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Hanna Falk deltog i årets JVM och blev femma i sprintloppet vilket är hennes främsta indi-
viduella placering i junior-VM hitintills. Dessutom körde Hanna slutsträckan i stafetten och 
förde liksom i fjor Sverige till en silvermedalj. (Se även artikel på sidan 27).

Ulricehamns IF:s skidtalang Hanna Falk

FOTO: Jan Pettersson/BT
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Ordföranden har ordet
Vi har kommit in i februari år 2009 och ännu 
ett år kan läggas till idrottshistorien.
   För Westgöta Idrottshistoriska Sällskap kan 
vi se tillbaka på ett aktivt år 2008  som började 
i Vara den 19 januari då Västergötlands 
Idrottsförbund  firade sina 100 år  och det 
blev en mycket lyckad tillställning där alla de 
lokala sällskapen/föreningarna  i WIS fanns 
representerade 
   Årsmötet i Lidköping den 15 mars, med 
värdskap av Lidköpings Idrottshistoriska 
Sällskap med sin ordförande Folke Brink i 
spetsen, genomfördes på ett utmärkt sätt.
   Sommarmötet i Borås den 30 augusti var 
tillika ett firande av vårt sällskaps 20-årsdag och mötet samlade rekordmånga 
deltagare. Utdelningen av diplom och standar finns redovisat i vår tidning nr 
3 – 2008. Borås Idrottshistoriska Sällskap med sin ordförande Tommy Olsson 
svarade för ett utomordentligt värdskap tillsammans med Borås stad och SISU 
(som bjöd alla på förtäringen). Västergötlands Idrottsförbund uppvaktade med 
att inbjuda och ekonomiskt ansvara för en satsning att bygga upp hemsidor på 
Internet för alla de lokala sällskapen under 2009. 
   Utställningen av alla de lokala sällskapens (och kommunernas) roll-ups, 
med Olof Toftby som initiativtagare, har vandrat runt i Västergötland under 
hösten och manifesterat Västgöta-idrottens 100 år på ett fint sätt.
   Tidningen Westgötarnas Idrottshistoria har kommit ut med fyra välmatade 
nummer tack vare insatser av de lokala sällskapen och inte minst redaktör 
Leif Svensson som lagt ner mycken tid och omsorg för att varje nummer skall 
bli läsvärt.
   Nu gäller det att se framåt och närmast väntar ett årsmöte i Tibro lördagen 
den 21 mars där Tibro Idrottshistoriska Sällskap står för värdskapet. Glöm 
inte att anmäla Ert deltagande – läs mer om årsmötesförhandlingarna på sidan 
10 i denna tidning.
   Väntar gör också den spännande satsningen på hemsidor med stöd av 
Västergötlands Idrottsförbund som nu under januari informerat sällskapen/
föreningarna på möten i Lidköping, Borås och Vara.
   Med dessa ord önskar jag Er en trevlig läsning av tidningen och representanter 
för de lokala sällskapen/föreningarna hälsas välkomna till årsmötet i Tibro.
                                                                                           
            Tommy Wahlsten
                                                                                             Ordförande i WIS

Tommy Wahlsten

Rättelser i WI nr 4 2008

Sid  6:   I bildtexten under övre bilden står det att Tore Frejd syns med 
  nummerlapp 24 på bröstet. Rätt uppgift är nr 26 - han tävlade för 
 IF Hagen, Skövde, detta år 1953. 
              Vidare saknas i texten uppgift om  Walter Berggren, Lidköpings  IS. 
 Walter kom tvåa i maraton-SM 1964 på tiden 2.30,07.. 
 
Sid 23:  Under bilden står det att Pressklubbens gångtävling startade vid 
              Särlaskolan, Borås. Fel! Skall vara på Särlagatan. Skolan byggdes       
 långt senare.

Sid 25: I bildtexten nederst på sidan står det felaktigt att Leif Nordh är ord-   
   förande i Skara IHF. Han är ordförande i Skara Idrottsförening, 
            allmänt kallat för SI, som fyller 108 år den 11 november 2008.

Sid 27: Längst ner står det att Nina Flack tog silver i English Open den 7  
 november. Det skall vara den 7 december.

                     Redaktionen
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OBS! På grund av mängden annonser har ”INFORMatION FRÅN IDROttSHIS-
tORISka SällSkaP OcH FöReNINgaR M. Fl.” flyttats till sidorna 18-19.

RANKÅSSTUGAN FyLLER 
6O ÅR
Åke Göthblad var en av flera 
aktiva Tibro AIK:are som var 
med och grävde grunden till stu-
gan som uppfördes några år ef-
ter andra världskriget. Han var 
också med och bidrog till belys-
ningsstolparna när elljusspåret 
anlades knappt 20 år senare.
Vackra Rankås med sin kuperade 
terräng har varit Tibrobornas fri-
tidsområde under flera decennier. 
Utöver terrängspåren finns även 
ett elljusspår och vandringsleden 
Rankåsleden. Många stora täv-
lingar har genomförts här genom 
åren i såväl löpning, skidåkning 
som orientering.
Rankåsstugan är den givna samlings-
punkten för alla utövare. Stugan byggdes 
av Tibro AIK, men ägs och drivs idag av 
Tibro Orienteringsklubb, tidigare Tibro 
AIK Skid-  och orienteringsklubb.

Snörika krigsvintrar
Behovet av en lokal för omklädning och 
gemenskap växte fram under de snörika 
krigsvintrarna, då det vimlade av skid-
åkare i Fröstorpsmarkerna. En av dem är 
nu 84 årige Åke Göthblad, som lade ned 
otaliga timmar i spåren som aktiv löpare, 
gångare och skidåkare mellan åren 1941 
och 2001.

Bytte om i verkstaden
   - Innan Rankåsstugan fanns fick vi lov

att byta om i verkstaden i Karlskog och 
tvätta oss i snön utanför, berättar Åke.
Byggnaden finns fortfarande kvar och lig-
ger utmed vägen, ett stycke längre in i
skogen, från Rankåsstugan räknat.

Sportstuga i Rankås
Tankarna på en sportstuga i Fröstorpsom-
rådet förverkligades efter krigsslutet då 
mark köptes i Rankås av Gustav Petters-
son. Under 1947 togs det första spadtaget 
och fler skulle det bli av Åke och de andra 
medlemmarna i Tibro AIK innan sport-
stugan, med lokaler för omklädning med 
tvättrum och bastu, stod klar att invigas 
1948.
     - Vi samlades på lördagseftermiddagar-
na efter jobbet för att gräva ut grunden. Vi 
schaktade och kärrade bort massorna för 
hand, berättar Åke.

Arbetsinsatser
Många medlemmar och företagare 
bidrog till stugans tillkomst genom 
arbetsinsatser och gåvor. Tibro 
AIK:s Sportstugekommitté tackar 
i en minnesbok alla de som gett sitt 
stöd och ”trott på idrottens idé en 
sund själ i en sund kropp”.
   För fem år sedan anpassades 
Rankåsstugan till dagens krav ge-
nom en om  och tillbyggnad. Hela 
stugan handikappanpassades och 
försågs med ett modernt utrustat 
kök, kapprum och toaletter. Myck-
et av det ursprungliga bevarades 
och arbetet gjorde med varsam 
hand för att behålla stugans charm. 
På nyåret 2004 kunde Rankåsstu-

gan återinvigas.

Elljusspår i Rankås
Under åren har även spåren i Rankås ut-
vecklats.
     - Det var inte alls lika utbyggt när jag 
började 1941. Det fanns ett milspår, men 
inga preparerade spår som i dag, berättar 
Åke.
     Tibro var tidigt med att få elljusspår. 
Redan 1966 kunde löparna träna och tävla 
även under den mörkare delen av dygnet.
     - Sigvard ”Balle” Hermansson var eld-
själen bakom elljusspåret. Han lade ned 
mycket tid på att skaffa sponsorer och såg 
till att det 2,7 kilometer långa elljusspåret 
kom till.
Insatsen var 500 kronor per stolpe.
     - Det var mycket pengar på den tiden, 

Rankåsstugan har firat 60-årsjubileum
Åke Göthblad var med och grävde grunden 1948

Åke Göthblad var med och grävde grunden till Rankåsstugan som 
invigdes för 60 år sedan och som allt sedan dess varit den naturliga 
samlingsplatsen för alla utövare i friluftsområdet strax utanför 
Tibro.

lokala Idrottsminnen på höstträff
Idrottsminnen med Ingvar Brämerson, 
Hasse Hansson och Gösta Wahll stod 
på programmet då Tibro Idrottshis-
toriska sällskap anordnade höstträff i 
Bågskyttestugan.
Att ett par lokala idrottsmän svarade för 
underhållningen på höstträffen blev popu-
lärt och de drygt 30 deltagarna önskade 
mer av sådana programpunkter. Ingvar 
Brämerson berättade om då han deltog i 
SM i fälttävlan i skytte 1952. Han visade 
också en tallrik som han erhöll i pris vid 
detta tillfälle. På tallriken är ingraverat 
Bertil Ugglas minnespris. Uggla var av 

gammal adelssläkt och blev officer. Han 
är känd från program med morgongym-
nastik i radio på 1930 talet och från meri-
ter ibland annat friidrott.
     Jag har två sådana här tallrikar hemma 
och det är jag ensam om i Sverige, förkla-
rade Ingvar Brämerson.

Novemberkåsan
Hasse Hansson berättade om vad Novem-
berkåsan är för något, en tävling där Ti-
bro motorklubb har tagit hem segern flest 
gånger i Sverige. Hasse är en av de som 
vunnit kåsan. Gösta Wahll, mest känd 

från bågskytteklubben i Tibro, delade 
med sig av några minnen från sin tid som 
orienterare.
     Fyra år höll jag på med den sporten. 
Det började med en nybörjarträff 1939 
och jag tävlade bland annat i Skaraborgs-
mästerskapet som var den stora tävlingen 
på den tiden. Då jag var sexton år fick jag 
en liten pokal som pris i en tävling och 
den är jag stolt över, sa Gösta Wahll.

BÖRJE SAHLÉN



sig vid ritborden och föra ned det på kar-
tor, berättar sonen Sune Gustafsson.

Vasalopps-veteran
Alvar Andersson kom till Tibro 1969 och 
gjorde sin första karta över Jubberudsom-
rådet och tillsammans med Kalle gjorde 
han många kartor och lade många banor, 
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aktiv klubb bland skärmar och skidspår
Utställning om Tibro Orienteringsklubb i Lilla Hörnan

Nyligen firade Rankåsstugan 60 år. 
Den ägs och drivs av Tibro Oriente-
ringsklubb, som nu står i fokus för ut-
ställningen i sporthallens Lilla Hörna. 
Tibro idrottshistoriska sällskap speglar 
där aktiviteterna bland skärmar och i 
skidspår. 

Rankåsstugan firade nyligen 60 år och är sam-
lingspunkten för orienterare och skidåkare i Tibro

Dräkter, priser, och diplom som speglar Tibro 
Orienteringsklubbs historia visas i lilla hörnan.

Tibro Orienteringsklubb är sedan två år 
namnet på tidigare Tibro AIK skid- och 
orienteringsklubb. Klubben har under 
årens lopp haft Rankåsområdet och se-
dan 60 år Rankåsstugan som sin utgångs-
punkt.
Den kuperade och omväxlande Rankås-
terrängen räknas som ett av landets finaste 
orienteringsområden.
   -Det hör till ett av de geologiskt mest in-
tressanta områdena i Västergötland, som 
istiden formade på ett bra sätt, konstaterar 
Idrottshistoriska sällskapets ordförande 
Ingemar Karlsson, som invigde utställ-
ningen.
   -Klubben har i dag digitala kartor över 
en kvadratmils område, från Rankåsstu-
gan till Brevik i öster, från Mofalla i söder 
till Mölltorpskorset i norr, berättar Tibro 
OK:s Bo Klamfelt.
Kalle Gustafsson och Alvar Andersson 
var klubbens första kartritare och banläg-
gare.
  -Tidigare fanns bara Generalstabens kar-
tor, men i början av 60-talet började far-
san att rita orienteringskartor. Inför SM i 
Magderud vid Beateberg 1974 lade han 
ned över 2 000 timmar av sin fritid. Han 
gick och mätte i skogen för att sedan sätta 

minns Åke, som själv var med och bidrog 
till en av dem.

Sixten Jernberg invigde
Stolparna märktes med sponsorernas 
namn och än i dag kan man läsa vilka fö-
retag och privatpersoner som bidrog.
      - Ett stycke kulturhistoria, eftersom 
många av företagen sedan länge är borta, 
men namnen lever kvar tack vare stol-
parna i Rankås, säger Christer Carnegren 
i Tibro Idrottshistoriska Sällskap, och 

bläddrar i pärmen från invigningen, där 
sponsorerna presenteras med illustratio-
ner av Tibrokonstnären Åke Sandberg.
   Elljusspåret invigdes den 3 januari 1966, 
samma år som Tibro AIK firade 50 års-
jubileum. I ett snörikt Rankås samlades 
ett tusental i publiken för att se världens 
då bäste skidåkare, Sixten Jernberg från 
Lima, klippa bandet.
     - Han körde ett par uppvisningsvarv i 
spåret och sedan var det tävlingar mellan 
åkare från olika klubbar, minns Åke, som 

dock inte fick köra själv eftersom varje 
klubb bara fick ha två deltagare.
   Desto fler varv blev det för Åke under 
de 25 följande åren efter invigningen som 
han var aktiv innan han lade skidorna och 
skorna på hyllan.

           Text o. foton: Lars-Ola Carlén
           Ur Skaraborgs Allehanda juli 2008

Stolparna till elljusspåret i Rankås sponsrades av enskilda och 
företag. Christer Carnegren, i Tibro Idrottshistoriska Sällskap, 
drev Brittagårdehallen mellan 1966 och 1991 och ses här vid ”sin” 
stolpe.

Innan Rankåsstugan fanns fick Åke Göthblad och de andra 
idrottsutövarna lov att byta om i verkstaden i Karlskog, en bit 
längre in i skogen.



ringskunnige som klubben haft. Han vann 
H35-klassen vid Fem-dagars 1978, berät-
tar Sune Gustafsson.  

Duktig arrangör
Tibro OK har arrangerat flera stora täv-
lingar genom åren, som lockat många 
orienterare till Rankås med omnejd. För-
tävlingen till VM 1989 hade 3 200 delta-
gare, vid 5-dagars 2002 stod klubben som 
arrangör för den första och andra etappen 
i Brevik med 15 000 deltagare. Den egna 
tävlingen Tibrotrippeln, som arrangeras 
för tionde året nästa år med en natt- och 
två dagsetapper, brukar locka 2 500 orien-
terare.
   -Det är fantastiskt att se när de på kort 
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Orienterarna minglade i Sporthallens cafeteria vid invigningen av Tibro 
idrottshistoriska sällskaps utställning. Allt medan Sune Gustafsson under-
höll på dragspel.

Tibroorienterarna Birgitta Augustsson, Barbro Schönborg, Ragnar Olsson, 
Alvar Andersson, Bo Klamfelt, Annika Brämerson, Ingvar Brämerson och 
Gisela Löfving framför utställningsmontern Lilla Hörnan i Sporthallen, 
tillsammans med WIS ordförande Tommy Wahlsten.

bland annat vid natt-SM i Rankås 1986.
   -På den tiden var det långa banor, upp 
till 16--17 kilometer, berättar Alvar, som 
lade banorna till ett otal Tibroträffen, fö-
regångaren till Tibrotrippeln.
Alvar har även tävlat och har en fjärde-
plats på veteran-VM i klass H60 som 
främsta merit. Han har även vunnit tre ve-
teran-SM och tagit sammanlagt sju--åtta 
medaljer i veteran-SM.
Efter en höftledsoperation för tre år sedan 
har han fått lägga orienteringen på hyl-
lan. Men skidåkningen håller han på med 
ännu, 70 år gammal. Hittills har det blivit 
35 Vasalopp och han är anmäld till nästa 
lopp.
   -Meningen var att jag bara skulle åka 
ett Vasalopp, men det har blivit 
35 på raken. Det finns Tibrobor 
som åkt fler, men jag är nog 
ensam i Tibro om att ha åkt så 
många i oavbruten följd.

Namnkunniga löpare
Dalmasen Alvar har trivts bra i 
Tibro OK genom åren och fram-
håller den fantastiska andan 
med många ideellt arbetande 
medlemmar. Han framhåller 
namn som Hans Schönborg 
och John Henriksson, som låg 
bakom många DM- och SM-
arrangemang.
  -Bosse Klamfelt är en riktig 
idéspruta och tack vare våra 
duktiga datakillar Peter Brämer-
son, Torbjörn Löfving och Tor-
björn Andersson kan klubben ta 
på sig tunga arrangemang.
En av veteranerna, Ingvar Brä-
merson, tillhör klubbens mest 
framgångsrika orienterare, inte 
minst i militära sammanhang.
  -Åke Pettersson är nog den 
bäste löparen och mest oriente-

tid bygger upp och förvandlar ett tomt 
gärde till en idrottsplats med start- och 
målområde, toaletter, dusch, parkering, 
resultattavlor och allt annat, framhåller en 
imponerad Ingemar Karlsson.
Vidare konstaterar han att den som en 
gång provat på orientering är fast för li-
vet.
   -Ja, vi har banor för de yngsta, fem-
åringarna i knatteknat, till inskolnings-, 
ungdoms-, senior- och vuxenklasser upp 
till veteranerna i den äldsta, 85-årsklas-
sen, berättar Bo Klamfelt.

Framgångsrika idrottare
Vid invigningen i Sporthallen medverka-
de även idrottshistorikernas distriktsord-

förande Tommy Wahlsten. Han 
kunde snabbt konstatera att det 
finns en god grogrund för fram-
gångsrika idrottare i Tibro. Även 
så för orienterare.
   -En av de främsta orienterarna 
i landet är ju född i Tibro, nämli-
gen Helena Jansson i IF Hagen. 
Nu förstår jag varför hon blivit 
så bra.
Wahlsten ger också en eloge till 
Idrottshistoriska sällskapet på 
orten för deras fantastiska verk-
samhet och berättade att distrik-
tet kommer att förlägga sin års-
stämma till Tibro, den 21 mars, 
2009. 
Utställningen, som visar bland 
annat tävlingsdräkter, skärmar, 
kontroller, priser, medaljer, di-
plom, samt en lång rad tidnings-
urklipp och andra dokument på-
går fram till den 22 maj.
                                      
                       Lars-Ola Carlén
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tIBROIDROtteNS  HIStORIa
Från august gustavsson till anton Strålman

Idrottsplatsen
Invigningsloppet 1941

Invigning av Idrottsparken, nuvarande Snickarvallen, 1941

Tibros idrottshistoria är i stort sett 
jämngammal med Västergötlands 
Idrottsförbund, även om någon 
organiserad utövning inte kom 
igång förrän Tibro AIK började 
sin verksamhet 1916.
I början av 1900:talet hade emeller-
tid ett par starka bröder födda i Kyr-
kefalla nuvarande Tibro, låtit höra 
om sig i idrottsliga sammanhang. 
Det var bröderna Gustavsson främst 
August även kallad  Starke Gustavs-
son. Han föddes 1875 i  Bråtaledet 
och var slaktarson. Han flyttade till 
Göteborg där han blev anställd som 
polis och känd som brottare och han 
var också dragkampare  och han ingick i 
det svenska lag som tog guldmedalj vid 
Stockholmsolympiaden 1912. Han blev 
därmed den ende Tibrobo som tagit en 
medalj av ädlare valör vid OS. Hans tio år 
äldre broder Karl-Fredrik hade även han 
gjort sig känd som brottare, han represen-
terade GAIS och blev senare proffsboxare 
och gick i Göteborg under namnet Våran 
Gustavsson. Av en gammal affisch funnen 
på museet i Tibro framgår att åtminstone 
August var i Tibro och gjorde reklam för 
brottning i början av 1900:talet.
   Före Tibro AIK:s bildande hade några 
fotbollsintresserade startat en förening 
som kallades IF Kamraterna och detta 
var närmare bestämt 1907. Den första fot-
bollsmatch som denna förening spelade 
var mot IF Kamraterna i Skövde och då 
blev det förlust med 3-0. Det blev senare 
fler matcher mot föreningar i grannkomu-
nerna, men någon större organisation före-
kom inte. Resorna företogs på deltagarnas 
egen bekostnad och utrustningen likaså. 
Någon riktig fotbollsplan fanns inte under 
den första åren, men senare lyckades man 
hyra en åker vid Baggebo där man kunde 
träna och även spela matcher. Senare flyt-
tades dock verksamheten till en plan vid 
Rosenhaga, som låg söder om järnvägs-
stationen. Någon annan idrott än fotboll 
förekom knappast, men det fanns undan-
tag. En av de verkliga entusiasterna hette 
Gunnar Kronlund som tränade löpning 
bl.a., men han blev nära nog överfallen 
av lantbefolkningen utefter vägarna. Man 
ansåg honom mer eller mindre vetande 
och således utgörande en fara för den all-
männa säkerheten.
    Så kom då en tid då idrottsintresset 
tycktes vara på upphällningen. Fören-
ingens verksamhet var inte så livlig och 
under de första krigsåren 1914 låg den all-
deles nere. Livskraften tynade och till sist 
helt dö ut i föreningen. Idrottsföreningen 
Kamraternas öde i Tibro var slut och så 
var det första skedet i Tibroidrottens his-
toria till ända.

