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Ordföranden har ordet

Tommy Wahlsten

IDROTTSHISTORISKA 
SÄLLSKAP/FÖRENINGAR   
I VÄSTERGÖTLAND SOM ÄR 
MEDLEMMAR I WIS
  
Alingsås   
Borås
Essunga
Falbygden
Herrljunga 
Karlsborg
Lidköping
Mark
Skara
Tibro
Tidaholm 
Trollhättan
Vadsbo
Vara
Wårgårda
Vänersborg
Västgötaidrottens Guldklubb

Vi skriver februari 2010 och ännu ett år 
kan läggas till idrottshistorien. När dessa 
ord sätts på pränt återstår ett par veckor 
till de Olympiska Vinterspelen i Vancou-
ver men ni som nu läser detta vet hur det 
har gått för Sverige – om våra idrottsmän 
och kvinnor lyckades erövra de medaljer 
som vi idrottsintresserade hoppats på.

För Westgöta Idrottshistoriska Säll-
skap kan vi konstatera att vi genomfört 
ett årsmöte i Tibro, ett sommarmöte i 
Vårgårda och därtill en ordförandekonfe-
rens i Vara.

Tidningen Westgötarna Idrottshistoria (WI) har utkommit med fyra 
välmatade nummer och kanske har omslagsflickan från februari 2009, 
Hanna Falk (okänd för de flesta men inte för WI:s läsare), nått framgång-
ar även i OS.

Med hjälp av Västergötlands Idrottsförbund och SISU har utbildning i 
hemsideshanteringen  genomförts i två steg – en introduktion under våren 
och en uppföljning under hösten.

Nu gäller det att se framåt och närmast väntar ett årsmöte i Vara, lörda-
gen den 20 mars, då Vara Idrottshistoriska Sällskap står för värdskapet. 
Glöm inte att anmäla Ert sällskap/förening – läs mer om årsmötesför-
handlingarna på sidan 9 i denna tidning.

För egen del är detta mitt 20:e och sista inlägg som ordförande i tid-
ningen . Efter fem år på som ordförande i WIS lämnar jag den 20 mars 
över ordförandeklubben till den som då blir vald som ny ordförande vid 
årsmötet.

Minns därför tillbaka till årsmötet Borås 2004 där jag invaldes som 
suppleant i WIS-styrelsen, till årsmötet på Bredablick i Falköping 2005 
då jag valdes till ordförande när Carl-Erik Johnsson lämnade över, till 
Vänersborg (2006), Alingsås (2007), Lidköping (2008) och nu senast 
Tibro (2009), de årsmöten då jag omvaldes.

Vi har också setts på sommarmöten i Lidköping, Tidaholm, Borås (där 
vi firade våra 20 år 2008) och nu senast i Vårgårda och förhoppningsvis 
kommer vi att ses någon gång någonstans även efter mötet i Vara 

Med dessa ord önskar jag här WIS och min efterträdare lycka till med 
arbetet i de utmaningar som väntar beträffande vår tidning, vårt museum 
och i våra kontakter med bl.a. våra sexton lokala idrottshistoriska Säll-
skap/Föreningar, Västergötlands Idrottsförbund och SISU Västergötland.

Tommy Wahlsten
Ordförande i WIS

RÄTTELSE!
I artikeln på sid 12 nr 4/09, står det att Jonas Jerebko började sin bana i 
Plannja Basket, vilket är fel. 
Hans moderklubb är BK Marbo fram tom säsongen 2004-2005. Spelade 
sedan med Borås Basket, där laget kallades Borås Marbo, i Basketettan 
2005-2006 och därefter med Plannja i Basketligan 2006-2007.
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OBS! På grund av mängden annonser har ”Information från Idrotts-
historiska sällskap och föreningar m. fl.” flyttats till sidorna 10-15. 

Nya grepp för att locka yngre besökare till muséet?!

