriska
Adress:    c/o  Erik Skoglund
                Box 55 
                441 22 Alingsås
Tel:          0322-61 13 70
Ordf.       Erik Skoglund, 0322-611370 
Sekr.
Bjärke Idrottshistoriska
Adress:    c/o Herbert Andersson
                Mjölsereds s. Byväg 9
                466 95 Sollebrunn
Ordf.       Herbert Andersson 
                0322-40244
Sekr.
Borås Idrottshistoriska
Adress::   Box 554
                513 14 Borås
Kansli:    Allégatan 71
Tel:          033 35 39 39, 033 22 63 55 
Epost.:     bis@bihs.se
Museum: Borås Idrottsmuseum
                Bockasjögatan 2
Ordf.        Olof Toftby, 033-26 68 60b
Sekr.        Leif Svensson, 033-26 69 88b
Essunga Idrottshistoriska
Adress:   c/o Lennart Carlsson
               Storängen, Essunga
               565 94 Nossebro
Tel:         0512-522 11
Ordf.      Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr.      Lennart Carlsson
Falbygdens Idrottshistoriska
Adress:    c/o Bengt Setterberg
                Danska vägen 126
Tel:          0515-107 34
Kontakt:  Bengt Setterberg, 0515-121 58 
Museum: Falbygdens Idrottsmuseum
                Odenhallen
Ordf.       Holger Lindberg, 0515-176 93
Sekr.
Herrljunga Idrottshistoriska
Adress:  c/o Sixten Borgvall
              Grengatan 5
              524 32 Herrljunga
Bes.adr. Tennishallen, Herrljunga
Tel:        0513-104 93, 0705-65 55 34
Epost.    sixten.borgvall@herrljunga.mail.
 telia.com
Ordf.     Rolf Melin, 0513-108 42
Sekr. 
Karlsborgs Idrottshistoriska
Adress:  c/o Rolf Svensson 
              Hantverksgatan 2
              546 30 Karlsborg
Tel:        505-449 63 
Ordf.      Rolf Svensson, 0505-449 63 
Sekr.      Göte Ivarsson, 0505-108 50 

Lidköpings Idrottshistoriska
Adress:   Esplanaden 1 
                531 50 Lidköping
Kansli:    Esplanaden 1,
Tel:          0510-216 17 
Epost.:     lihs@minpost.com
Museum: Lidköpings Idrottsmuseum
                Esplanaden 1 
Ordf.        Folke Brink, 0510-249 19
 Marks Idrottshistoriska
Adress:    c/oBritt-Marie Knutsson
                Backavägen 10
Tel:          0320-313 83, 0703-13 83 40
Museum: Marks Idrottsmuseum,
                Rydals Museum,                                     
                Boråsvägen 237
 Ordf.      Britt-Marie Knutsson 
                0320-313 83 
Sekr. 
Skara Idrottshistoriska
Adress:    c/o Lars Lundberg
                Ivar Videnbergsgatan 72
Tel:          0511-210 86, 0733-91 59 18 
Museum: Skara Idrottsmuseum, Vilan
Ordf.        Lars Lundberg, 051-210 06
Kontakt:  Sjunne Jönsson, 0511-123 06
Epost.  lars.lundberg@skaramark.telia.com
Skövde Idrottshistoriska
Adress:   c/o Börje Weiler
               Poppelvägen 6A,
               541 48 Skövde
Tel:         0500-43 06 22, 0708-66 49 90 
Epost.     b.weiler@swipnet.se
Museum:Skövde Idrottsmuseum
               Billingehus
Ordf.      Börje Weiler, 0500-43 06 22
Tibro Idrottshistoriska
Adress:   c/o Gösta Wahll
               Björkåsen Gäre,
               543 91 Tibro
Tel:         0504-615 83 
Ordf.       Vakant
Kontakt: Gösta Wahll, 0504-615 83
Tidaholms Idrottshistoriska
Adress:    Stallängsvägen 4,
                522 34 Tidaholm
Tel:          0502-163 38
Museum: Tidaholms Idrottsmuseum
                Stallängsgatan 4
Ordf.       Brynolf Antonsson
Vadsbo Idrottshistoriska
Adress:    c/o Björn Jansson
                Tallstigen 8,
                542 23 Mariesrad 
Tel:          0501-10829
Kansli:    Skomagasinet ”Gamla Teatern”
Museum: Skomagasinet ”Gamla Teatern”
Ordf.       Harry Johansson, 0501-320 11

Vara Idrottshistoriska
Adress:    c/o Carl-Owe Johansson
                Kållegården 1
                534 92 Tråvad
Tel:          0512-14012
Epost.      kallesr-m@swipnet.se
Museum: Kålles Rekordmagasin
                Kållegården
Ordf.       C-O Johansson, 0512-140 12
Westgöta Idrottshistoriska
Adress:    c/o Carl-Erik Johnsson
                Kelvingatan 33,
                507 43 Borås
Tel:          033-10 30 30, 0708-16 15 51 
Museum: Westgöta Idrottsmuseum
                Huvudnässkolan, Vänersborg
Ordf.       C-E Johnsson, 033-10 30 30
Sekr.        S-Å Mökander,  0322-67 23 10 
Vårgårda Idrottshistoriska
Adress:    c/o Nils-Erik Andersson
                Björkgatan 4 E,
                447 35 Vårgårda 
Tel:          0322-62 04 67, 0702-62 04 67 
Epost.      info@tangahed.com&gt
Museum: Idrottshist. cykelmuseet
                Tånga Hed
                447 91 Vårgårda
Ordf.       Olle Ekman, 0322-62 09 76
Vänersborgs Idrottshistoriska
Adress:    Box 80,
                462 21 Vänersborg
Kansli:     Huvudnässkolan
Tel:          0521-197 03
Epost.      sgp@telia.com 
Museum: Vänersborgs Idrottsmuseum
Adress:   Huvudnässkolan
Ordf.        S Gunnar Peterson
                 0521-141 09
Västgötaidrottens Guldklubb
Adress:   Box 554
               503 14 Borås
Tel:         033-35 39 39a, 0706-81 21 16
Ordf.:     Olof Toftby, 033 26 68 60
Sekr. Solveig Sundequist, 
 0500 418 694
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Adj. SISU
Kenneth Tidebrink
0502-109 66
e-post

Adj. VIF
Dag Wissler
0321-103 01 
e-post

Carl-Erik Jonsson, ordf.
033-10 30 30
e-post carl-erik.johnsson
           @vgregion.se
           
Harald Jakobsson, v.ordf.
0303-74 69 79

Sven-Åke Mökander, sekr.
0322-67 23 10
e-post

Marie-Louise Sjöö, kassör
0521-161 02 

Olof Toftby
033-26 68 60
e-post. olof.toftby@bihs.se

Harry Johansson
0501-320 11

Ragnar Nilsson
0521-153 48

Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

31



 

Porto 
betalt

Avsändare:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
513 14 BORÅS

Föreningsbrev
B-post

Oskar Svärd  från 
Tvärred, numera tävlande 
för Sollefteå SK, är Sveri-
ges  bäste längdloppsåkare 
på skidor.
Hans vasaloppsstatistik 
före segern 2003 är smått 
fantastisk. Svärd var nia i 
debuten 1999, därefter tvåa 
2000, femma 2001 och trea 
2002. En resultatlista som 
ingen kan matcha.
Dessutom vann han det 
första Kinesiska Vasalop-
pet.