TIBRO A.I.K bildas.
Det kom dock nya intresserade av idrott 
och tillsammans av några som varit med 
förut var man redo att försöka starta en ny 
förening. 
1916 mitt under det pågående första 
världskriget bildades Tibro AIK och dess 
förste ordf. kom att heta Edvard Johans-
son. Under den första tiden var verksam-
heten ganska blygsam, men det var fotboll 
som var den dominerande verksamheten. 
Svårigheterna med en bra plan var stora  
men man sökte lösningar. Fram till året 
1923 var aktiviteten inte så stor, men då 
inträder en bättre organisation och nu bör-
jar också andra idrotter att trycka på. För-
eningen indelas i olika sektioner  Fotboll, 
Bandy, Cykel, Friidrott, Skidor, Oriente-
ring  Gång och Gymnastik med egna sty-
relser, men med en huvudstyrelse.
Man började nu söka plats för en bättre 
fotbollsplan och man lyckades av lands-
hövding Dyrsen på Ruder få köpa ett 
markområde i Skålamossen. Detta var då 
ren vildmark och låg där den nuvarande 
Snickarvallen ligger. Där odlades med 
mycket frivilligt arbete upp en ganska 
bra gräsplan för fotboll, men man bygg-

de också omklädningsrum och en 
dansbana kring vilken man ordnade 
fester för att förbättra ekonomin. 
Karnevalsfesterna varje år var välar-
rangerade och drog mycket folk och 
hade bra artister. Några löparbanor 
fanns naturligtvis inte varför den fria 
idrotten var starkt hämmad även om 
terränglöpning och stafettlopp ar-
rangerades.
    Efter en tid höjdes krav på en bättre 
idrottsplats och det bildades en för-
ening kallad Idrottens Främjande, 
vars enda uppgift var att bygga en 
ny idrottsplats. Denna förening hade 
tre ledamöter från dåvarande Tibro 

municipalfullmäktige  och nu var kom-
munen ansvarig för bygget. Tibro AIK 
skänkte sin mark och 1938 kunde man 
börja bygga  den nya idrottsplatsen, som 
också skulle innefatta löparbanor samt 
kast och hoppbanor. Under den tiden fram 
till planen blev klar hyrdes ett gärde vid 
Hermelund och där spelades matcher och 
tränades fotboll till den nya planen blev 
klar. 1941 mitt under det pågående andra 
världskriget var det en stor dag för Tibro-
idrotten, när den nya idrottsparken, som 
den då kom att heta invigdes med många 
kända idrottsmän närvarande.
    Under den tiden hade gångsporten bli-
vit stor i Tibro, främst då genom Peder 
Ekbergs framgångar. Många stora täv-
lingar arrangerades och i och med den nya 
idrottsplatsen kunde tävlingarna flyttas till 
denna. Tidigare hade det varit landsvägs-
gång men nu blev den mera publikvänlig. 
Även friidrotten blomstrade och särskilt 
stafettloppen Tibro Runt var populära. 
Något som blev en fin samlingspunkt var 
den bastu som sattes upp i anslutning till 
omklädningslokalen. Denna blev mycket 
utnyttjad, särskilt som det var begränsade 
badmöjligheter på grund av bränslebris-
ten under kriget. Många fina idrottspres-
tationer har utförts av klubbens medlem-
mar under åren och några har också nått 
internationell berömmelse. Man tänker 
då framförallt på den ovan nämnde Pe-
der Ekberg men också landslagsmannen i 
fotboll Eine Fredriksson som hade Tibro 
AIK som sin första klubb. Man får inte 
heller glömma alla de ideella ledare som 
har lagt ner otaliga timmar för idrotten.
    Rankåsstugan med elljusspår och en 
enastående terräng är hela Tibros rekrea-
tionsområde. Det var också Tibro AIK 
som tog initiativ till denna som uppfördes 
strax efter kriget och som ganska nyligen 
har genomgått en omfattande renovering. 
Det fina elljusspåret kan till stor del skri-
vas på den allt för tidigt bortgångne eld-
skälen ”Balle” Hermanssons konto, som 
lade ner ett omfattande arbete på detta. 
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Rankåsstugan 1949

Greger Karlsson
En skidprofil i Tibrosedan 1940 0ch många år 
framåt, både på skidor och cykel.

Peder och John ”Mix” Mikaelsson i Tibrogången 
1942

Han skaffade fram sponsorer och 
man kan ännu i dag se vilka som 
var givmilda genom reklamen på 
stolparna.
  Klubben hade som tidigare nämnts 
haft olika sektioner och under åren 
hade dessa noterat en hel del fram-
gångar i sina respektive grenar. De 
hade också varit arrangörer och 
stått för många fina tävlingsar-
rangemang bl.a. SM i nattoriente-
ring. Vissa av dessa grenar har ef-
ter hand upphört i klubben såsom 
bandy, cykel och gymnastik, men 
de båda senare har bildat egna för-
eningar.
Tibro AIK har sedan några år delats upp 
i egna föreningar som omfattar Fotboll, 
Orientering/Skidor, Friidrott/vandring 
och Basket. Var och en av dessa har egen 
styrelse  och sina klubblokaler vid Sport-
parken Rankåsstugan och Snickarvallen.
   Det finns ytterligare två föreningar i 
kommunen som i dag har fotboll på sitt 
program nämligen Hörnebo SK och Fa-
gersanna IF.
Hörnebo SK firar i år sitt 75-årsjubileum  
och även den här klubben hade en före-
gångare som kallade sig Hörnebo AIK 
som på 1920-talet samlade ungdomen för 
att spela något som kallades ”trilling” ett 
spel med en rund träskiva, men de gick 
snart över till fotboll. I början av trettiota-
let började man spela bordtennis, som på 
den tiden kallades ping-pong och det var 
dessa ungdomar som kom att bilda sport-
klubben. Förutom bordtennis och fotboll 
kom man också att ha tennis, oriente-
ring, friidrott cykelorientering samt även 
schack. men den stora sporten inom för-
eningen var bordtennis där man har fos-
trat många bra spelare. Fotboll spelades 
i början på Aspavallen några km utanför 
tätorten och där ordnade man också fester 
som kunde inledas med en fotbollsmatch 
-gärna mot Tibro AIK. Ekonomin har lik-
som i alla föreningar varit ett problem och 
Hörnebo var något av en pionjärer avseen-
de bingospel och började tidigt med detta, 
i början endast för egna medlemmar.
Fotbollen var inte så framträdande i bör-
jan men är nu den gren som engagerar 
flest medlemmar och klubben är framfö-
rallt stor på flick- och damsidan. Det finns 
lag i varje årskull från 5 – 6 år och uppåt 
och damlaget spelar i Div III medan her-
rarna för närvarande återfinns i Div VI. 
Anläggningen i centrala Hörnebo ägs och 
drivs av klubben och omfattar klubblo-
kaler, två gräsplaner samt träningsplaner. 
Varje år arrangeras en fotbollens dag en 
familjefest där alla lagen visar upp sig 
och varje sommar ordnas fotbollsskola 
för ungdomarna.
   I östra delen av kommunen finns FA-
GERSANNA IF en även den mycket väl-
skött förening som bildades redan 1924, 
men från 1968 blev föreningen bättre or-

ganiserad. Tidigare hade man också syss-
lat med lite andra idrotter bl.a. bandy på 
den närbelägna sjön Örlen. Föreningen 
har en omfattande ungdomsverksamhet 
,men även ett bra seniorlag. Det är i första 
hand fotboll som utövas och man brukar 
ha 120 ungdomar mellan 7 och 15 år som 
regelbundet tränar. Idrottsplatsen heter 
Fagervi och där finns två gräsplaner samt 
en grusplan samt en nyrenoverad klubb-
stuga. Hela anläggningen ägs och sköts av 
föreningen helt på ideell grund.
Föreningen satsar mycket på ungdo-

mar och har uppmärksammats av 
Svenska Fotbollsförbundet som 
har varit där och spelat in en film 
om den fotbollsskola som bedrivs. 
Filmen skall sedan användas i det 
utbildningsmaterial som förbundet 
tillhandahåller. Föreningen står 
som arrangörer för klassfotbollen, 
samt en inomhusturnering då man 
håller till i Sporthallen i Tibro.

TIBRO MOTORKLUBB
Detta är en av Tibros mest kända 
och omtalade föreningar, vilka 
har fostrat både VM-segrare och 
svenska mästare. Klubben bilda-

des 1928 av några intresserade av i första 
hand bil och mc. orientering. Dessa täv-
lingar kördes på större och mindre vägar 
och omfattade då ganska långa sträckor. 
På trettiotalet började man arrangera 
backtävlingar i den så kallade Klevaliden 
som ligger vid den gamla vägen mellan 
Tibro och Karlsborg. Senare flyttades 
tävlingen till en annan backe närmare Fa-
gersanna någon mil från Tibro men man 
behöll namnet på tävlingen. Här var det 
tävlingar varje år fram till kriget och den 
drog ganska mycket publik. Huvudsakli-
gen var det motorcyklar men även bilar 
förekom och många av dåtidens välkända 
förare ställde upp.
Av naturliga skäl upphörde verksamheten 
under krigsåren, men återupptogs igen 
när freden kom. Nu var det även en del 
andra tävlingsgrenar inom motorsporten 
som prövades. Det var isbanetävlingar på 
Mullsjön mellan Tibro och Hjo och man 
hade även en tävling på en spolad bandy-
bana i Tibro. I början av femtiotalet bör-
jade motocrossen bli en populär gren och 
klubben beslutade att ordna en tävling vid 
Ransbergs kyrka på mark som tillhörde 
kronan. Banan var endast öppen för täv-
lingen varför träningsmöjligheterna var 
dåliga. Tävlingen fick namnet Snickarfrä-
sen och har senare varit årligen återkom-
mande. Den drog ganska stor publik och 
banan hade ett naturskönt läge vid sjön 
Örlen.  Klubben hade egna lag och flera 
bra förare men träningsmöjligheterna var 
naturligtvis begränsade, då man inte hade 
någon egen bana.
Efter mycket sökande lyckades klubben 
med bistånd av Tibro Kommun finna en 
lämplig plats för en ny motorbana. Denna 
anlades vid Kråkhult, i en tidigare grus-
grop ett par km öster om samhället och 
kom att kallas Tibro Motorstadion. Där 
finns nu en modern crossbana som håller 
internationell standard. Där har hitintills 
arrangerats tre VM-deltävlingar, många 
SM och naturligtvis Snickarefräsen. I an-
slutning till banan finns också tränings-
möjligheter för enduro
Tibro är också platsen för Sveriges MC-
gymnasium vars elever har sin träning 
förlagd till banan och där har och kom-
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mer att fostras många av landets elit inom 
motorsporten. Tibroklubben har också 
fostrat massor av kända namn som vunnit 
VM-guld och SM tecken och segrar i så-
väl Novemberkåsan som Gotland Grand 
National. Främst tänker man väl på An-
ders Eriksson med sina sju VM-titlar men 
också på Hasse Hansson och hans son Pe-
ter, Sven-Erik Jönsson  och många fler.

TIBRO MOTORSÄLLSKAP
Det är föreningen som varje år anordnar 
sin tävling Katerydsloppet i den litet udda 
grenen av motorsport nämligen på gräs-
bana. Detta är en form av speedway där 
man kör en varvbana med fyra deltagare 
i varje lopp. De flesta deltagarna kommer 
från utlandet där denna sport är populär. 
Många kända namn har under åren gästat 
Kateryd och det har varit bra publikan-
slutning.

TIBRO KANOTKLUBB
Detta är en förening som har låtit tala 
om sig främst genom Ove Emanuelsson, 
som har varit svensk representant vid tre 
olympiska spel. Som bäst har han varit 
fyra, mycket nära en bronsmedalj i gre-
nen C1.  Det var egentligen brodern Sture 
som började paddla kanot, men Ove blev 
också intresserad, men då det inte fanns 
någon förening i Tibro börja de tävla för 
Jönköping. Det var efter Oves deltagande 
i OS i Rom som Manne Sjölander kom 
upp med tanken på en klubb i Tibro och 
de övriga nappade på förslaget. Mycket 
har under åren talats om Ove, men klub-
ben har fostrat många  bra kanotister. Om 
detta vittnar alla de SM-tecken som tagits. 
Den mesta träningen har bedrivits vid Ör-
len där man har klubbstuga med kanothus 
och där man varje sommar anordnar ka-
notskola för nybörjare. Många av med-
lemmarna och framför allt Ove är också 
engagerad i Tibro Långpaddlarförening 
och Göta Kanalloppet. Det senare bruka 
samla en stor del av den svenska eliten. 
Han är också fortfarande aktiv och så sent 
som i år blev han världsmästare i kanot-
maraton i sin åldersklass. Han tränar fort-
farande lika mycket som när han var i eli-
ten. Han blev också känd för att för några 
år sedan ensam paddla Sverige runt.

TIBRO ISHOCKEyKLUBB
Ishockey kom till Tibro i början av fem-
tiotalet, klubben bildades 1951 och initia-
tivtagare var Hans Dahlin. Han berättade 
vid klubbens femtioårsjubileum att de var 
några grabbar som ledsnade på att skotta 
bandyplan. Han föreslog då att göra en is-
hockeybana i stället, den är ju inte längre 
än en bandybana är bred.
Det första den nybildade klubben fick 
göra var att skaffa fram mark att bygg en 
ishockeybana på. Det blev nu östra delen 
av Idrottsparken , nuvarande Snickarval-
len som fick tas i anspråk, ett område som 

delvis var skogbevuxet. Ett lån på 7000:- 
togs upp och nu blev det mycket frivilligt 
arbete att röja och planera samt att tillver-
ka sargen. När banan var färdig och det 
började bli kallt var det att spola banan. 
Man lånade uttjänta slangar av brandkå-
ren och det gick åt nästan 150 meter slang. 
Så mycket träning blev det inte, det mesta 
var arbete för att få banan i ordning.
Då man började spela var det lite si och 
så med utrustningen och reglerna kunde 
man väl inte heller så bra. Det var i första 
hand klubbarna i länet som stod för mot-
ståndet, men publikintresset var stort, det 
kom massor av folk som trotsade snö och 
kyla för att se den nya sporten. Spelet ut-
vecklades och laget noterade framgångar 
med bl.a. spel i Div II i flera säsonger. År 
1965 var det dags för konstis på banan och 
detta blev ett lyft, då man kunde ha is be-
tydligt längre och framgångarna fortsatte 
med bl.a. spel i Div.1 några säsonger.
I tolv år spelade man utomhus men år 
1976 invigdes Tibro Ishall och därmed 
började en ny period för klubben. Nu 
slapp man snöskottningen men det kanske 
var många som saknade arbetet på ”Mån-
skensrinken”.
Något som klubben gjort sig känd för är 
den turnering som arrangeras varje höst 
och till vilket Sveriges bästa juniorlag 
brukar deltaga. Klubben har också fått 
fram flera bra spelare och den som på se-
nare tid har uppmärksammats är Anton 
Strålman född och uppvuxen i Tibro. Han 
har efter två år i Timrå IK deltagit i 20 
JVM och en VM turnering. Numera åter-
finns han i Toronto  och NHL.

TIBRO KONSTÅKNINGSKLUBB
Även konståkarna började sin verksamhet 
på ”Månskensrinken vintern 1967-68 och 
det var Lars Gustavsson som hade nappat 
på uppropet att starta konståkningsklub-
bar i Västergötland.. Det var sedan hans 
dotter Regina som numera heter Jensen 
och hennes kompis Christina Svensson 
(Helgesson) som blev de första som prö-
vade på sporten. Det var naturligtvis stora 
svårigheter på utebana. Det hände bl.a. att 
deras föräldrar fick lysa upp banan med 
bilstrålkastare när de skulle träna. Den 
som kom längst med tävlandet var Chris-
tina  som utvecklades snabbt och tog guld 
vid Junior-SM, blev svensk och nordisk 
mästare och deltog i två europamäster-
skap. Efter åtta år kunde  då den nya hal-
len tas i bruk och det blev ett lyft för klub-
ben och dess åkare. Numera är Christina 
och Regina tränare för klubbens unga ta-
langer, bl.a. Johanna Götesson som deltog 
i VM i USA 2003 samt Christinas döttrar 
Viktoria och Joshi Helgesson som tog 
guld vid senior, respektive junior SM för 
att nämna några.
Något som har blivit stort för klubben är 
den isrevy som sätts upp vartannat år och 
som har blivit mycket uppskattat av såväl 

deltagarna som publik.

TIBRO TENNISKLUBB
Här har Tibro fått en förening som har 
skaffat sig ett ansikte utåt genom Robin 
Söderling som är född och uppvuxen i 
Tibro. Han har som bäst varit 26:a på 
världsrankingen, representerat Sverige 
vid Davis Cup och OS i Atén 2004.
Klubben har stor ungdomsverksamhet 
och har en egen hall i nära anslutning till 
Sporthallen. Denna kallades för TUA-hal-
len men heter numera Tibro Tennishall. 
Verksamheten började på femtiotalet på 
utomhusbanor inne i Tibro, men flyttades 
senare till nuvarande plats och försågs 
med ett plasttält innan nuvarande hallen 
uppfördes.

TIBRO BÅGSKyTTESÄLLSKAP
Det var år 1950 som ett tiotal intressera-
de beslöt att bilda en bågskytteförening. 
Ingen av dessa hade någon erfarenhet av 
denna sport men med hjälp av en del lit-
teratur och besök av andra klubbar satte 
man i gång. Man köpte bågar och ordnade 
med en träningsbana. Redan nästkom-
mande år var man redo att ordna sin första 
tävling som var på Hörnebo Idrottsplats 
och ett drygt tjugotal skyttar ställde upp. 
Man fick ganska snart fram några egna 
riktigt bra skyttar som noterade fina fram-
gångar. Tävlingar ordnades varje år och 
1959 fick man förtroendet att ordna SM 
i jakt o fältskytte uppe i Rankåsterrängen. 
Dit upp flyttade man också upp sin tavel-
bana, som senare med kommunens hjälp 
utökades och där finns nu en fin anlägg-
ning med en modern klubbstuga.
Sällskapet har haft många bra skyttar un-
der åren, som har haft stora framgångar. 
Den mest framgångsrike har dock varit 
Tommy Quick som under många år till-
hörde världseliten. Han tog en VM-titel 
i fältskytte som främsta merit, men han 
erövrade också nitton SM-guld. Han har 
också varit svensk OS repr. och behärska-
de samtliga grenar inom bågskyttet. Han 
började tävla som tioåring och spåddes 
ganska snart att bli en bra bågskytt, något 
som han lyckades bra med.  Sällskapet 
har under alla år haft en fin ungdomsverk-
samhet och många Tibrobor har redan i 
skolan prövat på att skjuta båge.  Många 
har också gått lång i att bli bra i en ganska 
svår idrottsgren. Klubben har också varit 
en flitig arrangör av tävlingar varje år och 
med flera lyckade SM-arrangemang.