Vi har för det mesta inte det 
bästa geografiska läget för 
spontanbesökaren, därför är 
det viktigt att ryktet om mu-
séet sprids muntligen.

Ofta får man av nya besö-
kare höra ”idrottsmuséum 
–det hade jag ingen 
aaaaning om” och när  de 
väl varit inne i lokalen, är de 
flesta mycket nöjda och har 
nya erfarenheter och kun-
skaper med sig hem.

För att locka in besökare i 
muséet, har vi i Borås inrett 
en inglasad ”filmsal”,  där vi 
låter gamla som nya idrotts-
filmer gå, (rörliga bilder är 
alltid lockande) vilket vi 
upplever som ett steg i rätt 
riktning.

Vi på BIS har den uppfatt-
ningen att idrottshistorien 
inte alltid härrör sig från 
-20, -30 eller -40-talet, utan 
vi hävdar att allt som hände 
igår och bakåt i tiden 
också är historia.

Utifrån denna filosofi har vi 
under hösten 2009, föränd-
rat (moderniserat) musèet, 
så att det attraherar även 
yngre besökare, som lättare 
kan identifiera sig med lite 
senare händelser och prylar.
Några ”yngre” citat: ”skit-
häftig”, om Marcus ”Bub-
ben” Hanssons motocross-
cykel (värlsmästare 
i motocross 1994) eller
”Cooooolt” om Patrik 
Järbyns (aktuell för sitt 
femte raka OS-deltagande) 
alpina utrustning.

VÄRT ETT 
BESÖK!

Borås Idrottsmuseum
i Boråshallen

Från DÅ till NU

...eller 
från NU 
till DÅ

Muséet, som ägs och drivs av BIS, 
öppnades 1994.

År 2008 byggdes muséet ut för film- och 
bildvisning.Presentationen av idrottsredskap, 
kläder, bilder m.m. förnyas med jämna 
mellanrum.

Klubbar och föreningar i Borås får bl.a. möjlighet att
presentera sin verksamhet och historia i muséet och 
Boråshallens foajé.

...en spännande och lärorik resa i idrottshistorien

Vad skall vi göra 
för att locka fler 
besökare till våra 
muséer?

Några yngre röster har gjort sig hör-
da, vilket vi tar till oss och jobbar 
vidare utefter.

Vi är lyhörda för både ros och ris 
och lär oss hela tiden.

Som ideell veerksamhet har vi inga ekonomiska resurser att 
lägga på marknadsföring, men vi har ändå gjort  lite reklam-
blad och affischer för lokal spridning (se ovan).

Göran Axelsson
Borås Idrottshistoriska Sällskap
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BÄTTRE SUPPORTERKULTUR
Arga supportrar, frustrerade 
supportrar, ofta unga män 
som känner att 
”etablissemanget” av klubbar, 
förbund och media inte förstår 
och inte lyssnar.
– Beslut fattas över huvudet på support-
rarna, svaret blir protester, frustration 
och ilska, menar Eric Sjölin som nu är en 
som går i spetsen för en bättre supporter-
kultur.

Han har varit ordförande för Guliga-
nerna, Elfsborgs stora supportergrupp, 
nu jobbar han på ett projekt hos Elfsborg 
som egentligen startade på Fryshuset 
i Stockholm 2006, syftet är att stärka 
banden mellan supportrarna och klub-
barna. Tio allsvenska klubbar finns med i 
nuläget och nu har Eric Sjölin tagit ett yt-
terligare steg genom att bilda ett projekt 
kallat "Föreningsdemokrati.se"

– Vi som står bakom projektet vill bidra 
till ett bättre klimat kring svensk idrott, 
inom klubbarna och på läktarplats. Det 
gäller att supportrarna, runt om i Sve-
rige, får upp ögonen för de demokratiska 
arbetsmetoderna.

Utvecklingen i Sverige är att traditionella 
supporterföreningar tappar mark. 