TIBRO MODELLFLyGKLUBB
Klubben bildades redan på 1940-talet av 
några flygintresserade ungdomar och man 
hade då tävlingar med ganska enkla mo-
deller. Med åren utvecklades dock mate-
rialet och man gick över till radiostyrda 
modeller. Dessa är i dag mycket avan-
cerade vilket bevisades av att klubbens 
medlemmar hade uppvisning i sporthallen 
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i anslutning invigningen av utställningen 
där.
Den av föreningens medlemmar som har 
låtit mest tala om sig är Kjell-Åke Elofs-
son som har vunnit stor internationell 
berömmelse. Han har deltagit i samtliga 
världsmästerskap mellan åren 1976 – 
2004 och vunnit Lag-VM 1980 och blivit 
individuell tvåa 1976. Han har även blivit 
nordisk mästare och tagit nio SM-guld.  
Han är också klubbens mest meriterade 
modellbyggare.
Klubben har egen bygglokal i förenings-
huset Humlan. och bana vid Balteryd.

TIBRO CyKELKLUBB.
Detta är en förening som nu inte har nå-
gon verksamhet, men som under vissa år 
har haft ganska god aktivitet. Efter att Ti-
bro AIK lagt ner denna verksamhet i mit-
ten på trettiotalet låg den nere några år. 
Det kom dock nya intresserade  och 1938 
bildades Tibro Cykelklubb. Det var eld-
själen Tage Engelbrektsson som förutom 
att han var aktiv cyklist, lade ner ett om-
fattande arbete för att starta upp klubben. 
Framförallt var det tävlingen Tibro-Lop-
pet som han ville skulle återuppstå. Detta 
var något som han lyckades med  förutom 
att klubben kom att bli mycket aktiv un-
der krigsåren 1939-1945 då cykelsporten 
blomstrade. Det vandringspris som var 
uppsatt på AIK:s tid och som inte hade 
gått ut, fick den nya klubben överta och 
sattes upp som poängpris. Det tävlades 
om priset under fyra år och då erövrades 
det värdefulla priset av Boforscyklisten 
Gunnar Nylén.
Under de  åren var också cykelintresset 
stort i Tibro och massor av Tibrobor hade 
åkt för de cykelmärken som kunde eröv-
ras.
När kriget var över minskade intresset för 
cykelsport och det sista som klubben var 
involverad i var en matkontroll i Sexda-
garsloppet. Det bevittnades av mycket 
publik vid stoppet på torget, men nu gick 
klubben i malpåse några år.
Efter några år kom emellertid nya intres-
serade som tog vid, men nu var det fram-
förallt mountenbike och veterantävlingar 
som dominerade.

TIBRO BROTTARKLUBB
Det var i början av år 1952 som några 
intresserade beslutade att bilda en brot-
tarklubb. Ganska snabbt kom det många 
intresserade och klubben upplevde gan-
ska stor aktivitet under sin drygt tioåriga 
verksamhet. Under den tiden hade man 
fostrat många bra brottare som bl.a.vunnit 
gruppseger i Fyrstadsbrottningen 1958. 
Man tävlade flitigt särskilt mot klubbarna 
i övriga Skaraborg, men man arrangerade 
också egna tävlingar och då höll man på 
bl.a. i Folkets Parks rotunda. Tränings-
lokal hade under åren flyttats från olika 
platser, men tyvärr hade samtliga lokaler 

dåliga tvätt o duschmöjligheter och detta 
var naturligtvis ett hinder. 
Något som förknippades med klubbens 
verksamhet var deras hembygdsfester i 
Mickelstorps äng, som under flera år drog 
mycket folk och som hade många bra ar-
tistuppträdanden. 
Efter att en del av de äldre brottarna lagt 
av avtog intresset och efter en tid förklara-
des klubben vilande och till slut upphörde 
verksamheten helt.

BOWLING 
Består av tre klubbar BK Ös På, Rännans 
Vänner och Sprängarnas BK, det är alltså 
dessa som har sin verksamhet förlagd till 
bowlinghallen i före detta gamla Rixner-
huset på Storgatan. Redan för mer än 40 
år sedan började Tibrobor spela bowling 
då BK Ös På bildades, men hade då sin 
verksamhet i Skövde. Utöver tävlingsspel 
finns det en bred motionsverksamhet. 
Rännans Vänner samlar spelare från 55 år 
och uppåt och har 150 medlemmar som 
träffas varje vecka och spelar. Sprängarna 
har liksom Rännans Vänner ett femtiotal 
medlemmar och har dessutom hand om 
ungdomsverksamheten. Dessa två klub-
bar har också seriespel med företagsbow-
ling som samlar 120 lag från hela östra 
Skaraborg.

TIBRO SKyTTEFÖRENING
Skytterörelsen nådde Tibro i slutet av 
trettiotalet då en bana byggdes vid Häs-
tekulla. Där pågick verksamheten till in 
på femtiotalet, varefter man flyttade till 
en plats utmed nuvarande Mofallevägen. 
Numera finns banan med klubbstuga vid 
Olofsbyfall, där det bedrivs en omfattan-
de verksamhet och där flera tävlingar har 
arrangerats och där alla grenar av sporten 
kan utövas.
Klubben har också flera framstående 
skyttar som har nått internationella fram-
gångar och en av de främsta är Anders 
Jonsson som har tagit massor av SM och 
EM medaljer.

FAGERSANNA SKyTTEFÖRENING
Även i Fagersanna finns en skytteförening 
som bildades redan 1908 då den hade en 
bra verksamhet. Denna upphörde emeller-
tid för att 1938 åter börja komma igång. 
Man har bana en bit utanför tätorten och 
har under åren haft en hel del bra skyttar.

TIBRO GyMNASTIKFÖRENING 
Tibro AIK hade gymnastik på sitt program 
och Konsum bedrev husmoders-
gymnastik. Då deras verksamhet matta-
des bildade den nya föreningen för 30 år 
sedan och medlemsantalet har ökat med 
åren. Man har flera grupper att arbeta 
med och mycket nytt har kommit till. För 
några år sedan uppmärksammades också 
föreningen då det var många som åkte till 
Stockholm och sprang Tjejmilen

HANDBOLLSKLUBBARNA
HP Tibro är herrarnas förening medan 
Tibro HK har hand om damhandbollen. 
Båda föreningarna bedriver seriespel och 
har haft en hel del framgångar under åren. 
HP bildades 1977 då de bröt sig ur Tibro 
HK och bildade Handbollspojkarna. Där-
med blev det två klubbar med handboll 
i Tibro . Båda föreningarna har emeller-
tid fått fram många bra spelare som via 
Skövde låtit tala om sig i större samman-
hang. Vi kan nämna bröderna Wahlström, 
Karin Jiveby och Angelica Wallén och 
många flera.

BADMINTON
Klubben heter HÅL i VÄGGA  och bil-
dades för 25 år sedan. Trots att klubben är 
ganska liten håller den sig  framme gan-
ska väl i den svenska badmintoneliten.
Det är i första hand familjen Eriksson som 
står för de största framgångarna med en 
hel del nationella framgångar.

TIBRO  SMU VOLLEyBOLLSÄLL-
SKAP
Sällskapet bildades 1970 men är för när-
varande vilande. Man hade under några 
år en ganska livlig verksamhet. Det fanns 
både dam och herrlag och av dessa lycka-
des damerna bäst genom att komma upp 
i Div 1 säsongen 1983-84. Många bra 
spelare kom senare att representera andra 
föreningar.
Tibro var tidigt ute vad gäller beachvol-
ley. Det skall ju vara sandunderlaget och 
det gick bra vid Örlens sandstrand. Här 
är det naturligtvis Simon Dahl, dubble 
olympiern, som är det stora namnet.

TIBRO IDROTTSHISTORISKA 
SÄLLSKAP
Till sist skall jag berätta lite om Tibro IHS 
som bildades i Rankåsstuga den 7 nov. 
1990. Initiativtagare var Erik Andreas-
son före detta spelare och fotbollstränare i 
Tibro AIK. Vi fortsatte då det arbete som 
Helge Larsson tagit upp att samla gamla 
idrottsintresserade till träffar för att prata 
idrottsminnen. Detta har vi försökt att 
fortsätta med ett par gånger om året.
Vi har också försökt att i någon mån sam-
la in material med idrottsanknytning. Vi 
har därmed försökt att fullfölja det motto 
som antogs vid bildandet nämligen att 
Dokumentera, Främja och Samordna Ti-
broidrottens historia.
Vi har också genom utställningar dels i 
vår ”Hörna” i Sporthallen, dels genom 
en lite större utställning låta föreningarna 
visa upp sig.
  
Sammanställt  2008 av
Gösta Wahll      
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Verksamhetsberättelse för Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap 2008

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
håller årsmöte lördagen den 21 mars 2009 med start kl 10.00

Plats:          Tibro Kultur o Fritid, Tibro bibliotek, Gymnasiegatan 29, Tibro

Program:   09.00  Styrelsemöte med revisorer och 
                               valberedning.
     Övriga tidigt ankomna erbjuds visning av      
                               Tibros idrottshistoria i Lilla Hörnan i   
                               Sporthallen.       

10.00  Kaffe, avprickning och betalning av lunchavgift
10.30  Tibro kommun hälsar välkommen
10.45  Tibros meste olympier, Ove Emanuelsson, presenteras
11.40  Årsmötesförhandlingar
13.00  Lunch

Anmälan:      Varje lokalt idrottshistoriskt sällskap/förening anmäler antalet deltagare (så vi får rätt antal serveringskuvert) till 
                        Sven-Åke Mökander, Markgatan 39, 441 51 Alingsås eller tfn 0322-67 23 10 (kvällstid), -60 06 65 (dagtid)
Avgift:            Lunch och program kostar 100:-. Avgiften erlägges vid avprickningen

Välkomna!                  Styrelsen

2008 har blivit vårt jubileumsår, dels 
100 år med Västergötlands Idrottsför-
bund och dels 20 år med WIS. Redan 
2007 inleddes detta med tema- och ju-
bileumsnumret av vår tidning (nr 4 un-
der 2007) och sedan rapporter från alla 
lokala jubileumsaktiviteter. 19 januari 
firades 100-års dagen i Vara konserthus 
(samma dag som bildandet i Falköping 
100 år tidigare). 100-års jubileet do-
kumenterades även i ett fotohäfte om 
”Festen”.  I Vara bjöds på bl.a. konsert, 
program, uppvaktningar och god mat.
     Med lokal ledning från Borås IHS pro-
ducerades 46 olika Roll Ups/rullgardiner 
från 23 kommuner. De lokala sällskapen 
hade fått i uppgift att på den ena roll up 
ta fram foto och text på 15 anläggningar 
och på den andra lika många foton på de 
lokala idrottsverksamheterna under 100 
år. Dessa roll ups har sedan använts vid 
olika samlingar och under slutet av 2008 
till januari 2009 har de gått runt på en 
vandringsturné (premiär för idrottshisto-
risk vandringsutställning i Västergötland) 
i distriktet. Somliga deltog även i Skara 
museums sommarutställning om Västgö-
taidrotten 100 år. 15 lokala sällskap har 
under året haft olika jubileumsarrang-
emang, där man bjudit på varierande akti-
viteter (med jubileumsbidrag från VIF).
   Sommarmötet i Borås den 30 aug blev en 
mycket välbesökt dag (90-talet deltagare) 
i 20-års jubileets tecken med idrottshisto-
riska filmvisningar, föredrag och bildvis-
ning  om segelflyg i Borås och Sverige, 
utdelning av diplom och standar samt inte 
minst Västergötlands IF:s jubileumsgåva 
att digitalisera WIS och de lokala sällska-
pen, så att vi alla kan få en hemsida på 
internet (och kanske binda ihop detta i en 
Västgötaportal). Borås IHS var lokal ar-
rangör.

Årsmötet
Årsmötet ägde rum i Lidköping den 15 
mars med 43 deltagare från 15 IHS. Hans 
”Smått” Andersson berättade om sin kar-
riär inom flygmilitär femkamp, där han 
bl.a. vunnit ”VM” tre gånger. Vår bokpro-
duktion av ”Västgötafotbollens 1900-tals 
historia” slutredovisades och i styrelsen 
blev det omval. Lokal arrangör var Lid-
köpings IHS.
När WIS gick in året var det 2.512 med-
lemmar i alla våra sällskap och vid årets 
slut noteras 2.711 medlemmar. Ökningar 
har gjorts i Karlsborg, Borås och Trollhät-
tan. 

Styrelsearbetet
Styrelsen har haft åtta protokollförda 
sammanträden (15 mars, 21 april, 21 maj, 
30 aug, 15 sept, 17 nov (samt under 2009 
11 febr och 21 mars). Under styrelsen har 
några arbetsgrupper gjort insatser:
”Hemsidesgruppen” (Olof T, Folke B och 
Tommy W) har ingått i VIF:s arbete med 
att ta fram hemsidor till alla sällskapen. 
Thomas Pettersson har fått i uppdrag att 
göra upplägg av hemsidorna. Nu skall ut-
bildning och introduktion ske lokalt och 
gruppvis med 4-5 lokala IHS.
”Museigruppen” (Benny Ö, Sture P och 
Sven-Åke M) har tagit upp frågan dels om 
Vänersborgs-museets framtid med osäkra 
lokalförutsättningar och dels om vi skall 
ha ett distriktsmuseum överhuvudtaget 
och vilken roll detta skall spela? Hur ut-
vecklar vi de lokala museerna? Beslut har 
tagits om att börja scanna in bilder bl.a 
delar av Harald Jakobssons samling.

Idrottshistoriskt Riksförbund??
Årsstämman i Järvsö (11-12 oktober) blev 
ajournerad, då det inte hade hunnits med 
någon revision samt att Riksidrottsförbun-
det ännu inte tagit ställning i hur de öns-

kar se på en idrottshistorisk organisation. 
Två minibussar organiserades från Borås 
IHS i resan till Järvsö. Riksidrottsmuseet 
fungerar, men noterar lägre besökssiffror 
än förväntat. Detta har heller inte någon 
kontakt organisatoriskt till Idrottshistoris-
ka Riksförbundet. Nu avgörs RF:s inställ-
ning vid ett extra årsmöte i Örebro den 
24-25 jan 2009 och detta ställs då emot 
att hela Idrottshistoriska Riksförbundet 
läggs ned. 

Tidningen
Utgivningen av vår tidning ”Westgötarnas 
Idrottshistoria” har under årgång 5 fortsatt 
med fyra välmatade och intressanta num-
mer. Tidningsredaktionen har letts av Leif 
Svensson och Borås IHS har stått för vårt 
adressregister. De lokala sällskapen har 
levererat material och artiklar till de olika 
tidningsnumren:
Nr 1 med verksamhetsberättelser och från 
100-års jubileet i Vara samt idrottshistoria 
från Tibro, Trollhättan, Borås och Lidkö-
ping
Nr 2 med Skövdes triumf i handbollen 
samt idrottshistoria från Alingsås, Mark, 
Vadsbo, Vårgårda och Tidaholm. Borås 
nya idrottsmuseum invigs.
Nr 3 med reportage från vårt jubileums-
möte i Borås samt idrottshistoria från 
Vara, Karlsborg, Herrljunga, Karlsborg, 
Skara, Borås, Falbygden och Tibro
Nr 4 med reportage från rikskonferensen 
i Järvsö och bild (samt ungdomspresenta-
tion) på Marcus Hellner sedan han vunnit 
världscuptävlingen i Gällivare. Idrottshis-
toriska artiklar fanns från Vadsbo, Väners-
borg, Tibro, Herrljunga, Borås och Skara.
Korsord har funnits med i alla tidning-
arna.
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Årsrapporter 2008 
från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar

Stöd
WIS får på olika sätt stöd från Västergöt-
lands IF och SISU Västergötland. Vi har 
inte minst fått ta aktiv del i ”Västgöta-
idrotten 100 år” och vi har fått ta till oss 
ny utveckling i form av hemsidor. Studie-
arbetet fortgår och kan utvecklas främst 
i frågan hur vi aktiverar våra samlingar 
och museer med fler besökare och yngre 
målgrupper.

WIS har erhållit stöd från Västra Göta-
lands Kulturnämnd för vårt dokumenta-
tionsarbete, men här kom under hösten ett 
beslut om att dra in bidraget. Styrelsen i 
WIS (och även de andra organisationerna, 
som erhållit negativa besked) skrev in-
lagor. Detta gav resultat i så måtto att vi 
erhåller fortsatt stöd 2009, för vilket vi är 
tacksamma. 

Ekonomiskt noterar WIS ett aktivt år. 
WIS har klarat av fotbollsboken,  jubile-
erna och fortsättningen på tidningsredak-
tionen verkar säkrad. Frågan om museer-
nas framtid och våra hemsidor är aktuella 
frågor liksom förnyelsen med yngre mål-
grupper i våra lokala sällskap. 

Styrelsen genom Tommy Wahlsten och 
Sven-Åke Mökander

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
Vid årsmötet den 10 mars deltog 45 med-
lemmar. Affe Hedlund informerade om 
SISU Idrottsutbildarna, och mötesordf. 
Hjalmar Andersson såg till att dagord-
ningen snabbt klarades av. Avslutnings-
vis erhöll AIF:s lovande idrottsungdomar 
Amanda Odesjö och Krister Larsson årets 
stipendier.
   Den 19 januari ordnade vi högtidlig 
invigning av Västergötlands Idrottsför-
bunds 100-års-jubileum i Nolhagahallen. 
Utställningen pågick sedan till slutet av 
februari, då den flyttades till Biblioteket 
under mars och april.
   Sex av våra föreningsmedlemmar har 
vi under året presenterat i montern på 
Sparbanken: S/A Hockey, Ödenäs IF, 
Alingsås Kvinnliga IK, OK Skogshjor-
tarna, Alingsås Sim & Liv samt Långa-
reds BOIS. Under fjärde kvartalet har vi 
visat boxaren Tage Pagårds ”återbördade” 
prissamling, däribland en KABOM-pokal 
(den enda i Alingsås).
   Vi har varit representerade vid WIS 
årsmöte i Lidköping 15 mars, Fören-
ingsarkivet Alingsås årsmöte 17 april, 
WIS sommarmöte i Borås 30 augusti och 
Hembygdsnätets årliga träff  i Alingsås 
museum 21 oktober. 
   Årets ”Vårträff” hölls på Östbovik 14 
maj och en ”Höstupptakt” i Ängabostu-
gan 24 september. Vi deltog i kommunens 
arrangemang ”Arkivens dag” 8 november. 
”Öppet hus” i vår klubblokal har vi haft 
sex måndagar under året. Tre studiecirk-
lar i samarbete med SISU har genomförts. 
Den 18 november ordnade vi en träff för 
styrelseledamöter från Herrljunga, Vår-
gårda och Alingsås IHS.
   Många av våra medlemmar deltar i 
det idrottscafé som sedan oktober 1994 
anordnas i Alingsås IF:s klubbstuga vid 
Mjörnvallen varje torsdag under ”vår- 
och hösttermin”. Årets avslutning den 11 
december (med Alingsås lucia) var den 
508:e sammankomsten sedan starten! 
   Vid årets slut hade vi 162 medlemmar, 
varav 26 föreningar och 16 företag.

   Under året har vi haft tio styrelsesam-
manträden. Styrelsen har bestått av: ordf 
Berndt Jivesten, vice ordf Gunnar Ryberg, 
sekr Lars Larsson, kassör Barbro Karls-
son samt Rune Höglund, Kjell Liljedahl, 
Henrik Svensson, hedersledamoten Alvar 
Munter och suppleanten Lennart Johans-
son.

Borås Idrottshistoriska Sällskap
Styrelsen har under året bestått av Tom-
my Olsson, ordf, Olof Toftby, v ordf, Ulla 
Stålheim, Lars Bogsjö och Kjell Stern-
feldt samt ersättarna Göran Zettergren och 
Kaj Bengtsson. Fr o m 1.10 trädde Borås 
Stads representanter Björn Bergquist och 
Arne Kjörnsberg med Lars Sundin som 
ersättare in i styrelsen.
   Rolf Carlsson, Lars Johansson, Karl 
Karlsson och Leif Svensson har varit 
adjungerade. Rolf Carlsson har tjänstgjort 
som kassör, Leif Svensson som redak-
tör och Kaj Bengtsson som sekreterare. 
Olof Toftby har på ideell basis arbetat 
heltid som kanslichef och Leif Svensson 
och Karl Karlsson deltid som redaktör 
resp materialinsamlare/registrerare. BIS 
har under året haft 7 anställda med ar-
betsmarknadsstöd. Steve Gustavsson har 
fungerat som datakonsult.
   Föreningen hade vid årsskiftet 706 med-
lemmar varav 615 var enskilda personer, 
81 föreningar och 10 övriga. 
Under året genomfördes den organi-
sationsförändring som fastställdes vid 
årsmötet 31.1. BIS har därmed kopplats 
organisatoriskt och administrativt till 
Stadsarkivet i Borås på samma sätt som 
gäller för Föreningsarkivet, detta för att 
säkra verksamheten framöver.
   I samband med årsmötet nyinvigdes 
Idrottsmuseet i Boråshallen av kommun-
styrelsens ordf Ulrik Nilsson efter en 
utbyggnad med 40 m2. Den ökade ytan 
innebär att museet nu har en filmsal där 
de idrottsfilmer BIS fått via SCIF nu kan 
visas på ett bra sätt. Dessutom kan verk-
samheten exponeras på ett helt annat sätt 
än tidigare i och med att de nya väggarna 

är av glas.
   Museet har varit öppet tisdagar 16-19 
samt vid speciella arrangemang. Antalet 
besök uppgick till 705. BIS har också en 
fortgående utställning i Galleri Idun i full-
mäktigehuset. På annan plats här visades 
också de 46 roll upsen från Idrottsförbun-
dets jubileum som BIS producerat i sam-
arbete med de lokala sällskapen innan de 
gick ut på turné i landskapet.
   Den 2007 inrättade Boråsidrottens Wall 
of Fame utökades med 5 nya namn vid en 
ceremoni i anslutning till matchen Borås 
Basket – Södertälje Kings 18.11. Juryn för 
Wall of Fame har fått ytterligare ett upp-
drag, att dela ut den årliga Boråsmedaljen 
som den numera nedlagda Föreningen 
för idrottens främjande i Borås tidigare 
ansvarat för.
   BIS stod 30.8 som värd för 20-årsjubile-
rande WIS sommarmöte. Mötet samlade 
ett rekorddeltagande av ca 100 personer. 
På WIS uppdrag har BIS fortsatt att ge ut 
Westgötarnas Idrottshistoria i fyra num-
mer med Leif Svensson som redaktör.

Essunga Idrottshistoriska Sällskap
Essunga Idrottshistoriska sällskap inledde 
året med utställning för det gemensamma 
100-årsfirandet. I biblioteket i Nossebro 
hjälpte idrottsföreningarna till med sin 
egen historia. Intressanta texter och bilder 
som uppskattades mycket av det stora an-
tal besökare. Två så kallade roll ups med 
bilder om varje förening hade en given 
plats. En av Erik Fåglums tävlingscyklar 
fanns också att beskåda. I samarbete med 
Nossebro missionsförsamling anordna-
des en träff under utställningstiden där 
Thomas Hammar talade om ledarskap. 
Thomas har ett förflutet som pastor i Nos-
sebro samt som en bra fotbollsspelare i 
Nossebro IF under några år.
Vi deltog i 100-årsfirandet i Vara konsert-
hus samt i Borås där flera medlemmar fick 
ta emot utmärkelser för mångårigt arbete 
i föreningen.
    Årsmötet gästades av Kurt Lindberg 
en något anonym före detta idrottsman 



12

boende i Nossebro. Han berättade om sin 
friidrottskarriär. Kurt var löpare och han 
deltog i många landslagssamlingar och 
tränade tillsammans med många kända 
elitidrottare inom friidrotten. Det var både 
ban- och terränglöpning, som han ägnade 
sig åt. En av höjdpunkterna i karriären var 
ett 10 000 meters lopp i juniorlandslaget i 
en Finnkamp.
    Fotbollsresor med buss till Borås Arena 
där vi sett matcherna mot IFK Göteborg 
i maj månad samt Djurgården i slutet av 
oktober. Den senare matchen var extra 
spännande för Elfsborgs tabellplacering. 
Vi var 45 respektive 30 deltagare på re-
sorna, där föreningen stod för kaffe vid 
bussen innan hemresan. 
    Essunga kommun anordnade en fö-
retags- och industrimässa i oktober, där 
även föreningar fick en utställningslokal. 
Idrottssällskapet hade givetvis en monter, 
som var bemannad hela mässan. Vi visade 
utställningen med roll ups från vår kom-
mun och några grannkommuners bilder 
över anläggningar och lokala idrottspro-
filer. Vi saluförde bland annat ”Västgö-
tafotbollens 1900-talshistoria”. Mässan 
besöktes av cirka 2000 personer och vår 
monter rönte stort intresse.
    Arbetet med en lokal idrottsbok, där 
vi dokumenterar våra lokala idrottsfören-
ingar har fortskridet bra och vi ser fram 
emot att kunna ge ut den under våren 
2009. Vi ser med glädje tillbaka på ett ak-
tivt år med det idrottshistoriska sällskapet 
för våra cirka 100 medlemmar och många 
andra som visat ett stort intresse för vår 
verksamhet.  

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
Under det gångna verksamhetsåret har vi 
haft ett antal styrelsemöten samt bland 
annat arbetat med artikelframtagande till 
WIS-tidningen.
Vi slutförde arbetet med fotounderlag till 
VIF:s 100 års jubileum, som ägde rum i 
Vara den 19 januari, där styrelsen med 
fruar representerade sällskapet.
Den 26 januari hade vi en utställning i 
Kommunhuset med samma Roll Ups som 
vi deltog i Vara med.
Utställningen bestod av två roll-ups med 
bilder av kommunens idrottslokaler och 
anläggningar, samt bilder från viktiga 
idrottshändelser under de förflutna 100 
åren, indelade i 10-års perioder med start 
1908-1920 osv.
   Vid WIS årsmöte  den 15 mars i Lidkö-
ping var vi representerade.
   Vid föreningens årsmöte 26 mars, som-
hölls i kommunhusets A-sal, hade vi en-
gagerat den nya kyrkoherden i Herrljunga 
Per Ulvestig, som bl. annat talade om 
idrott och religion.
   Vi har under 2008 haft ett inslag om 

Herrljunga idrotten i WIS utomordentliga 
tidning. Denna gången valde vi att berätta 
om den mycket välkände idrottsjournalis-
ten Ingvar Blomberg, som under sin lev-
nad betydde mycket för Västgötaidrottens 
förmedling till allmänheten om all idrott 
antingen den var i högre eller lägre sam-
manhang - allt var lika värdefullt.
   Sällskapet har under 2008 haft följan-
de styrelse: ordf Rolf Melin, sekr Sixten 
Borgvall, kassör Torsten Ranweg samt 
Jan-Erik Johansson, Robert Karlsson och 
Harry Nilsson.

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap
Karlsborgs IHS bildades så sent som år 
2003 och har under de gångna åren haft 
att kämpa med att finna formerna för sin 
verksamhet. Att hitta en lämplig lokal för 
sällskapets verksamhet har varit den stora 
stötestenen men ser nu ut att gå mot sin 
lösning.
   Inte desto mindre har ett mycket bety-
dande och värdefullt dokumentationsar-
bete om föreningar och idrottsprofiler ut-
förts. Skackans IF och LV1:s brottarklubb 
t.ex är väl beskrivna och bevarade.
Dett är till största delen ordf. Rolf Svens-
sons  förtjänst. Närmast gäller att låta fler 
ta del av detta.
   Rolf valde vid senaste årsmötet av ål-
dersskäl att träda tillbaka. Den nya styrel-
sen har uttalat som sin ambition att ”ta ett 
andra steg” i sällskapets utveckling och 
öka den utåtriktade verksamheten, 
engagera fler medlemmar och framför allt 
lösa lokalfrågan. Det sista är nyckeln  till 
vidare framgång.
   Att tillsammans med Karlsborgs kom-
mun ta fram två idrottshistoriska Roll Ups 
till Västergötlands 100-årsjubileum gav 
en bra ” skjuts” åt verksamheten och en 
god grund för fortsatt arbete genom nya  
naturliga kontakter med föreningar och 
idrottsmän och kvinnor.
   Vi deltog därmed i Västergötlands 
Idrottsförbunds jubileumsfirande. Särskilt 
glädjande eftersom IFK Karlsborg var en 
av de åtta föreningar, som  bildade VIF.
   Lokalt deltog vi aktivt med en mindre 
utställning i firandet av vår idrottsanlägg-
ning Molidens 35-årsjubileum.
   Vårt sällskap inbjöds tidigt under året 
att tillhöra Fyrklövern, ett samarbete mel-
lan fyra IHS i Skaraborg, som därmed 
blev fem – Femklövern..Vi stod även som 
värdsällskap vid en av Femklöverns träf-
far i Forsvik under hösten.
   En vacker vårkväll i maj inbjöd Karls-
borgs IHS intresserade till ett idrottscafé 
vid kanalen med temat ”Brottning”. Vi 
hade i förväg kontaktat och inbjudit några 
f.d. aktiva brottare i numera nedlagda 
LV1:s brottarklubb. De kom och flera 
”gamla brottare” från LV 1:s storhetstid 

hade hörsammat inbjudan  . Totalt var vi 
drygt 30 personer, som gladdes år brot-
tarminnen denna kväll,  en riktig nostal-
gitripp.
   Karlsborgs IHS har varit represente-
rat vid tidigare nämnda Västergötlands 
Idrottsförbunds 100-årsjubileum i Vara,  
vid WIS:s sommar- och utvecklingsdag i 
Borås och vid Idrottshistoriska Rikskon-
ferensen i Järvsö.
   När den idrottshistoriska vandringsut-
ställningen nådde vår kommun vecka 49 
– 50 inbjöd vårt sällskap som avslutning 
på utställningen till ett idrottshistoriskt 
kåseri med komminister Mats Löving ti-
tulerat ”Präst + fotboll = sant”. Drygt 60 
personer fyllde kommunbibliotekets sam-
lingssal fullt ut. Kvällen blev en succé! 
Efter den kvällen kunde vi konstatera att 
vi hade fördubblat vårt medlemsantal.
   Oändligt mycket idrottshistoriskt ar-
bete återstår, men med fler intresserade 
medlemmar, flera företag som sponsrar 
vår verksamhet och en ny egen lokal ser 
styrelsen framåt med entusiasm och till-
försikt.
   Styrelsen har under år 2008 bestått av 
Roland Gustafsson ordf., Stig Brehag 
sekr., Göte Ivarsson kassör, Evert Fingal, 
Åke Engvall, Gunnar Björnell och Erik 
Johansson. Dessutom har Christer Car-
negren som särskilt inbjuden adjungerad 
deltagit vid samtliga styrelsens sju sam-
manträden under året.

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap 
Årets aktiviteter har varit handboll där 
Lidköpings Handbollsklubb firat 50 år
samt VIF:s 100 års firande
Årets utställning om  Lidköpings HK in-
gick även HK Linne och Kållandsö HK.
Museet har även varit öppet fyra lördagar 
i februari / mars månad och medverkat i 
Lidköpings kommuns festivalvecka v 33
Vidare har sällskapet dokumenterat mu-
seet på film, där gymnasieskolans media-
linje stått för arbetet. Sällskapet deltager 
i projektet digitalisering via hemsida: ett 
samarbete med VIF.
WIS- vandringsutställning marknadsför-
des i Lidköping vecka 47
Klubbträffar har arrangerats med:
Mellby IK/Gillstads BK
Kållandsö GoIF, Kållands BK, Tolsjö BK, 
Svarthalls BK.
Sjödalens BK/Westerlunds BK.
Lidköpings GSS
    Sällskapet har deltagit i fyra träffar med 
”Femklövern”, Wadsbo, Skara, Tibro samt 
Karlsborgs Idrottshistoriska sällskap, där 
vi har gemensamt arbetat fram riktlinjer 
för att utveckla våra sällskap. Sällskapet 
deltagit i VIF:s 100 årsfirande och deltog 
vid jubileumshögtiden i Vara den 19 jan.
    Den traditionella sommarresan var i år 
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ställd till Ljungskile, där arenan ”Starke 
Arvid” och  Uddevalla stadsmuseum be-
sågs.
    Sällskapet har under året haft 3 per-
soner till hjälp genom arbetsförmedlingen 
försorg genom Birgitta Jansson, Ingrid 
van Amerongen samt Jörgen Johansson.
    Medlemsantalet var den 2008-12-31  
202 st.  (fördelade på 169 enskilda och 33 
föreningar  )
Besöksantalet 2008 var ca 900 personer.
   Styrelsen har bestått av ordf. Folke 
Brink, Lennart Birgersson, Ingemar Wil-
liamsson, Bengt Bengtsson, Ingemar 
Bertilsson, Harald Falk, Lars Apell, Rune 
Bringsved, Gunnar Olausson
Håkan Larsson

Marks Idrottshistoriska Sällskap
Det blev en festlig upptakt på året 2008 
med deltagande vid Västergötlands 
Idrottsförbunds 100-årsjubileum den 19 
januari i Vara konserthus. Under hösten 
2007 hade vi fått lära oss ett nytt begrepp, 
nämligen roll ups. Nu fick vi se den impo-
nerande raden av rullgardiner med trevlig 
idrottshistorik om både idrottshjältar och 
idrottsplatser i hela Västergötland.
   Vi följde upp detta med att våra ”roll 
ups” turnerande under första halvåret på 
kommunens bibliotek kompletterat med 
information om vårt sällskap och WIS 
skrifter och medlemstidningen. Bibliote-
ken i Kinna, Skene, Horred, Fritsla, Örby, 
Sätila och Hyssna fick besök av utställ-
ningen ofta kompletterad med att någon 
från styrelsen deltog. I augusti fanns den 
kompletta utställningen på Rydals Mu-
seum. Vår turné har gett många kontakter 
och viss uppmärksamhet för vårt sällskap. 
Biblioteken har kompletterat utställning-
en med idrottslitteratur. Vi är glada för 
detta samarbete med biblioteken och räk-
nar med att detta ska fortsätta.
   2008 har varit ett arbetsamt år för sty-
relsen. Vi har lämnat vår gamla lokal och 
flyttat in i en annexbyggnad till Rydals 
Museum. Styrelsen har haft regelbundna 
arbetsmöten för att iordningställa den nya 
lokalen. Vi har målat och snickrat, putsat 
och slipat, burit hyllor och samlingar. Vi 
kommer att ha en mer officiell invigning 
av den nya lokalen (400 m2) på vårt års-
möte den 24 mars, men innan dess återstår 
mycket arbete att utföra. För inredningen 
av lokalen har vi fått ett värdefullt bidrag 
från Stiftelsen Föreningssparbanken Sju-
härad
   Under året har vi fördjupat vårt samar-
bete med Rydals Museum och bl a med-
verkat vid  utställningen Badhus, bikini 
och bröstsim. Vår ordförande Britt-Marie 
Knutsson svarade för den del som omfat-
tade simundervisning och simskolor vid 
olika sjöar i Mark. Förutom kartor och 

bilder fanns baddräkter, simdynor och liv-
räddningsmateriel med. Museipersonalen 
har också gett oss värdefulla råd och stöd 
när det gällt inredningen av vår nya lokal. 
Vi får nu helt nya möjligheter att expone-
ra våra samlingar och möjligheter att göra 
temautställningar.
   I samarbete med Rydals museum plane-
rar vi för en utställning om Svenska mäs-
tare från Mark. Insamling av foton pågår 
och vi kan konstatera att det är besvärligt 
att få tag i äldre foton.
   Ett nytt grepp har varit att vi medverkat 
på ett medlemsmöte med Skene PRO där 
vi berättade om idrottsprofiler från Skene 
och bl a visade upp några av simmaren 
Björn Borgs medaljer  liksom den i vårt 
tycke primitiva pilbåge som Stig Thysell 
använde när han blev världsmästare i båg-
skytte. PRO-ordföranden Sven Håkansson 
intervjuade en del idrottsveteraner bland 
den talrika publiken som Rolf Börjesson, 
brottning, Ingvar Nordin om Björn Borg 
och vår ordförande Britt-Marie Knutsson 
om meningen med föreningen. Presen-
tationen blev mycket uppskattad och vi 
har fått förfrågningar om medverkan vid 
andra föreningar.
   Under hösten ordnades en träff i Tores-
torps skyttepaviljong med tema skytte. 
Lennart Norrman svarade för upplägg-
ningen tillsammans med företrädare för 
skytteföreningen. Det blev en givande 
träff där Lennarts klippböcker studerades 
livligt. Så berättades historier om skytte, 
skyttar och skytteledare. Vi bjöd på fika 
men en spontan insamling ordnades och 
dessa pengar överlämnades till skytteför-
eningen.
   Föreningen har varit representerad vid 
VIF:s 100-årsjubileum, vid WIS årsmöte 
och sommarmöte samt vid rikskonferen-
sen i Järvsö.
Styrelsen har hållit 14 sammanträden 
utöver arbetsmöten. Årsmöte hölls i den 
gamla lokalen i Rydal den 19 mars. Styrel-
sen omvaldes. Föreningen har 93 enskilda 
och 39 föreningar som medlemmar.
   Föreningen har medverkat i Wästgö-
tarnas idrottshistoria nr 2 genom Ingvar 
Nordin med en artikel om idrottsfamiljen 
Gustafsson-Skogum och Viggo Svensson 
med en artikel om Alfons Holmgren, lö-
paren från Fritsla och Skephult som blev 
en stjärna.
                                        
Skara Idrottshistoriska Förening
Skara Idrottshistoriska förening har under 
2008 haft följande verksamhet:
   Samarbetet inom ”Fyrklövern” har utö-
kats till en ”Femklöver” i och med att 
Karlsborgs IHS bildats och anslutit sig till 
gruppen.
   Ungdomsstipendiater blev Rebecca 
Lilja (hockeyfostrad i Skara IK), spelande 

för Hanhals i näst högst damserien. Som 
16-åring uttagen till J18-landslaget, spås 
en lysande framtid. Jonatan Boman, Skara 
MK. En stor talang inom motocross. 
   Glasmonterutställningen i Idrottshallens 
foaje fortsätter.
   I samarbete med Västergötlands Museum 
och andra IHS inom distriktet anordnades 
en idrottshistorisk utställning under som-
maren. Invigningen skedde strax före EM 
i fotboll. Muséet visade många matcher 
på storbild och det var fullsatt när Sverige 
spelade. Flera hundra åskådare kunde räk-
nas in. Hög stämning, krigsmålning, pu-
kor och trumpeter bidrog till en fantastisk 
omgivning under matcherna.
   WIS vandringsutställning visades på 
Nya Biblioteket under ett par veckor i ok-
tober. Mycket välbesökt och omtalat på 
sta´n. Väckte minnen hos många.
   Genom samarbete med Skara IF ord-
nades ett idrottscafé med handbollstje-
jerna Anna Larsson och Lisa Lindgren 
(handbollsfostrade i Skara HF). Nyblivna 
svenska mästarinnor med Skövde HF.
   Per Kahl från Radiosporten gästade oss 
och berättade minnen från OS i Bejing 
2008.