– Jag börjar med sjätteklassarna, 
säger Eric Sjölin

Unga supportrar ser idag i högre grad 
istället upp till alternativa grupperingar 
som saknar en demokratisk struktur.

– Vi vill få föreningar att inse att om 
de vill värna om och ta ansvar för unga 
supportrar bör de arbeta med förenings-
demokrati och att arbeta hårt för att sup-
portrarna ska bli medlemmar och en del 
av klubben, fortsätter han.

– I dag är det ofta så att laget och dess 
matcher blir en produkt, som man köper 
genom en biljett. Supportern blir bara 
en konsument. Jag vill se supporterna 
som en ansvarstagande föreningsmedlem 

som kan vara med och påverka klubben 
genom de demokratiska kanalerna menar 
Eric Sjölin.

Själv tar han Tyskland som ett bra ex-
empel, där man lyckats hålla uppe höga 
publiksiffror genom humana biljettpri-
ser, behållt möjligheten till ståplats och 
engagerat många supportrar att också bli 
aktiva klubbmedlemmar.
Skräckexemplet är Italien där ägarstruk-
tur och utvecklingen under lång tid har 
lett till att supportrar inte har några möj-
ligheter till påverkan än genom protest-
aktioner och kravaller. Något som enbart 
fått sprickorna att växa, en utveckling 
som vi inte vill se i Sverige.

Projektet marknadsförs på supportrarnas 
egna forum "Svenska Fans". Eric Sjölin 
ska i vår gå ut och marknadsföra en ny 
och bättre supporterkultur i Sverige på 
skolorna i Borås.

– Jag börjar med sjätteklassarna, säger 
Eric Sjölin, som nu vill att fotbollssup-
portrarna i Sverige ska få ökat inflytande 
inom klubbarna genom ett större enga-
gemang och att supportrarna går med i 
klubbarna och gör sin stämma hörd på 
medlems och årsmöten.

PeGe/BT

2009 fick Borås Idrottshistoriska Säll-
skap, BIS, en ny, grannlaga och spännan-
de uppgift, nämligen att dela ut Borås-
medaljen för årets bästa idrottsprestation 
i staden.

Boråsmedaljen instiftades 1938 av 
Föreningen för idrottens främjande i 
Borås. I den första juryn på tre personer 

ingick de legendariska ledarna Arthur 
”Arta” Andersson, Nils Davidsson och 
Gösta Östling. De regler som antagits 
gav följande kortfattade instruktioner till 
tremannajuryn: Medaljen skulle utdelas 
årligen för enskild prestation eller bragd 
eller en serie prestationer som kulminerat 
på ett särskilt sätt. Den skulle också bara 
kunna tilldelas samma idrottsman en 
gång. 

Juryn utsåg utifrån detta brottningsle-
gendaren Axel Cadier som den första 
boråsmedaljören. I förteckningen över 
medaljörer hittar man sedan rader av 
kända namn som Sven Jonasson, Kurt 
Pettersen, Harry Snell, Sven Davidsson, 
Lennart Samuelsson, Reino Börjes-
son, Hans Alsér, Ulla-Britt Wieslander, 
Ove Grahn, Marita Skogum, Thomas 
Ahlström, Mathias Fredriksson, Marcus 
Hansson och Anders Svensson för att 
nämna några. Fotbollen har haft mest 
medaljörer, något som väl är naturligt 
med tanke på fotbollens starka ställning 
i Borås.

När BIS tog över ansvaret 2009 i 
samband med att Föreningen för idrot-
tens främjande avvecklades så lade 
BIS ansvaret på samma jury som också 
svarar för invalen i boråsidrottens Wall 
of Fame. Juryn första beslut, om vem 
som skulle få medaljen för 2008 års bästa 
prestation, blev att utse Elfsborgs tidigare 
målvakt Johan Wiland (numera FC 
Köpenhamn) och fältryttarinnan Victoria 
Carlerbäck.