Tibro Idrottshistoriska Sällskap
Det gångna året har varit ett av sällska-
pets mest aktiva under sin 18-åriga verk-
samhet. Årsmötet hölls den 8 april i lo-
kalen vid Snickarevallen och bevistades 
av närmare 40 medlemmar. Även detta år 
lyssnade vi på en bandinspelning – denna 
gång med en av våra medlemmar, som var 
närvarande, nämligen Gunnar Pettersson. 
Han är en av pionjärerna inom modellfly-
get i Tibro.
   Styrelsen har under året haft femton 
protokollförda arbetsmöten och en omfat-
tande utställningsverksamhet. Det börja-
de med jubileumsutställningen ”VIF 100 
år” i biblioteket med många besökande. 
900 personer har skrivit sitt namn i den 
gästbok, som fanns. I vår ”hörna” i Sport-
hallen har vi haft temautställningar med 
kanot, konståkning, bågskytte samt den 
nu pågående orientering (som sattes upp 
i december). I samband med att Ranås-
stugan firade 60 år, ordnade vi en liten 
utställning, som speglade historia och 
verksamhet där. Museet i Skara uppmärk-
sammade ”VIF 100 år” med en utställning 
under sommaren och där deltog vi med en 
del material. Under hösten hade vi roll up-
utställningen några dagar i biblioteket och 
den sågs av ganska många. Verksamheten 
har rapporterats till SISU som kulturar-
rangemang. Vår utställningsansvarige 
Christer Carnegren har lagt ned ett stort 
arbete, som gjort att utställningarna blivit 
så bra.
   Som vanligt har vi anordnat en vår- och 
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en höstträff för våra medlemmar. Vårens 
träff var vid Hembygdsgården i Balteryd, 
där modellflygklubben bjöd på en uppvis-
ning i den högre skolan. Höstens träff var 
i bågskyttarnas stuga, där några av våra 
medlemmar berättade och vi pratade om 
idrottsminnen. Båda träffarna hade ett 
40-tal deltagare. Två tipspromenader i 
Rankås har vi stått för. Båda gångerna har 
vi haft tur med vädret och det blev många 
deltagare, vilket betydde att de även gav 
ett en bra nettointäkt.
   Vi har deltagit i ”fyrklöverns” träffar i 
Lidköping, Skara, Vadsbo och Karlsborg. 
Det senare sällskapet är nya i samarbetet, 
varför detta nu blivit en ”femklöver”. Vi-
dare har vi haft repr vid VIF:s 100-års fest 
i Vara och vid sommarmötet i Borås (WIS 
20-års jubileum), där vi erhöll diplom 
och standar. Vi har också representerats 
vid rikskonferensen i Järvsö. Vi har även 
hjälpt några föreningar med funktionärer 
vid deras arrangemang bl.a. veteran SM 
i gång.
   Vårt medlemsantal har under året ökat 
med 19 nya medlemmar och vi är vid årets 
slut 110 st. Styrelsen har under året be-
stått av ordf Ingemar Karlsson, sekr Gösta 
Wahll, kassör Jan Lindberg samt Christer 
Carnegren, Bengt Lundberg, Kent Lind-
berg och Yngve Johansson.

Tidaholms Idrottshistoriska Förening
Den 19 januari deltog vi i Västergötlands 
Idrottsförbunds 100 årsjubileum i Vara. 
Från föreningen deltog Brynolf Antons-
son, Hans Janson samt Roy Steen och 
Ejving Karlsson med fruar.
   28 januari var det kurs och information 
i samarbete med SISU Idrottsutbildarna 
som representerades av Kenneth Tide-
brink och Anders Johansson. Kursen tog 
bland annat upp föreningsorganisation, 
långtidsplanering och medlemsvård. En 
givande dag där hela styrelsen deltog och 
där SISU bjöd på lunch.
   Den 5:e april var det Öppet hus i vårt 
museum för att celebrera VIF:s 100 år-
sjubileum. Omkring 150 besökare kom 
under dagen varav 66 deltog i tipsprome-
naden. Det bjöds på korv med bröd och 
festis. Roland Samuelsson vann med 11 
rätt av 12 möjliga. Andraplatsen delades 
av Thord Larsson och Johnny Nilsson 
med tio rätt. Skiljefrågan vanns av P O 
Magnusson som gissade att skidan var 
300 cm lång mot verkliga 299 cm.
   3 juni anordnades en tågresa till Stock-
holm och där besök gjordes på nyöppnade 
Riksidrottsmuseet. Där fick vi inspiration 
och en del nya idéer till vårt museum. 
Efter besöket blev det en stärkande pro-
menad utmed Djurgårdsbrunnsviken via 
Strandvägen till Kungsträdgården där det 
blev fika och sedan mot slutmålet Central-

station. Vid 21 tiden var vi åter hemma i 
Tidaholm efter en trevlig utflykt i härligt 
sommarväder. Ett stort tack till SISU 
Idrottsutbildarna som bjöd på resan.
   19 mars hölls årsmöte i Disponentvillan 
där ett 50 tal medlemmar fanns på plats. 
Dagens gäst var Tommy ”Hacke” Anders-
son som intervjuades av WIS ordförande 
Tommy Wahlsten som också satt som 
ordförande under mötet. Han anordnade 
också en frågesport mellan ”Hacke” och 
publiken om sina bedrifter på fotbollspla-
nen. Segern gick knappt till Tommy An-
dersson.
   Styrelsen under året har bestått av ordf. 
Brynolf Antonsson, mötesordf. Ejving 
Karlsson, sekr. Hans Janson, kassör Eje 
Holm. Övriga ledamöter Torsten Steiner, 
Stig Tidqvist, Inga Janson, Per Tilander, 
Evert Ödvall och Gösta Cronholm. He-
dersledamöter Rune Andersson och Roy 
Steen. Revisorer Tom Teike och Håkan 
Engström. Under året har styrelsen haft 
11 protokollförda möten (30/1, 11/2, 27/2, 
26/3, 23/4, 28/5, 13/8, 24/9, 29/10, 19/11 
och 10/12).
   I stort sett varje måndag och onsdag för-
middag har vi samlats i lokalen och arbe-
tat med att förbättra och förnya vårt mu-
seum för att göra det attraktivare för våra 
besökare och naturligtvis för oss själva. 
Under det gångna året har vi haft 567 
besökare i vårt museum. Detta trots att 
vi senaste halvåret haft begränsade möj-
ligheter att ta emot besökare på grund av 
Idrottshallens ombyggnad.
   Nu ser vi fram mot en nybyggd entré 
som blir inglasad och under tak. Det kom-
mer att ge oss en betydligt bättre och gäst-
vänligare ingång till vårt museum. Detta 
beräknas vara klart i mars 2009.
   Vi vill tacka alla som hjälpt och stöttat 
oss under 2008 och önskar att 2009 blir 
ett lyckosamt år med bland annat vårt 20 
årsjubileum den 14 mars.

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap-
Den storartade jubileumsfesten i Vara 
inledde året och alla bildskärmarna från 
sällskapen vittnade om det febrila och 
omfattande arbete som nedlagts. Dessa 
turnerade sedan runt och vi i Trollhättan 
hade nöjet att kunna visa ett urval i vårt 
stadsbibliotek.
   Tidningen, Jubileumsspecial, blev ännu 
ett bevis på hårt arbetande, ideella idrotts-
ledare med ett brinnande intresse för idrott 
och dess bevarande.
Att vi sedan fick samarbeta med ett verk-
ligt proffs, Thomas Pettersson, var beri-
kande.
   Vårt sällskaps första årsmöte avlöpte 
väl och innebar att vi kunde finslipa våra 
stadgar och styrelsen fick fortsatt förtro-
ende.

   Sommarmötet i Borås var välarrang-
erat och vårt sällskap förärades med ett 
standar, som visserligen förenades med 
ett förbehåll men det skall vi säkert klara 
av. Inte minst vittnar antalet medlemmar 
om livskraft och vi är nu uppe i totalt 160 
medlemmar, varav det är 25 föreningar.
I ett samarbete med Vänersborg hade vi 
engagerat Trollhättesonen Håkan Mild till 
ett idrottscafé, som tyvärr fick inställas. 
Någon gång under våren hoppas vi dock 
kunna genomföra träffen. Ett stort arbete 
gjordes för att få till stånd ett café med 
anknytning till fotbolls-VM 1958. Vår 
önskan var att få någon med lokal anknyt-
ning, men av olika anledningar lyckades 
vi inte.
   Ett mycket lyckat idrottscafé genomför-
des i november med tema - brottning. Vår 
styrelsemedlem, Bengt-Åke Björk, hade 
samlat idel ädel brottaradel eller vad sägs 
om Bengt Antonsson, Janne Karlsson och 
Nisse Andersson. Oförglömliga brottar-
minnen ventilerades och att det inte är nå-
got nytt om domarskandaler i denna ädla 
sport vittnade Janne Karlsson om. Detta 
med tanke på vad som hände i Peking.
När det gäller egen klubblokal ligger vi 
fortfarande lågt. Dels för att vi har till-
gång till Gripens lokal på Slättbergsba-
nan och dels för att vi måste stabilisera 
vår ekonomi. Ett led i detta arbete är att 
vi har ett gott samarbete med SISU och 
Trollhättans kommun.

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap  
Vadsbo IHS hade sitt årsmöte 3 mars 2008 
med uppskattad och  intressant gäst i Ma-
riestads Motorsällskaps Claes Pettersson, 
som på ett medryckande sätt berättade om 
när Mariestad anordnade motorfestival.
2008 har annars varit ett år präglat av 
utställningar.Roll Ups utställningen till 
Västergötlands Idrottsförbunds 100 års 
jubileum presenterades i Vara den 19 ja-
nuari. Den del av utställningen som om-
fattade våra tre kommuner presenterades 
i resp. kommun under vårmånaderna, 
varefter utställningen tillsammans med 
annat material fanns med i den utställning 
som fanns på Skara Museum under som-
marmånaderna. I samband med WIS som-
marmöte i Borås den 30 augusti samlades 
alla Roll Ups till en vandringsutställning 
för cirkulation mellan de idrottshistoriska 
sällskapen i Västergötland. För vår del 
svarade vi för ”finalen” på utställningen, 
då alla 43 Roll Ups presenterades på 
stadshuset i Mariestad under ett par de-
cemberveckor. Utställningen blev mycket 
välbesökt och uppskattad, även om lokal-
pressen var ljumt intresserad.
    Den 17-18 oktober arrangerades en 
idrottsmässa i Mariestad, där Vadsbo IHS 
givetvis fanns med och presenterade vår 
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verksamhet. En mycket uppskattad se-
värdhet på mässan var Bernt Johanssons 
guldcykel från OS i Montreal 1976.
    Samarbetet i Fyrklövern, som nu blivit 
Femklövern sedan även Karlsborg gläd-
jande nog tillkommit, har fortsatt och den 
2 september var det vår tur att svara för 
värdskapet. Efter sedvanlig erfarenhetsut-
byte mellan sällskapen gjordes ett mycket 
uppskattat industribesök på Elektrolux i 
Mariestad.
    Samarbetet med Vadsbogymnasiet har 
också fortsatt och under hösten har elev-
erna samlat in material och dokumenterat 
ett antal idrottsplatser i Vadsbo. Materia-
let kommer vi att presentera på något sätt 
i klubblokalen.
    Under året har också fem öppethus kväl-
lar arrangerats med olika teman. Träffen 
den 14 november hade sportjournalisten 
Tord Källström som gäst, som på temat 
ishockey dels berättade många intressanta 
episoder och dels fick besökarna att också 
bidraga med intressanta upplevelser.
En annan intressant träff var besöket av 
Gamla MAIF:are där mycket av Marie-
stads AIF:s 100-åriga idrottshistoria ven-
tilerades.
    Medlemskapet i Vadsbo IHS har gläd-
jande fortsatt att öka och vi har nu kom-
mit upp i 75-talet medlemmar.
Under 2008 har Vadsbo IHS haft följande 
styrelsesammansättning: Ordf. Bo Zack-
risson, v.ordf. Lars-Åke Bergman, sekr. 
Björn Jansson, kassör  Börje Carlsson 
samt övriga ledamöterna Eiler Jansson, 
Olle Malmborg, Sven Hjort och Per-Åke 
Lundell och Stig Brånfeldt. Hedersordf. 
är Harry Johansson.

Vara Idrottshistoriska Sällskap
Den 18 januari blåste f.d. fotbollsdoma-
ren Bertil Svanebring igång den gigan-
tiska utställningen ”Sport på slätta under 
100 år”, vilken var Varas variant för att 
uppmärksamma Västergötlands Idrotts-
förbunds sekelfirande samma dag. Svane-
bring skötte invigningen tillsammans med 
Börje Brelid. Utställningen var placerad i 
Vara biblioteks rymliga utställningshall. 
Målsättningen var att göra en breddut-
ställning, där så många som möjligt av 
kommunens idrottsföreningar fanns repre-
senterade sockenvis. Vara kommun består 
av 24 socknar med c:a 150 kända idrotts-
föreningar genom åren. Varje socken fick 
genomsnittligt en yta av en kvadratmeter 
+ ytterligare 15 meters ”blädderverk”, där 
allt som hette något på Vara ingick. Därtill 
fanns 70-talet tröjor upphängda och två 
glasmontrar med diverse material. Vara 
Motorklubb och Varaslättens buggare 
medverkade med egna skärmutställning-
ar. Resultatet blev en enorm succé! 
   Utställningsmaterialet visades senare 

under säsongen i museet Kålles Rekord-
Magasin, där ytterligare en 100-årsutställ-
ning presenterades: 100 idrottsprofiler 
från Västergötland under 100 år. Samling-
en bestod av träfigurer utsågade och må-
lade i profil. Om den lokala utställningen 
gjorde stor succé, blev profilutställningen 
snarare katastrofal. Enbart Vårgårda IHS 
av de lokala sällskapen bevittnade utställ-
ningen. 
   Den 13 mars höll Vara IHS sitt årsmöte 
i Vara Sparbanks hörsal. Som kåsör hade 
journalisten Bengt Andersson, Skara, an-
litats. Bengt har sina rötter i Vara och är 
medlem i Vara IHS. Av naturliga skäl up-
pehöll han sig mest kring uppväxtåren i 
Vara, där han på ett oerhört initiativrikt 
sätt avsatt spår i den lokala idrottshisto-
rien. Som 14-åring bidrog han till bildan-
det av ungdomsföreningen Piratens IF, 
vid 17 års ålder tog Bengt initiativet till 
att Vara-alliansen bildades för att samla in 
pengar till skadade spelare och året senare 
tillkom Vara-korpen – även det på initia-
tiv av Bengt Andersson. Mest stolt sade 
sig Bengt dock vara över Vara-alliansens 
födelse, som fortfarande består och har 
genom åren samlat in oerhörda summor 
till en skadefond. I en kasse hade Bengt 
med sig sin samling av c:a 1.000 autogra-
fer, samlade direkt av idrotts- eller nöj-
esfolk i ungdomen. Autografsamlingen 
förevisades och förstärkte ytterligare hans 
imponerande insats och trevliga framträ-
dande.
   Vara IHS har haft två ytterligare träf-
far under året. Den 21 maj besökte vi S. 
Lundby bygdegård, där trion Sven-Åke 
Ekblom, Lars Larsson och Jan Hermans-
son guidade i S. Lundbys idrottshistoria 
– inte minst genom en skärmutställning. 
På 30-talet fanns S. Lundby AIF som fot-
bollslag. När den föreningen avsomnade 
– och fotbollsplanen blev upplöjd – kom 
ej någon ytterligare idrottsplats till stånd. 
Därför utgjorde JUF och Vara-korpen de 
idrottsmöjligheter som S. Lundbypoj-
karna, LULI, deltog i förutom bordten-
nisklubben. En storstjärna har fostrats i 
Lundbyandan: löparen Sven Lundgren, 
som blev svensk mästare på 5.000 m. 
1958 och även deltog i EM i Stockholm 
samma år. 
   Den 18 november hade Vara IHS förlagt 
sitt ”höstläger” till Almesåsen i Ryda. I 
bygdegårdens källarlokal, som disponeras 
av Ryda Skidklubb, fanns en imponeran-
de utställning av skidutrustning från dåtid 
till nutid. Bror Jonsson gjorde en ordent-
lig titt i backspegeln beträffande skid-
klubben, där även orientering och friidrott 
varit tunga idrotter – ja, t.o.m. producerat 
två världsmästare: Erik Karlsson, dubbel 
veteranvärldsmästare i orientering och Ei-
nar Nordin trippelvärldsmästare vid vete-

ran-VM i löpning på 5.000 m., 10.000 m. 
och maraton. Hans Kälström svarade för 
återblickarna i den nyligen 75-årsjubile-
rande föreningen Helås IF, som bildades 
efter en sammankomst vid ”Albins mjölk-
bord” 1933.

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap 
Under året har Sällskapet haft 75 med-
lemmar, varav 9 st. varit föreningar. 
Året inleddes med firandet av Västergöt-
lands Idrottsförbunds 100-årsjubileum 
den 19 januari. Vårgårdas lokala firande 
ägde rum i Kulturen. Som konferencier 
hade, förre riksdagsmannen och ”Vårgår-
da-sonen” Stig Bertilsson anlitats. Under 
gemytliga former intervjuade han några 
av gårdagens, och dagens idrottsprofiler 
från Vårgårda. Vidare visade Friskis & 
Svettis hur ett gympapass kunde gå till. 
Man kunde även bese fotoutställningar 
etc. från föreningslivet i Vårgårda. Slut-
ligen visades en film om Bröderna ”Fåg-
lum” och deras fantastiska karriärer.  
Sällskapets årsmöte ägde denna gång rum 
i Östadkulle SK:s klubblokal vid Lena-
vallen.  Förutom årsmötet, har Sällskapet 
haft fyra protokollförda styrelsemöten un-
der året som gått. Dessutom har Sällska-
pets ordförande deltagit på ett antal möten 
med arbetsgruppen för Fåglumsmuséet. 
I övrigt har det gångna årets verksamhet 
inneburit fortsatt insamlande av idrotts-
materiel etc. Ett par s.k. idrottskaféer har 
anordnats, där man bl.a. identifierat gamla 
idrottsbilder. Ett besök hos ”Kålles” Re-
kordmagasin i Tråvad har också ingått 
i programmet. Dessutom har man haft 
löpande utställningar i en monter i kom-
munhuset, där bl.a: Sävens BK, Östadkul-
le SK och Vårgårda IK presenterats. Säll-
skapet deltog även vid ”Alla föreningars 
dag” i Vårgårda Sporthall den 4 oktober, 
med en presentation av verksamheten. 
    I samband med Westgöta Idrottshis-
toriska Sällskaps 20-årsjubileum, den 30 
augusti i Borås, fick flera medlemmar i 
Vårgårda-föreningen mottaga utmärkel-
ser för sina insatser för idrottshistorien.
Slutligen kan nämnas att de idrottshisto-
riska sällskapen i Alingsås, Herrljunga 
och Vårgårda träffats och diskuterat ge-
mensamma ståndpunkter.
Styrelsen har haft följande sammansätt-
ning: Roland Svensson (ordförande), Leif 
Carlsson (kassör), Stig Sjögren (sekrete-
rare) samt Irene Lennstrand, Bengt Johns-
son och Allan Andersson 
 
Vänersborgs Idrottshistoriska 
Förening 
Styrelsen har under året haft 10 proto-
kollförda sammanträden. Dessutom har 
styrelsens medlemmar under året genom-
fört arbetspass i museet klockan  09.00 – 
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12.00 på måndagar. 
Museet har varit öppet tisdagar 16.00 – 
19.00 under hela året. 
   Den 19 januari invigdes Harald Jacobs-
sons autografutställning på Vänersborgs 
bibliotek.  Utställningen som pågick till 
den 29 februari var mycket välbesökt och 
uppskattad. Besöksantalet uppgick sanno-
likt till över 2000 personer.
Vid Västergötlands Idrottsförbunds 
100-årsjubileum hölls en bankett den 19 
januari i Vara konserthus. 
De roll-ups som gjordes till jubileet har 
under året funnits uppställda i kommun-
huset under två tillfällen,  första gången 
under april månad och andra gången i 
oktober månad. Vid det senare tillfäl-
let visades de tillsammans med övriga 
idrottshistoriska sällskaps roll-ups. Detta 
sammanföll med regionfullmäktiges sam-
manträde, vilket gjorde att politiker från 
hela Västra Götaland fick tillfälle att se 
utställningen.
   Vid vårt årsmöte den 20 februari deltog 
S Anders Larsson och Peter Nilsson, som 
redogjorde för  alla satsningar på idrotts-
anläggningarna som görs i kommunen: 
en uppskattad föredragning med tillfälle 
till frågor och synpunkter från medlem-
marna. 
WIS:s årsmöte hölls i Lidköping den 15 
mars, där styrelsen representerades av sex 
medlemmar.
Älvsborgs läns Föreningsarkivs årsmöte 
hölls den 29 mars i Lagergrenska huset. 
Där deltog Benny Östh och Gun Olaus-
son.
   Vid Museernas dagar den 19-20 april 
berättade ordföranden S Gunnar Peterson 
om 50-talets byggnader i centrala Väners-
borg vid fyra tillfällen. Liknande föreläs-
ningar har hållits vid ytterligare 6 tillfällen 
på tisdagar i museet. Dessa föreläsningar 
har varit mycket välbesökta.
   Ordföranden och vice ordföranden har 
varit representerade i styrelsen för Musei-
gruppen. Vice ordföranden har även ingått 
i en arbetsgrupp för distriktsmuseet.
   Borås arrangerade sommarens idrotts-
möte den 30 augusti där WIS:s 20-årsju-
bileum samtidigt firades. Vår styrelse var 
representerad.
   Ett idrottscafé planerades tillsammans 
med Trollhättans IHF till den 12 novem-
ber med  deltagande av Håkan Mild. Det-
ta fick inställas p g a kollision med IFK 
Vänersborgs hemmamatch i bandy. Vår 
förhoppning är att vi skall kunna engagera 
Håkan Mild för ett idrottscafé under våren 
2009.
   Den 29 november hade idrottsmuseerna 
öppet hus i samband med Vänersborgs 
museums julmarknad. Det var ett stort 
antal besökare som kom ner för en kopp 
kaffe eller glögg. 

Det traditionella midvinterblotet hölls 
den 2 december. Vid mötet deltog även 
de inbjudnas respektive. Filmförevisning 
utgjorde underhållningen.
Den 6 december anordnades den interna-
tionella vandringen ”Grötlunken” av Tre-
stads Vandrarförening. 
   Under året har ett stort arbete lagts ned 
på att scanna in Harald Jacobssons bilder 
med autografer. Detta arbete fortskrider 
och till dags dato har c:a 500  bilder till-
förts vår samling.
Vi har även arbetat med att föra över fil-
mer på DVD och införskaffat apparatur 
för visning av DVD samt för att utföra 
ljudupptagningar.
Medlemsantalet har under året stigit med 
ett tiotal nya medlemmar.
Ett antal grupper har under året varit på 
besök i museerna och några har hållit sina 
möten i lokalerna. 
En årsskrift har även detta år framtagits 

och distribuerades till vår stora glädje före 
julhelgen.
   Det som har oroat oss under det gångna 
året är ovissheten om vad som skall hända 
med Huvudnässkolan. Senaste budet är att 
byggnaderna skall rivas, men att man från 
kommunens sida i alla fall funderar över 
vad som skall hända med museerna. 
Med tillförsikt ser styrelsen fram emot 
att Idrottsmuseernas fortsatta verksamhet 
tryggas på ett bra sätt.
   Styrelsen har haft följande sammansätt-
ning: ordf S Gunnar Peterson, vice ordf 
Benny Östh, kassör o sekr Gun Olausson, 
klubbvärd Lennart Carlsson, ledamöter 
Arne Tibblin, Arne Johansson och Ragnar 
Lindström. Marie-Louise Sjöö har varit 
adjungerad ledamot. 
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en landskamp ur en bollpojkes perspektiv
Söndagen den 16 september 1956 hade 
Trollhättan erbjudits en landskamp i 
fotboll, Sverige B mot Norge B på Eds-
borg, en arena som då hade funnits i 
tolv år.
Undertecknad blev uttagen att tjänstgöra 
som bollpojk, begreppet bollkalle var i 
alla fall i Trollhättan inte infört. Vi var sex 
uttagna grabbar, tre från IFK Trollhättan, 
där jag hörde hemma samt tre från Troll-
hättans IF.

Det blev en sömnlös lördagsnatt för en 
tolvåring som i december skulle fylla 
tretton år, inte för aft jag skulle vara boll-
pojk, det hade jag varit i några division 2- 
matcher för IFK Trollhättan denna höst. 
IFK hade på våren vunnit division 3 och 
gick upp i tvåan, man spelade på denna 
tid höst/vår.

Nej det sömnlösa berodde främst på att vi 
hade av arrangörstaben blivit lottade, så 
att tre killar däribland jag stod på Sveriges 
sida. Vi som stod på den svenska sidan 
skulle definitivt lära oss svenska national-
sången, för det var så att vi skulle sjunga 
med.

Ni kan ana att det tränades hemma på lör-
dagskvällen åtskilliga gånger, det var inte 
lätt, när mitt betyg i sång var B?.
Det blev publikrekord så det skrek om det. 
I maj samma år hade det kommit 5.142 
personer för att se IFK Trollhättan bese-
gra lokalkonkurrenten Trollhättans IF. Nu 
kom det hela 10.328 personer.

Det var ”knökat” med folk, på den gamla 
träläktaren och ståplats samt massor med 
folk vid staketet runt Edsborg, dessutom 
hade man tre bänkrader inne på Edsborgs 
löparbanor, där man tidigare ej tillät folk 
vara, förutom de som agerade.

Sverige vann matchen med 8-0 efter 4-0 
i paus. I den första halvleken ansåg den 
danske domaren att Norge skulle ha en 
hörna inför vilt protesterande svenskar. 
Även jag som bollpojk reagerade och 
ville inte godta domarens beslut, utan jag 
kastade bollen över ribban och markerade 
att det var Sveriges inspark. Oturligt nog 
hamnade bollen på vänsterbacken Prawitz 
Öbergs huvud.

Prawitz tog några snedsteg inför ett öron-
bedövande jubel, det var en mycket förlä-
gen bollpojk bakom målet, som dock fick 
en klapp på huvudet av Trelleborgsbör-
dige Prawitz Öberg som sa:
Visst du hade rätt, men du behövde väl 

inte träffa mig i huvudet, samtidigt som 
han blinkade med vänstra ögat mot mig.
Från matchen kan nämnas att högerytter 
Bengt ”Fölet” Berndtsson, IFK Göteborg 
gjorde i den första halvleken Sveriges tre 
första mål på 23 minuter. Centerforwar-
den Sven ”Gliet” Eliasson, Waggeryds 
1K gjorde därefter tre mål på 25 minuter. 
De avslutande målen för Sverige i denna 
8-0 match gjorde Torbjörn Jonsson, IFK 
Norrköping och Trollhättefostrade Hasse 
Olsson representerande GAlS fastställde i 
matchens näst sista minut slutresultatet.

Sveriges lag bestod av följande spelare: 
Tore Svensson, Malmö FF (Bengt ”Za-
mora” Nyholm ersatte en skadad Tore) 

högerback var Bertil Karlsson, Helsing-
borgs IF, vänsterback Prawitz Öberg 
Malmö FF, högerhalv Olle Håkansson, 
IFK Norrköping, centerhalv Gerhard 
Andersson, Helsingborgs IF, vänsterhalv 
Lennart Nilsson, Waggeryds IK, högeryt-
ter Bengt Berndtsson, IFK Göteborg, hö-
gerinner Bertil ”Bebben” Johansson, IFK 
Göteborg, Sven Eliasson, Waggeryds IK, 
vänsterinner Torbjörn Jonsson, IFK Norr-
köping samt vänsterytter Hasse Olsson, 
GAlS.

Sven Eric ”Stinsen” Andersson (nu se-
kreterare i Trollhättans Idrotts Historiska 
Sällskap.

Medlemsstatistik för idrottshistoriska 
sällskap/föreningar i Västergötland 2009 02 07

Föreningar / Sällskap  Medlemmar:
    
    2009  2008
Alingsås    164  165   -1
Borås     802  677   +125
Essunga    107  108   -1
Falbygden    136  129   +7
Herrljunga    76  76      –
Karlsborg    78  43     +35
Lidköping    246   226   +20
Mark     134  139    -5
Skara     37  39      -2
Tibro     99  97    +2
Tidaholm    146     146    –
Trollhättan    166  119   +47
Vadsbo    72  63     +9
Vara     78  72     +6
Vårgårda    77  78     -1
Vänersborg    207  201   +6
Västgötaidrottens Guldkl.  84  86     -2
Totalt antal medlemmar  2671  2463 +205

Borås 2009 02 07
Olof Toftby
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Falbygdens Idrottshistoriska 
Sällskap

inbjuder till årsmöte tisdagen  den 3 mars kl 18.30

Plats:          Oden Tennis
Program:   Sedvanliga årsmötesförhandlingar, servering.
            
Välkomna!                                                                 Styrelsen

tibro Idrottshistoriska 
Sällskap

inbjuder till årsmöte tisdagen den 7 april kl 18.00

Plats:           Tibro AIK:s fotbolls klubbstuga vid Sportparken
Program:   Sedvanliga årsmötesförhandlingar, kaffe och           
                    underhållning.

Alla hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Marks Idrottshistoriska 
Sällskap

inbjuder till årsmöte tisdagen den 24 mars kl 18.30

Plats: Föreningslokalen i Rydals Museum
Samma eftermiddag invigs vår nya lokal

Välkomna!                                                                 Styrelsen

alingsås Idrottshistoriska 
 Sällskap

har ”Öppet hus” i klubblokalen, 
Östra Kyrkogatan 3 (in på gården),

måndagarna den 2 mars och 6 april 2009 kl 15-18.

Välkomna!

trollhättans Idrottshistoriska 
Sällskap

inbjuder till årsmöte tisdagen den 31 mars kl 18.00

Plats:         Älvhögdborg, stora konferenslokalen, 
                   ingång från Storgatan.
Program:  Årsmötesförhandlingar därefter kvällens gäster
                   Bosse Adriansson och Anders Johansson.
                   Bosse och Anders inledde sina journalistbanor på     
                   Tidningen Trollhättan, sportredaktionen. 
                   Nu får vi idrottshistoria ur journalistens 
                   perspektiv.

Hjärtligt välkomna!                                                  Styrelsen

tidaholms Idrottshistoriska
Förening

håller årsmöte den 14 mars och firar samtidigt 
sitt 20-årsjubileum.

 
Plats:        Disponentvillan med start kl 14.00 
Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar,utdelningen av    
                  utmärkelser från WIS och den egna föreningen 
                  samt gästföreläsning av den meriterande Evy Palm       
                  från  Lidköping som har flera svenska mästerskap i
                  Maraton samt dessutom en OS-start i Seoul 1988.
                  Kaffe serveras.

Välkomna!                                                                 Styrelsen

Vara Idrottshistoriska 
Sällskap

inbjuder till årsmöte torsdagen den 5 mars 2009 kl. 19.00

Plats:         Vara Sparbankens hörsal (ingång från gården)
Program:  Sedvanliga årsmötesförhandlingar, servering
                   Tommy Wahlsten, Skövde, visar film om svenska
                   fotbollsproffs i Italien från tidigt 50-tal.

Välkomna!                                                                 Styrelsen

INFORMatION FRÅN IDROttSHIStORISka SällSkaP OcH 
FöReNINgaR M. Fl. 

alingsås Idrottshistoriska
Sällskap

inbjuder till årsmöte måndagen den 16 mars kl 18.30

Plats:         IOGT-NTO-lokalen, Oscarsgatan 5
Program:  Årsmötesförhandlingar enl. stadgarna.                      
                   Utdelning av stipendium, servering

Välkomna!                                           Styrelsen

MöteN I BORÅS
Kom ihåg!

Borås Idrottshistoriska Sällskap håller årsmöte i 
Fullmäktigesalen den 24 februari kl 19.00.

Föreningsarkivet i Borås håller årsmöte i 
Fristads Missionskyrkas samlingssal, den 31 mars kl 18.30.

Välkomna!
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Vadsbo Idrottshistoriska
Sällskap

inbjuder till årsmöte tisdagen den 10 mars 2009 kl. 18.00

Plats:                Klubblokalen, Marieholmsvägen 2 
                          i Mariestad.
Program:         Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Kvällens gäst: Carl Thulin, radioman och underhållare.

 Vi bjuder på fikat.
                                            
Välkomna !                                                            Styrelsen.

Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskap

håller årsmöte onsdagen den 11 mars kl 19.00 
i Kullingshofsstugan.

Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar, 
                  servering, prisutdelning.
Gäst:         Sven-Åke Mökander

Välkomna!                                                                Styrelsen

Sven-Åke Strandlind
Handbollslegendar i Trollhättan.

God fortsättning på det nya året! Hop-
pas det blir fyllt med aktiviteter som 
famnar om det breda idrottshistoriska 
fältet.
Här följer ett sammandrag av de aktivite-
ter som Trollhättan planerar under våren. 
Vi vill gärna att övriga sällskap ska få till-
fälle att besöka oss och ta del av ett myck-
et intressant utbud. Hjärtligt välkomna att 
besöka oss! 

Vi inleder vårsäsongen måndagen den 
2/2 kl.18.00. Den här gången träffas vi i 
Gripens klubblokal på Slättbergsbanan 
och temat blir rodd.
Vår styrelsemedlem, Gösta Eriksson blir 
samordnare och för alla med idrottshisto-
riskt och olympiskt intresse vet att Gösta 
tillsammans med Olle Larsson tog en 
silvermedalj vid OS i Melbourne 1956.
Gösta kommer att ge en historisk bild av 
roddsporten i Trollhättan men även om 
alla de förberedelser som ingick i OS-
äventyret. Bildandet av Three Towns med 
Gustav Thorden som sponsor och den 
strapatsrika överfärden till Australien.
Dagens olympier kan inte i sin vildaste 
fantasi tänka sig de vedermödor som dåti-
dens olympiarepresentanter fick utstå.

Tisdagen den 21/4 kl.18.00 blir det åter 
ett Idrottscafé i Älvhögsborg, stora 
konferenslokalen, och den här gången 
blir temat rallysport.
Samordnare blir Elizabeth Nyström. 
Elizabeth var under sin aktiva tid ett ak-
tat namn inom rallysporten. Pappan, Per 
Nyström, var tidigt ett stort namn inom 
motorsporten båda vad gällde motorcy-

Roddaren Gösta Eriksson,
Olympisk silvermedaljör i Mellbourne 1956

Information från trollhättans Idrottshistoriska Sällskap

kel och bil och dottern fullföljde en stolt 
tradition. Hennes tid som kartläsare åt Pat 
Moss är något som berättas med respekt 
inom rallysportshistoriken. Alla de stora 
namnen kommer att finnas med och själv-
klart blir det mycket om Erik ”På taket” 
Carlsson. Åter ett unikt tillfälle att få ta 
del av verkligt nära och personliga min-
nen från fartens många tjusningar.
Elizabeth är styrelsemedlem TIS och f.d. 
riksdagsledamot.

Tisdagen den 3/3 kl. 18.00 samlas vi i 
Älvhögsborgs stora konferenslokal för 
att lyssna på Sven-Åke (Kråka) Strand-
lind och temat handboll.
Sven-Åke är en av de stora, i dubbel be-

märkelse, i Trollhättans handbollshistoria 
och han har dessutom ett genuint intresse 
och kunskap om Trollhättehandbollens 
utveckling. Sven-Åke kommer att samla 
några av stöttespelarna och ledarna och 
på ett livaktigt sätt ge färg kring händelser 
som utspelades i Tingvallahallen, dåtidens 
trånga men intima handbollsarena. Fram-
gångarna inom skolhandbollen, kron-
prinsens pokal, som senare ledde till att 
talangerna spreds över handbolls-Sverige 
och även resulterade i att flera blev lands-
lagsspelare. Allt detta kommer Sven-Åke 
att på ett målande och oefterhärmeligt sätt 
delge besökarna. Missa inte detta unika 
tillfälle!

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2009! 

Vi behöver ert stöd för att kunna fortsätta vårt ideella arbete med att samla in och registrera idrottshistoriskt  
material, driva våra museer och fortsätta med utgivningen av medlemstidningen!!

Tack!            
Ditt/din idrottshistoriska sällskap/förening

MeDleMMaR!
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SlättBeRgSBaNaN
Från invallad bandygryta via konstfrusen bana till inomhushall

Slättbergsbanan anlades 1935 av Troll-
hättans Idrottsförening, TIF, och kon-
struerades genom att jordvallar bygg-
des upp på de unika s k Slättbergen.
Genom denna konstruktion förblev 
bergen oskadda och större delen av 
grundarbetet hade ju naturen själv 
åstadkommit. Föga anade de inblan-
dade att det 75 år senare skulle stå en 
inomhushall för vinteridrott på plats.
Men tillbaka till historien...
1943 köptes bandybanan av Gripen som 
fick betala 5.000:- för hela anläggningen.
Det fanns då ett förråds- och omkläd-
ningsskjul och banan omgärdades av ett 2 
meter högt plankstaket. Vid entrén fanns 
två biljettkurar försedda med  tornliknan-
de tak. Dessa kurar flyttades senare till en 
dansbaneanläggning på Tingvalla.
Redan samma år, 1943, spelade Gripen 
allsvenskt kval mot Skoghall som slutade 
med förlust 3 - 1.
   Tre år senare,  1946, var det åter kval-
spel till allsvenskan. Denna gång stod 
Askersund som motståndare. Inför 1.670 
personer  förlorade Gripen med 4 - 2.  Det 
var naturligtvis publikrekord.
   Under de närmaste åren genomgick 
banan stora förändringar och bl a revs 
det höga plankstaketet, ny omklädnings-
bod byggdes och belysningsstolpar kom 
på plats. Här kan man verkligen tala om 
månskensbelysning men det innebar att 
man kunde träna och åka skridskor på 
kvällstid.

   Nymodigheter som iskockey togs upp 
och det betydde att belysningsvajrar 
drogs över södra delen av banan och se-
dan spelade man med låga sargar. Allt ar-
bete skedde ideellt och då ska vi betänka 
att lediga lördagar fanns inte på kartan.
Lördageftermiddagar och söndagar lik-
som vardagskvällar fylldes med arbete. 
Så småningom anlades en separat ishock-
eyplan.
   Byggandet av en konstfrusen ishockey-
bana 1962/63. innebar att kommunen tog 

över hela Slättbergsanläggningen och den 
invallade banan blev nu en jämn och fin 
grusbädd som lätt kunde spolas upp när 
det blev minusgrader.
   Säsongen 1972/73 blev framgångsrik 
för Gripen även om man bara kunde ge-
nomföra 4 matcher på hemmais. Övriga 
matcher spelades i Vänersborg och Lid-
köping. Seriesegern kröntes med avan-
cemang till allsvenskan. Men var skulle 
hemmamatcherna spelas?
Då trädde politikerna in i bilden. Själv-
klart skulle Gripen spela sina hemmamat-
cher i Trollhättan. Från mars 1973 malde 
de kommunala kvarnarna på i ett hiskeligt 
tempo. Beslut togs om byggandet av en 
konstfrusen bandybana och den 2 decem-
ber stod banan klar inför den allsvenska 
premiären mot Västerås SK. Inför 3118 
personer invigdes banan av Pontus Wi-
dén och trots förlust med 2 - 0 hade ändå 
idrottshistoria skrivits.
   Då banan byggdes var man så förutse-
ende att läktaren konstruerades och för-
bereddes för att i framtiden kunna förses 
med tak och inför comebacken i allsvens-
kan (elitserien) blev det en verklighet.
Men som sagt, det slutar inte med detta. 
I december 2010 står inomhushallen för 
vinteridrott klar och Slättbergsbanan har 
måhända nått det ultimata utveckligs-
stadiet som idrottsarena?