BORÅS IDROTTSHISTORISKA OCH BORÅSMEDALJEN

74 st boråsmedaljörer från 1938 t.o.m.2008 presenteeras i en bildkavalkad 
i Boråshallens foajé.
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Alingsås Handbollklubb fortsätter att 
sprida guldglans över Alingsås! I mitten 
av januari fick nämligen Alingsås HK ta 
emot Göteborgs-Postens pris till ”Årets 
förening”  i Västsverige (avsåg alltså 
2009). Utnämningen åtföljdes av en 
prischeck på 20.000 kronor. Finalsegern i 
handbolls-SM över eskilstunalaget GUIF 
med 29-26 i Globen den 9 maj i fjol 
inför 13.927 åskådare vägde säkert tungt; 
den segern innebar  för övrigt Västgöta-
distriktets första och enda herr-SM sedan 
starten 1932!

Förra hösten fortsatte Alingsås HK sedan 
att spela bra både i Elitserien och Cham-
pions League. I den sistnämnda turne-
ringen har Alingsås HK dock inte riktigt 
räckt till och efter höstens sex grupp-
matcher ligger Alingsås femma i grupp 
3 med endast norska laget Fyllingen 
bakom sig. Spanska mästarlaget Ciudad 
Real toppar gruppen med sex segrar före 
Hamburg, Zagreb och FC Köpenhamn. 
För hemmamatcherna är Nolhagahal-
len inte godkänd, utan Alingsås har fått 
hyra in sig i Trollhättan och Jönköping. 
”Hemmamatchen” mot Ciudad Real 
i Kinnarps Arena i Jönköping sågs av 
4.700 åskådare (och resultatet blev 
”bara” 24-26)!

I Elitserien inledde Alingsås HK  i stor 
stil i höstas, och säkerligen inspirerades 
laget av insatserna i Champions Leage-
matcherna. Trots en svacka i december 
toppade Alingsås HK serien vid det 
månadslånga uppehållet under januari för 
handbolls-EM.

Alingsås HK:s trupp i Elitserien i år. Bakre raden fr v: Robert Wedberg (tränare), Max Darj, 
Glenn Andersson, Lars Bernhardsson, Ville Kangas, Björn Iveland och Daniel Larsson (tränare).
Mellanraden: Anna Gullberg, Anders Rylander, Marcus Enström, Johan Petersson, Magnus 
Andreasson, Johan Fagerlund, Pontus Johansson och Åke Hein.
Främre raden: Charlie Sjöstrand, Kristian Bliznac, Mikael Aggefors, Richard Kappelin, Marcus 
Dahlin och Jonathan Berg.

Alingsås HK åter ”prisad”!

Stor del i Alingsås-lagets framgångar 
tillskrivs tränaren Robert Wedberg, som 
2006 påbörjade den långsiktiga uppbygg-
naden av laget. En så komplett trupp som 
denna säsong har Alingsås HK aldrig 
mönstrat tidigare. Anförda av rutinerade 
Johan Petersson och storskytten Kristian 
Bliznac har många av de yngre spelarna 
blommat ut och tagit för sig ordentligt. 
Båda målvakterna, Richard Kappelin och 
Mikael Aggefors, har gjort toppmatcher, 

Målet är givetvis att ta en plats bland 
de åtta främsta och därmed åter säkra 
fortsatt spel om SM-bucklan. 

och laget fick under hösten ytterligare en 
landslagsman, när vindsnabbe forwar-
den Marcus Enström fick göra Bliznac 
sällskap i landslaget.

Även satsningen på ungdomshandbol-
len börjar ge resultat. Förre storspela-
ren Carl-Erik Stockenbergs barnbarn, 
Andreas Stockenberg, har engagerats 
som tränare, och juniorlaget har nu gått 
vidare från JSM-slutspelets steg 4 (vilket 
betyder att AHK-ungdomarna är bland de 
åtta bästa lagen i landet).