                                     Hasse Rosendahl

eDSBORg
en arena från äng till Superetten

När FC Trollhättan i höstas tog steget 
upp till Superettan spekulerades i om 
Edsborg skulle klara alla de krav som 
ställs angående säkerhet,tillgänglighet 
och komfort. Farhågorna visade sig 
var obefogade men det som inte många 
känner till är hur det historiskt utveck-
lades till den kommunala idrottsplat-
sen - Edsborg.
” Idrott rätt utövat torde utgöra den bästa 
motvikten mot dryckenskap och sedes-
löshet, ty den hindrar många tillfällen till 
synd....”
    När idrottsföreningarna i 1900-talets 
början organiserade sig fanns många pro-
blem att lösa. Bland dem idrottsplatsfrå-
gan, som blev dominerande under många 
år. Redan från början hade man en god 
bundsförvant i styrelsen för Trollhätte 
Kanal- och Vattenverk, som i sitt förslag 
till Kunglig Maj:t gällande Trollhättans 
Egna hemsfrågor även tagit upp ett om-

råde avsett till idrottsplats. Citatet,som 
finns i inledningen, är hämtat ur den ak-
tuella framställningen, där det avsågs att 
idrottsplatsen skulle förläggas till ett om-
råde i Egna Hemsplanen för hemmanet 
Stavered intill gamla kyrkogårdsområdet.
Iordningställandet av idrottsplatsen skulle 
kosta mycket pengar och ta lång tid.
  Då trädde ytterligare en bundsförvant in 
i bilden. ”Verkstan`s” direktör Herman 
Nydqvist, som vävilligt tillsvidare ställde 
en äng vid Hjulkvarn till förfogande.
Med stor möda och stora kostnader iord-
ningställdes två idrottsplatser, inte direkt 
förstklassiga men ändock acceptabla
1911 måste föreningen igen flytta sina bo-
pålar till det i Egna Hemsplanen utsedda 
området. Med tanke på de stora kostnader 
som föreningen haft för att iordningställa 
idrottsplatser,sökte man bidrag till den nya 
platsen hos såväl Vattenfallsstyrelsen som 
Kunglig Maj:t. 1912 beviljdes ett anslag 

på kr. 3.500 fördelat på åren 1912- 1916 
med kr  700 per år mot att föreningen bi-
drog med samma belopp.
   Tyvärr var inte sammanhållningen i 
föreningen den bästa under den aktuella 
tiden och byggandet av idrottsplatsen fick 
anstå. Anslaget blev tills vidare ej utta-
get.
   1916 förde föreningen en tynande till-
varo. Idrottsplatsen togs i bruk som po-
tatisland och man ansåg det lämpligt att 
tillsvidare lägga ner föreningen.
   1919 tog kanalinspektören initiativet 
till sammankallandet av ett möte. Den 20 
april 1919 beslöt man att omedelbart åter-
uppta föreningens verksamhet. 83 perso-
ner anmälde sig som medlemmar.
   Under tiden som den ordinarie idrotts-
platsen färdigställdes gällde det främst 
att få fram platser där de olika grenarna 
kunde utövas.
   För fotbollen fick man av Vattenfall 
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tillstånd att disponera ett område på 
Stallbacka och för löpning och hopp den 
s k grusbanan till Håjums grusgrop. För 
kastövningarna upplät Västergötlands-
Göteborgs Järnväg (VGJ) ett område 
öster om Nossebrostationen i Trollhät-
tan. Genom hårt arbete av medlemmarna 
kunde områdena tas i bruk redan samma 
år (1919)
   Nu gällde det att ta tag i själva idrotts-
platsfrågan. För att täcka en del av de 
stora utgifterna ordnade man soareer och 
andra arrangemang, men man var helt be-
roende av anslag. Stadsfullmäktige och 
industrins representanter var negativa till 
bidrag men man tillsatte dock en kom-
mitté för att utreda frågan,men kommittén 
kom aldrig igång. Sveriges Idrottsplats-
kommitté beviljade dock ett anslag på kr 
1.500 och från Svenska Fotbollsförbundet 
fick man ett räntefritt lån på kr.2.000. Vat-
tenfall beviljade ett anslag på kr. 3.500. 
Sammanlagt kr. 7.000 med tidigare bevil-

jat anslag, som nu uttogs.
   Man arbetade intensivt och i juli 1920 
togs fotbollsplanen i bruk..
Inom parantes kan noteras att man snart 
fick problem med de många gratisåskå-
darna. Ett problem som man löste genom 
att sätta upp bomullsdukar runt idrotts-
platsen.
  Arbetet med att sköta idrottsplatsen blev 
snart alltför betungande för styrelsen och 
1924 bildades en särskild förening med 
ansvar för idrottsplatsfrågor. Trollhättans 
Idrottsplatsförening U.P.A. I folkmun all-
tid kallad UPA. Planen var vid vissa till-
fällen i mycket dåligt skick. Gästande lag 
klagade hos Svensk FF, som övervägde 
att förbjuda spel på planen.
   Tillsammans med Svenska Motorklub-
ben Trollhätteavdelning förhyrde man ett 
område på egendomen Stavered (Skrälle-
berg) av Vattenfall i förhoppning om att 
Trollhättans stad skulle bygga om idrotts-
platsen.

I början av 1936 förelåg stadens förslag 
till lösning av idrottsplatsfrågan. Tanken 
på ombyggnad av den gamla idrottsplat-
sen hade frångåtts. Idrottsplatsen hade 
förlagts till Skrällebergsområdet med en 
träningsplan i anslutning. Detta betydde 
att Idrottsplatsföreningen uppsades från 
arrendet och det blivande Edsborg bör-
jade ta form.
   För UPA var det väsentligt att stadens 
ungdomar fick en förstklassig idrottsplats. 
De förhoppningarna uppfyllde Trollhät-
tans Stad på ett utomordentligt sätt ge-
nom skapandet av vårt vackra Edsborg.
Vandringen från Lunnen via tillfälleligt 
potatisland och mycket slit och släp med 
ekonomiska svårigheter ledde fram till 
dagens arena där det nu blir spel i Supe-
rettan.

Sammanställt från TIF:s 90-års-skrift.
Hasse Rosendahl

Historisk brottarkväll

Nils Andersson, Jan Karlsson, Bengt Åke Björk och Bengt Antonsson, alla fyra före detta brottare i 
Trollhättans AK gästade Trollhättans ldrottshistoriska Sällskap. Dessa fyra duktiga berättare underhöll 
på ett mycket bra och trevligt sätt Sällskapets medlemmar med oerhört mycket brottningshistorla på ett 
av de så kallade idrottscaféma, som den snart tvååriga föreningen anordnade.

Femtio av Trollhättans Idrottshistoris-
ka Sällskapets medlemmar fick uppleva 
en oförglömlig historisk brottarkväll.
Detta när före detta brottarna Nils An-
dersson, Bengt Antonsson, Bengt Åke 
Björk och Jan Karlsson under två tim-
mar berättade brottarminne med en 
härlig touch av humor och glädje.

Tollhättans Idrottshistoriska Sällskap, 
som är inne på sitt andra verksamhetsår, 
anordnar olika former av idrottscaféer.
Dena gång var det TAK brottarna som 
höll hov.
Ur ett historiskt brottarperspektiv med 
början i brottningens hemland Grekland 
tog Bengt Antonsson åhörarna med sig 
från brottningens intåg i Sverige i slutet 
på 1800 talet fram till 1950 talet.
Industraliseringen i Trollhättan under 20 
och 30 talet fick stor inverkan på brott-
ningen i Trollhättan,  där de två stora brott-
ningsklubbarna var Trollhättans AIK och 
Skoftebyns MS. Andra klubbar som hade 
tagit upp brottningen var GAK Olympia 
och Trollhättans IF under det första årti-
ondet och senare TAlK i Strömslund.

Fina framgångar
Många duktiga brottare nämdes. Främste 
brottaren som Bengt Antonsson tog upp 
var brodern Bertil, som vann SM guld 
1945 och EM guld året efter.
1948 blev Bertil Antonsson OS tvåa och 
vann VM i tungvikt 1950 i Stockholm.
Bengt Åke Björk behandlade allt om 
TAK:s framgångar i Fyrstadsbrottning-
arna, där klubben flera år under 1950 talet 
deltog i A gruppen. Han talade även om 

lag SM och de brottare som deltog för 
TAK.
Nisse Andersson visade diabilder från 
TAK:s resa till Jugoslavien 1959, där ett 
förstärkt TAK representerade Sverige i en 
stor internationell turnering.
Alla tre berättarna tog ofta upp anekdo-
ter om brottare, ledare samt olika publika 
händelser under fantastiska år, speciellt, 
när man tävlade mot nationella motstån-
dare, men också när turkiska och sovje-
tiska brottare gästade ett fullsatt Tingval-
lahallen.

Många guld
Till slut tog en av Sveriges meste guldme-

daljör, Janne Karlsson, till orda.
Janne har erövrat 28 SM guld, fördelat 
på 19 i fristil och 9 i grekisk romersk stil, 
samt två SM guld i lag.
Janne berättade om olika händelser under 
sin tid, där det mest handlade om atten-
tatet i München, där Janne erövrade två 
medaljer.
Dessutom har han tagit ett EM guld, samt 
VM brons.
Han talade även om bantningshistorier 
och arrangörsmissar, vilket blev Jannes 
öde och missad finalplats i ett stort mäs-
terskap, inför en mycket entusiastisk pu-
blik i Alvhögsborg.
                                   Stinsen Andersson

  FOTO: Harry Lindell



Ulla-Britt Wieslander Rosberg

Född               10/6  1942                                                      

Födelseort       Borås

Familj             Tommy och Amadeus

Speciallité       21 SM-titlar, 6 Nm-titlar,  3 junior-SM

Utmärkelse      Boråsmedaljen 1960
                         BT-plaketten    1963 och storgrabb  

Kvinnliga idrottsprofiler i Borås
Sammanställt av Marita Wasling

Ulla-Britt Wieslander-Rosberg är Borås mesta olympier. I tre olympiska spel har 
hon deltagit, 1960, 1964 och 1968 samt i inomhus-EM och i Europacupen.
Ulla-Britt började tävla först som sextonåring i Ymer, 1958 och då efter lång övertalning. Framgångarna kom snabbt, hon vann 
3 Junior-SM. Efter OS fick hon Boråsmedaljen. Under flera år  dominerade hon den kvinnliga sprintersporten i Norden och i 
Sverige.
Hon deltog i 30 landskamper  och har 6 nordiska mästerskap. Ulla-Britt tog sammanlagt 21 SM-titlar därav 15 individuellt.. Under 
sin karriär slog hon också ett tiotal svenska rekord. och hon blev förstås ” Stor Grabb.”   Ulla-Britts discipliner var  100 m, 200 m 
samt 80 m häck.
Boråsmedaljen 1960 och 1963 mottog hon ”BT-plaketten”.
Ulla-Britt Wieslander bor  numera i Skummeslövsstrand.
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 Monika Karlsson
Född   16 december 1959

Födelseort  Borås/Bredared

Bor idag i  Östersund

yrke   Sjukgymnast

Speciallité  Gång

Utmärkelser  Boråsmedaljen 

Monika var den i syskonskaran Karlsson som nådde de största framgångarna. Redan som junior fick hon förtroendet att 
representera Sverige i en seniorlandskamp. Då hade hon under hela 1970-talet varit med i sverigetoppen. De internationella 
framgångarna kom slag i slag. 1976 blev det silver på senior-VM individuellt och guld i lag. Året därpå, när VM gick på 
hemmaplan i Borås, blev det ett nytt lag-guld och ett individuellt brons. Nytt lag-guld i VM 1978, som gick i Bergen. Och 
brons individuellt. Till detta kommer förstås en rad framgångar på den nationella gångarenan. 1978 fick hon pris för Årets 
idrottsprestation i Västergötland. 
Monika tävlade hela den aktiva karriären för SK Svängen Borås med undantag för de två sista säsongerna 1981-82 då hon tävlade 
för Brunlo IF.
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May Hjertberg
Född  26 maj 1928             

Födelseort Borås   

yrke  Kontorist              

Speciallite  Friidrott: löpning och
  5-kamp.

Utmärkelser Boråsmedaljen 1958
  BT.plaketten 1963   

Mays föräldrahem låg på Östermalm i Borås  och det var på ängarna vid nuvarande Fjärdingsparken som Mays intresse för 
friidrott väcktes. Där tränade Ymers grabbar och där tränade May. Men först på allvar började May  som 19-årig att träna 
regelbundet.
Hon blev Ymerflicka och det förblev hon under hela sin aktiva tid. Först i  dryga 30-årsåldern gav hon upp karriären och då kunde 
hon se tillbaka på många segrar och framgångar.
13 SM-guld ( 12 i stafett ), 52 DM-guld ( 13 i stafett ). Hon satte  även svenskt rekord på 80 meter häck och 400m löpning. Ett 20-
tal landskamper hann hon med också.  
1953 fick hon BT-plaketten och 1958 tilldelades hon Borås-medaljen. 

Meri Bodelid
Född  23 december 1943             

Födelseort  Kauliranta  

Barn    sonen Mikael          

yrke    Kiropraktor            

Speciallite:  längdskidåkare / Borås första vinterolympier/
  tävlingscyklist
  maratonlöpare
  Boråsmedaljen 1970  

Meeri Bodelid var Borås första vinterolympier i Sapporo 1972. Tog en 19:e plats på milen och en 33:e på halvmilen.  Meeri 
Bodelid gjorde två VM-starter, 1970 och 1974. De bästa internationella framgångarna har kommit i Holmenkollen. Där har hon 
en tredje plats 1971, femte placeringar 1973 och 1974. Meeri Bodelid har tre individuella SM-guld. I cykel har hon tagit SM guld 
både individuellt och i lag. 1971 tog hon en 17:e plats i VM. Meeri Bodelid deltog också i friidrott där maraton var hennes gren. 
I den har hon SM-start. Meeri Bodelid, som bara var 151 centimeter lång och därför ofta gick under namnet ”Teskedsgumman” 
är född i Torneå i Finland. Efter karriären i Ymer flyttade hon till Delsbo och har även representerat Högbo. Bor numer utanför 
Stockholm. Fick både Boråsmedaljen och BT-plaketten.
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Lyftet som gav Erica medaljen

Efter tre år med silvertårar fick räcka för 
Lidköpings handbollstjej Erica Widell, 
äntligen SM-guld. Inför 11456 åskådare 
spelades SM-finalen i Göteborg mellan 
Sävehof och Skövde HF.

Västsverige är ett bandynäste
Västsverige är ett bandynäste som har många elitserielag och där bandykulturen är stor
Den äkta bandyälskaren säger: Bandy är kultur, skall det vara bandy ska det vara  bra väder (helst minus tio grader), medhavd 
bandyportfölj, helst med varmt innehåll, och så ska det vara varm korv.  Bandyälskaren skakar på huvudet på frågan vad han 
tycker om bandy inomhus.

Apropå bandykorv ska den vara:
Lång och slank• 
Exakt kokad att den plaskar till när man sätter tänderna i den.• 
Helst ska den första strålen från korvens innandöme slå en parabel • 

        i vinterluften. 
Allra mest perfekt är korven med en ytspänst som gör att strålen• 

       träffar strax under ena ögat
Korven ska helst vara kokt med lagerblad och kryddpepparkorn, • 

       dock inte för många.

Tillbehör
Brödet ska vara färskt och helst inte degigt. Brödet får under inga omständigheter vara torrt. Korv med smuligt torrt bröd är • 
ingen bandykorv.
Vanlig senap, gärna normal Slottssenap, inga söta hemlagade grejer.• 

       Ketchup är bara för råa typer.
Rostad lök, rå lök, bostongurka, majonnäs och andra tillbehör  bör • ej ingå.

Bandykorven ska serveras med senapen påstruken. Ingen ska behöva trängas vid ett bord med dinglande klämflaskor för att få 
senap och ketchup.
En vanlig enkel vit servett bör alltid följa med.
Korven bör inte kosta mer än tio kronor.
Femton kronor kan accepteras, men då ska korven både vara omsorgsfullt kokad och kärleksfullt serverad av vänliga och ideellt 
arbetande damer.
Kolla när ni går på bandy nästa gång!          Folke Brink

Bandykorv?

Sävehof hade 27 raka segrar mot natio-
nellt motstånd och var storfavorit.
Skövde kom i underläge i början, men 
vände och Erica svarade för två av må-
len i första halvlek, som slutade 13-9.        

Slutresultat 31-24 efter totalt fyra mål 
från vänsterhänta Erica.
För den avgörande insatsen i SM-finalen 
får Erica NLT - medaljen 2008 för årets 
bästa idrottsprestation, skrev juryn.(se 
faktaruta)
Efter tre raka SM-silver fick Erica äntli-
gen sina gulddrömmar uppfyllda.
Erica bor och jobbar i Lidköping och 
pendlar till Skövde. Sin handbollsupp-
fostran har hon fått i HK Linné

Fakta ruta
Erica Widell
Ålder:      24
Bor:         Lägenhet i Lidköping
Yrke:       Trafikskolelärare
Familj:     Förlovad
Klubbar:  HK Linné, Önnered, 
                Skövde HK
Position:  Vänsterhänt högernia
Meriter:   Ett SM-guld, 
                tre SM-silver med Skövde,
                två JSM-guld och ett JSM-bons 
                med Önnered
Aktuellt:  Nybliven NLT-medaljör

          Folke Brink
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klubbkaféer populära inslag på lidköpings Idrottsmuséum
Sedan ca ett år tillbaka anordnas re-
gelbundet s k Klubbkaféer på Idrotts-
muséet i Lidköping. Konceptet för ett 
Klubbkafé är att Lidköpings Idrotts-
historiska Sällskapet (LIHS) bjuder in 
en, eller i vissa fall flera medlemsfören-
ingar med koppling till varandra, till en 
kväll i nostalgins tecken på Idrottsmu-
séet. Avsikten med kvällen är att man 
ska lära känna LIHS och vad museet 
har att erbjuda samt att träffa gamla 
kompisar och prata minnen m m.
Programmet en sådan kväll består av ett 
inledande samling med presentation av 
LIHS och museet. Därefter brukar någon 
från den aktuella föreningen berätta några 
minnen och episoder från gångna tider 
och snart flödar det av historier och berät-
telser från matcher och händelser från förr 
då både idrotten och utövarna oftast också 
var bättre? ? 
Utöver den påföljande kaffestunden be-
hövs inget ytterligare organiserat program 
för nu samlas man kring pärmar med ur-
klipp och foton från framförallt den egna 
verksamheten men också över muséets 
övriga samlingar och dokument. 
Det är vanligt att besökarna har med sig 
egna urklipp och samlingar från sin och 
föreningens verksamhet genom åren vilka 
sedan också kan komplettera muséets  s k 
Föreningspärmar och album.
Diskussionens vågor går nu höga och luf-
ten fylls av mängder med ”kommer du 
ihåg..”, ”vad hette han som…”,  ”vilken 

match vi gjorde när..,” minns du domarn 
som…” etc. etc.
Timmarna flyter fort och när den sista be-
sökaren har lämnat museet så har ett antal 
nya medlemmar i LIHS registrerats och 
de flesta säger sig vilja komma på återbe-
sök för att fortsätta botanisera i muséets 
omfattande dokument och samlingar. 
   Hittills har träffar genomförts med föl-
jande föreningar:

Matchreferat från tidigt 50-tal
Rang fick 1 – 1 mot Järpås
Domartabbe äventyrade Järpås seger
Vintersportklubben Rang lyckades en-
dast taga en poäng i seriematchen mot 
Järpås på söndagen, då resultatet blev 
oavgjort 1 – 1.
Efter spelet att döma borde Järpås rät-
teligen ha fått båda poängen, men do-
maren gjorde strax före halvtidspaus 
en verklig domartabbe och underkände 
ett regelrätt mål.
Rang började skapligt och gjorde särkilt i 
andra halvlek rätt bra ifrån sig.
Uppställningen i kedjan var dock inte 
så lyckad och ingen kunde direkt skjuta, 
trots goda lägen. I andra halvlek flyttade 
Kvist upp till centerforward från sin hö-
gerhalvsplats därefter blev andra takter i 
anfallet. G Sedström på vänsteryttern var 
svag trots att han svarade för målet.

Halvbackskedjan var bästa lagdelen med 
Hallgren som primus i försvaret kan näm-
nas vb. Johansson. Järpås hade ett ganska 
starkt lag, men halvbackskedjan gjorde 
oftast misstaget att gå med för långt upp 
i anfallen. Vilket hade till följd att Rangs 
snabba anfall blev farliga. 
I kedjan var Westberg o. Gustavsson de 
farligaste.
   Vänsterinner Hjelm åkte dåligt men 
hade dock rätt klubbteknik. Halvbacks-
kedjan var stark och särkilt Sigvard Uttrin 
på högerhalven. Bakre försvaret överty-
gade inte men däremot var målvakten B. 
Johansson säker.
   Järpås hade redan efter några minuter en 
jättechans men I Westberg misslyckades 
ensam med målvakten och sedan var det 
Rangs tur med lika dåligt resultat. Först i 
34 min. kom Westberg fram och i klung-

spel lyckades han få träff på nystanet och 
ordnade 0 – 1 ledning.
   I 43:e min. kom kvitteringen genom vy 
Cedström som befann sig i gott läge. Mi-
nuten för halvtid gjorde vi Hjelm Järpås 
ledningsmål på nytt på en målvaktsretur, 
men domaren Svanström blåste konstigt 
nog för offside !!!, trots att bollen gick 
från målvakten och ut igen. Andra halv-
lek var ganska jämn och båda lagen hade 
goda möjligheter att göra mål, men tillfäl-
lena utnyttjades dåligt. I samma sekund 
som pipan gick för full tid gjorde hem-
malagets center Kvist mål, som dock un-
derkändes.
   Ytterligt svag domare var Johannes 
Svanström, Gösslunda.

                                              Folke Brink

BK Wiking/ Rackeby IK, Mellby IK/Gill-
stad SK, Kållandsö/Kålland/Svarthall, 
Sjödalen/Wästerlund,  LGSS  samt Råda 
BK. Det har varit mellan 40-50 deltagare 
per träff
På gång i år är KK Allround samt ytter-
ligare några föreningar. Övriga som är 
intresserade kan anmäla detta till LIHS 
kansli.
                                              Folke Brink

Lennart ”Bombi” Birgersson kåserar Samling kring urklippspärmarna

Delar av legendariska simhopparklubben ”Vågar 
allt” vid fikabordet

Folke Brink gladdes över många kvinnliga sim-
mare och gymnaster
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Digitalisering av de lokala sällskapen/föreningarna
Nu kommer de idrottshistoriska säll-
skapen på nätet.
Vid sommarmötet 2008 i Borås presen-
terade Karl-Evert Andersson och Sture 
Gustafsson från Västergötlands Idrotts-
förbund (VIF) projektet med att digitali-
sera de lokala sällskapen och dess idrotts-
museer.
VIF har avsatt ett betydande belopp för att 
användas för utbildning av intresserade 
sällskap/föreningar. 
   Det kommer inom en snar framtid bli 
möjligt att ta del av den enorma mängd 
material som finns bevarat av våra idrotts-
historiska sällskap inte bara på museer 
och vid utställningar.
Nu kommer materialet även att presente-
ras på internet.
Västergötlands Idrottsförbund har tillsam-
mans med SISU inlett ett arbete ihop med 
de idrottshistoriska sällskapen i distriktet 
om att framställa hemsidor åt respekive 
sällskap. 
   VIF och SISU har redan haft möten med 
alla sällskap och det gav en mycket posi-
tiv respons. 
   Det är nu dags för nästa steg i utbild-
ningen som skall lära deltagarna att han-
tera sina hemsidor. 
För att underlätta planeringen av utbild-
ningen har regionen delats in i tre grup-
per. Se vidstående kallelse .
Detta kräver lokaler där det finns datorer 
och uppkopplingar till samtliga i grup-
pen.
Planeringen är att hemsidorna ska fyllas 
på pö om pö, med start i början av mars.
   Ansvarig för projektet är Karl-Evert An-
dersson. Även Thomas Pettersson, som 
jobbade mycket med Jubiluems-skriften 
för VIF, arbeter med detta projekt.
Thomas Pettersson är bl.a. allt i allo i 
föreningen Heimer i Lidköping. Thomas 
ansvarar för deras hemsida, jagar sponso-
rer m.m.. Thomas är också ”flygande re-
porter” för tidningen The Sun i England. 
   Leif Svensson

Thomas Pettersson informerar deltagarna i grupp 2, som möttes i Lidköping, om hur digitaliseringen av 
sällskapen skall ske och hur den fortsatta utbildningen är upplagd.

Thomas Pettersson
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Idrottshistoriska Riksförbundets årsmöte
Idrottshistoriska Riksförbundet, IHRF, 
ajournerade som bekant det årsmöte 
som inleddes vid rikskonferensen i 
Järvsö 11-12 oktober. 24-25 januari var 
det dags att slutföra mötet då Örebro 
Läns Idrottshistoriska Sällskap stod 
som värd för en ny konferens. Från BIS 
deltog Tommy Olsson, Lars Johansson 
och Ulla Stålheim samt Olof Toftby i 
egenskap av ordförande i IHRF.
Konferensen ägde rum på Örebro Läns 
Museum och restaurang Amuse i samma 

hus. Ordföranden Rolf Hall-
gren presenterade den impo-
nerande verksamhet som öre-
broarna bedriver, inte minst 
genom stora utställnings-
satsningar i samverkan med 
länsmuseet, t ex en om sta-
dens store fotbolls- och ban-
dyprofil Orvar Bergmark och 
den nu pågående om Örebro 
Sportklubb som fyllde 100 år 
2008. Den senare fick vi även 
tillfälle att ta del av i själva ut-
ställningslokalerna.
   Innan årsmötet fick deltagarna glädjan-
de signaler från Riksidrottsförbundet, RF, 
om ett intresse för att utveckla samarbe-
tet med den idrottshistoriska rörelsen. En 
gemensam arbetsgrupp kommer att bli ett 
första steg i det här arbetet.
      Sedan var det dags för årsmöte. Den 
här gången förelåg det nödvändiga ekono-
miska underlaget och efter en del forma-
liadiskussioner beviljades den avgående 
styrelsen ansvarsfrihet och blicken rik-
tades framåt. Årsavgiften fastställdes till 
500:- och den nya styrelsen fick i uppdrag 
att ta fram budget och verksamhetsplan.  
Ny ordförande efter Olof Toftby, som av-
sagt sig omval, blev Erik Wiger från Häl-
singland. Övriga i styrelsen är Rolf Hall-
gren, Örebro, och Gösta Rörstrand, som IHRF:s nye ordförande Erik Wiger

Från Örebro Sportklubbs utställning på Örebro Läns Museum 
med anledning av deras 100-årsjubileum 2008

är valda på fyra år, t o m 2010, samt Carl-
Erik Johnsson, Borås och Gustav Albin, 
Helsingborg.  Erik Wiger, Rolf Hallgren 
och Carl-Erik Johnsson utsågs till leda-
möter i arbetsgruppen med RF.
    Innan det var dags för middag redovi-
sade Erik W ett förslag till nya stadgar för 
IHRF, stadgar som nu kommer att skickas 
ut på remiss. Efter en god middag var det 
dags för hemfärd för boråsbussen där även 
Trollhättan och Vara var representerade.  
Därmed missade vi i och för sig sönda-
gens visning av Ronnie Petersson-museet 
som de ambitiösa värdarna också lagt in 
i programmet men detta var av olika skäl 
inget att göra åt.

Tommy Olsson    

VM-silver till Falk
På sista JVM dagen fick hon så äntligen 
jubla.
Hanna Falk pallade för trycket och 
säkrade silvret för Sverige i stafetten.

SKIDOR PRAZ DE LYS
Det är en glad men framförallt lättad Falk 
som BT når kort efter målgång.
   Efter att ha slutat femma i sprinten och 
glidit inpå 30:e plats i femkilometerslop-
pet, avslutade hon med att liksom i fiol 
föra Sverige till en silvermedalj i stafet-
ten.
   -Jag var rätt besviken efter torsdagens 
femkilometare, så det här kommer verk-
ligen lägligt. Hur gött, som helst, säger 
hon.
   Falk fick förtroendet att köra sista 
sträckan och hon förvaltade det väl.
   19 åringen gick ut som tvåa   åtta sekun-
der efter norska superlöftet Ingvild Öst-
erberg. Jagande Ryssland var ytterligare 
en bit bakom Falk, som hade taktiken klar 
för sig.
   -Jag visste att det skulle bli svårt att gå 
ikapp Ingvild så jag höll igen lite i början 

och bestämde mig för att i första hand för-
svara andraplatsen.
   Upplägget höll.
   Falk hade inte några som helst problem 
med att hålla konkurrenterna bakom sig, 
och utökade sitt försprång under den sista 
kilometern.
   Mot fyrfaldiga guldmedaljören Öster-
berg fanns dock ingenting att göra. Norge 
var drygt en halvminut före Sverige i mål, 
Tyskland knep bronset.
   -De (Norge) var för bra, det är bara att 
erkänna. Men jag kunde ändå njuta lite 
på upploppet - andra raka silvret i JVM 
är starkt.
   Nöjd med ditt mästerskap som helhet?
   -Ja, ganska i alla fall. Jag prickade inte 
toppformen och fick slita mycket i loppen, 
men lyckades ändå bli femma i sprint och 
få med mig en medalj hem. Det är helt 
godkänt, säger Hanna Falk.

                                   Jonas Ekelund/BT 

Hanna Falk

Ålder: 19.
Bor: Lägenhet i Torsby.
Familj: Mamma Lise-Lotte, pappa Jo-
han, pojkvännen Johan, småsyskonen Li-
nus och Maja.
Klubb: Ulricehamns IF
Meriter: Två JVM-silver (stafett), två 
JSM-guld,  ett JSM-silver.

FOTO: Jan Pettersson/BT
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tidaholms Idrottshistoriska Förening 
förbereder 20-årsjubileum

Tidaholms Idrottshistoriska Förening 
har en fulltecknad agenda under vin-
terhalvåret och kommande vår. Ett ju-
bileum är på gång och förberedelserna 
har påbörjats.
Föreningen fyller 20 år den 14 mars 
och då ska jubileumet firas i samband 
med årsmötet.
Medlemmar håller också på att färdig-
ställa ett nytt rum i museet där ett antal 
nya föreningar kommer att presente-
ras med såväl bilder som historik och 
naturligtvis fullskaliga modeller över 
några av föreningarnas anläggningar.
  Idrottshistoriska föreningen i Tidaholm 
kan inom kort fira sin 20-åriga tillvaro, 
ingen historisk ålder precis, men mycket 
har hänt genom åren. Alla idrottsmuseum 
är unika på var och en sitt sätt och kan-
ske funnit sina olika nischer. I Tidaholm 
är man unika genom sina modeller över 
idrottsanläggningar och Tidaholms stad 
från 1945. Ett gäng entusiaster står bakom 
det hela och utan deras skaparglädje hade 
det inte funnits några modeller som är helt 
autentiska. Just nu är man i full färd med 
att färdigställa motorstadion.
Vidare håller man på med att dokumen-
tera ett antal föreningar som Brukshunds-
klubben, bowlingklubbarna, simningen 
och bandyn i Madängsholm. Ett arbete 
som börjar ta form och som kanske kan 
vara klart fram på vårkanten.
Planeringen för jubileet pågår också för 
fullt. Det kommer att firas i Disponentvil-
lan i samband med årsmötet. En målsätt-
ning är att knyta till sig en föreläsare av 
hög klass och ett antal kontakter har tagits 
för att få fram en intressant föreläsare som 
också är på det folkkära planet.
Föreningen har också beslutat att ge ut en 

jubileumsskrift och en kommitté har ut-
setts. Riktlinjer har dragits upp för skrif-
ten och arbetet med att ta fram material 
har påbörjats.
Lagom till jubileumet har föreningen tagit 
fram ett standar och diplom, något som 
föreningen saknat tidigare. Ett utskott 
skall arbeta fram statuter för vad som 
fordras för att erhålla standar respektive 
diplom.
För att allt ska fungera på ett museum for-
dras det tekniska resurser. Då vi arbetar 
med små ekonomiska medel finns det inte 
utrymme för att köpa in avancerad utrust-
ning, men här har företag och Lions ställt 
upp och hjälpt till.
Tidigare i år överlämnade Lions en dator 
med tillhörande skrivare och scanner. Ti-
daholms Sparbank har skänkt en kopiator 

Kanslist Hans  Janson har gått i pension och avtackas av ordf. Brynolf Antonsson.

med scanner och modellflygaren Benny 
Kjellgren har donerat en digitalkamera. 
Tack vare deras stöd kan vi arbeta på ett 
förenklat sätt med det senaste inom tek-
niken.
Slutligen kan nämnas att vår kanslist Hans 
Janson har avtackats då han har gått i pen-
sion. Hans kommer ändå att finnas kvar 
i föreningen då han sitter i styrelsen som 
sekreterare. Vid oktobers månadsmöte 
fanns WIS representant Tommy Wahlsten 
på plats och gav en information om bland 
annat vad som föredrog sig på Riksför-
bundets konferens. Han passade också på 
att dela ut WIS standar till Evert Ödvall 
som är en av våra entusiaster och som läg-
ger sin själ i föreningens utveckling.
 
                                         Jan Kindmalm

Rune Andersson svarar för ritningarna till modellerna. Per Tilander och Evert 
Ödvall tillverkar hus och träd till motorstadions modell.

Evert Ödvall arbetar med en av modellerna.
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VÅRkRYSS

VÅRKRySS.
Bokstäverna i de skuggade rutorna bildar, rätt sammansatta, namnet på en klassisk tävling, som alltid arrangeras i brytningen mel-
lan vinter och vår.  Skriv ned svaret på ett vykort eller brev och skicka till: 
”Vårkryss”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik. 
Senast den 15 april vill vi ha svaren. Som vanligt drar vi tre vinnare bland rätt insända svar.  Lycka till ! 

Rätt svar till förra nummets ”Vinterkryss” var  ISRACING, och vinnare blev: 
1:a pris 3 Sverigelotter: Per Wengström, Skogshyddegatan 46, 506 31 Borås.
2:a pris 2 Sverigelotter: Alf Nyström, Trädgårdsgatan 10, 522 31 Tidaholm. 
3:e pris 1 Sverigelott: Gunnar Friberg, Sågmästaregatan 5, 546 31 Karlsborg.                    

Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.
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Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o  Berndt Jivesten
                Jungmansgatan 6 B 
                441 39 Alingsås
Tel:          0322-63 63 58
Epost       berndt.jivesten@telia.com
Lokal   Östra Kyrkogatan 3
Ordf.   Berndt Jivesten,0322-63 63 58
Sekr.   Lars Larsson, 0322-137 24

Borås Idrottshistoriska Sällskap
Adress::   Box 554
                503 14 Borås
Kansli:    Allégatan 71
Tel:          033-35 39 39, 033-22 63 55 
Epost.:     bis@bihs.se
Museum: Borås Idrottsmuseum
                Bockasjögatan 2
Ordf.       Tommy Olsson, 033-20 04 53b
Sekr.        Kaj Bengtsson. 033-24 12 73b
Bankg.   5513-8168

Essunga Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   c/o Kent Larsson                
               Axgatan 9
               465 30 Nossebro
Tel:         0512-508 40
Ordf.       Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr.       Lars Carlsson

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Holger Lindberg 
                Danska Vägen 166
  521 31 Falköping
   Tel:  0515-17 693
Kontakt:  Holger Lindberg, 0515-17 693
Museum: Falbygdens Idrottsmuseum
  Odenhallen
Ordf.       Holger Lindberg, 0515-176 93
Sekr.  Evert Carlsson, 0515-121 58

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
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@telia.com
Ordf.     Rolf Melin, 0513-108 42
 

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Göte Ivarsson
 Gökstigen 16
 546 33 Karlsborg
Tel:        0505-108 50,  0731-42 22 51
Ordf.     Roland Gustafsson, 0505-306 14
Sekr.      Stig Brehag, 0505-403 87

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   Esplanaden 1 
                531 50 Lidköping
Kansli:    Esplanaden 1,
Tel:          0510-216 17 
Epost.:     lihs@telia.com
Museum: Lidköpings Idrottsmuseum
                Esplanaden 1 
Ordf.       Folke Brink, 0510-249 19

Marks Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/oBritt-Marie Knutsson
                Backavägen 10
                511 63 Skene
Tel:          0320-313 83, 076-10 78 393
Epost  bmk1948@live.se
Museum: Marks Idrottsmuseum,
                Boråsvägen 237
 Ordf.      Britt-Marie Knutsson 
                0320-313 83 

Skara Idrottshistoriska Förening
Adress:    c/o Lars Lundberg
                Ivar Wideensgatan 72
                532 33 Skara
Tel:          0511-210 86
Museum: Skara Idrottsmuseum, Vilan
Ordf.        Lars Lundberg, 0511-210 86
Kontakt:  Sjunne Jönsson, 0511-123 06
Epost.      lars.lundberg@skara.mail.
                telia.com

Tibro Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   c/o Gösta Wahll
               Gäre Björkåsen,
               543 91 Tibro
Tel:         0504-615 83 
Ordf.       Ingemar Karlsson, 0504-61 955
Sekr.       Gösta Wahll, 0504-615 83

Tidaholms Idrottshistoriska Förening
Adress:    Stallängsvägen 4,
                522 34 Tidaholm
Tel:          0502-60 63 38
Museum: Tidaholms Idrottsmuseum
                Stallängsgatan 4
Ordf.        Brynolf Antonsson

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Hasse Rosendahl 
                Österlånggatan 80A              
                461 35 Trollhättan
Tel:          0520-334 43, 0708-61 22 10
Ordf.        Hasse Rosendahl
Epost   hasse.georg@telia.com

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    Marieholmsvägen 2                  
                542 43 Mariestad 
Tel:          0501-108 29
Lokal       Marieholmsvägen 2
Ordf.   Bo Zackrisson, Skagersvik
Tel:          0551-203 22
Sekr.      Björn Jansson, Mariestad 
Tel:          0501-108 29

Vara Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Carl-Owe Johansson
    Kållegården 1
                 534 92 Tråvad
Tel:           0512-140 12
E-post.       kallesr-m@swipnet.se
Museum:   Kålles Rekordmagasin
                  Kållegården
Ordf.         C-O Johansson, 
                  0512-140 12

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Tommy Wahlsten
    Lillegårdsvägen 19
    541 42 Skövde
Tel:    0500-48 16 66 b, 
    0705-39 80 42
E-post    tommy.c.a@telia.com     
Museum:  Westgöta Idrottsmuseum
                 Huvudnässkolan, Vänersborg
Ordf.         Tommy Wahlsten
Sekr.         S-Å Mökander,  0322-67 23 10
E-post    sven-ake.mokander
                 @vargarda.se 
Bankg.      5423-6880
 

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Roland Svensson
                 Fötene Järskagården 1
                 447 91 Vårgårda 
Tel:           0322-62 70 19
Museum:  Idrottshist. Cykelmuseet
                 Tånga Hed
                 447 91 Vårgårda
    0322-62 43 11
Ordf.         Roland Svensson
    0322-62 70 19
Sekr.     Stig Sjögren
     0322-62 36 51

Vänersborgs Idrottshistoriska
Förening
Adress:      Box 80,
                  462 21 Vänersborg
Kansli:       Huvudnässkolan
Tel:            0521-197 03
Epost.        vihf2@hotmail.com 
Museum:   Vänersborgs Idrottsmu
                  seum
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, 
     0500-41 86 94
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adresser och telefonnummer till idrottshistoriska sällskap/föreningar och 
idrottsmuseer i Västergötland 



WeStgötaRNaS IDROttSHIStORIa 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Ansvarig utgivare:        Tommy Wahlsten                              Redaktör:  Leif Svensson

Redaktionskommitté:   Tommy Wahlsten, Sven-Åke Mökander, Leif Svensson och 
                                        Olof Toftby.

Tryck:                             Dahlins Tryckeri AB, Borås

Kontaktpersoner:     Leif Svensson  Olof Toftby      Tommy Wahlsten
       Tel. 033-26 69 88  Tel. 033-22 63 55     Tel. 0500-48 16 66
              0704-39 84 32         0706-81 21 16                   0705-39 80 42
       E-post: leif@bihs.se E-post: olof.toftby@bihs.se    E-post:    
                        tommy.c.a@telia.com

Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Tommy Wahlsten, ordf.
Lillegårdsvägen 19
541 42 Skövde
0500-48 16 66
0705-39 80 42
tommy.c.a@telia.com

Sture Pettersson, kassör
Bergsängsvägen 40 
521 30 Falköping
0515-153 60, 0708-15 36 01
pettersson.sture@telia.com

Folke Brink
Fröjdegårdsvägen 32
531 56 Lidköping
0510-249 19
folke.brink@telia.com

Bo Zackrisson, v. ordf.
Långgatan 5
547 93 Skagersvik
0551-203 22
0705-24 58 61

Olof  Toftby
Öresjövägen 26, 513 35 Fristad
033-26 68 60 b
0706-81 21 16, 033-22 63 55 a
olof.toftby@bihs.se

Karin Monsén-Karlsson, suppl.
Skinnmo Moholm
461 98 Trollhättan
0520-42 51 26
karinmonsen@hotmail.com

Sven-Åke Mökander, sekr.
Markgatan 39, 441 51 Alingsås
0322-67 23 10 b, 0322-60 06 65
sven-ake.mokander@vargarda.se

Benny Östh
Hästskovägen 47
462 54 Vänersborg
0521-187 85, 0706-51 32 83
052118785@telia.com

Dag Wissler, adj.VIF
0321-103 01

Kenneth Tidebrink, adj. SISU
0502-109 66
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Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Posttidning B

1976 fick hoppbacken i Björbo, Borås, plastunderlag. 
Fr. v. Claes Hedman, Thomas Jernkrok, Roger Andersson, Anders Daun och tränare Anders Blixt.
Idrottsföreningen Kamraterna (IFK) har tagit 5 lagguld under årens lopp. IFK bedriver i dag annan 
verksamhet i backen.

Backhoppare från Idrottsföreningen kamraterna, Borås