Berndt Jivesten

Johan Wiland var en viktig kugge i det 
Elfsborgslag som tog hem stora silvret 
2008. Hans målvaktsspel skapade trygg-
het i försvaret och hans många nollor i 
kolumnen för insläppta mål var enastå-
ende i sitt slag. Victoria Carlerbäck hade 
sitt framgånsgrikaste år i fälttävlan 2008. 
Hon vann bl a en världscuptävling på 
Ribersborg i Malmö med sin Ballys Ge-
ronimo och blev uttagen till olympiska 
spelen i Kina.

Medaljerna delades ut i ett helt nytt sam-
manhang, i samband med att Borås Stad 
firade sin födelsedag på Stora Torget 29 
juni. Kommunfullmäktiges ordförande 
läste upp motiveringen och den vid 
samma tillfälle nyvalde boråsambassadö-
ren Heli Heino som tog över den posten 
efter hockeylegendaren Stefan Persson 
överlämnade medaljerna tillsammans 
med BIS ordförande, allt inför en stor 

publik som sedan bjöds på tårta som 
avrundning.
Uppdraget känns mycket hedrande för 
BIS, kopplingen till födelsedagsfiran-
det blev lyckad och naturligtvis är det 
viktigt att den här nu 71-åriga traditionen 
fortsätter. Däremot är det ju inte själv-
klart att medaljen ska delas ut varje år. 
Det måste ju finnas en eller kanske två 
värdiga pristagare annars riskerar man ju 
att medaljen devalveras. 

Tommy Olsson

Vi önskar inga vita luckor.
Två meriterade Boråsmedaljörer.
Axel Cadier 1938
Anders Svesson 2000 och 2006
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En av de stora profilerna inom trollhätte-
idrotten,både som aktiv och ledare, 
Bengt ”Loten” Hernvall har avlidit.
Bengt prövade på de flesta idrotter 
men fastnade tidigt för vinteridrotterna 
bandy och ishockey medan han på 
somrarna ägnade sig åt tävlingscykling. 
Han blev framgångsrik och ståtar med 
DM-tecken i ishockey och cykling. 
Han representerade då Gripen och 
Trollhättans cykelamatörer. De största 
framgångarna nådde han som elitdomare 
i bandy där han tillsammans med Hugo 
Broman från Vänersborg fick döma SM-
finalen 1973.Inför 15.670 åskådare sågs 
Västerås segra över Örebro med 4-1. Det 
blev sammanlagt 101 matcher på högsta 
nationella och internationella nivå innan 
”Loten” föll för åldersstrecket.
En enastående ledargärning utförde 
han i Trollhättans Idrottsförening som 
mångårig materialförvaltare och många 
är de fotbollsstjärnor som har fått lära 
sig ordning och reda under Bengts 
överinseende. 

Före detta spelare och ledare  i 
Gripen och IFK Trollhättan (samtliga 
pensionärer) träffas varje torsdag för 
en promenad runt vägar och stigar i 
Trollhättan.
Det brukar bli en promenad på 1 1/2 
timma med ambitionen att ha ett hyggligt 
tempo. Efter promenaden samlas man 
i Gripbar vid nya Slättbergshallen(den 
sedan i november invigda bandyishallen) 
för en kaffestund och där man minns och 
berättar idrottsminnen.
Inte så sällan uppstår livliga diskussioner 
där minnesbilderna går isär men 
med hjälp av bildlig och skriftlig 
dokumentation brukar det lösa sig.
De flesta i det här gänget tillhör också 
Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap 
och där träffas man på de månatliga 
idrottscafeérna som anordnas av TIHS.

Trollhätteveteraner på torsdagsvandring.
Dessutom spelade Bosse bandy i IK Lira 
och Gripen. 
Han representerade även IFK Trollhättan 
i fotboll och då blev det div. 3-spel.
John-Axel Zandhoff är sedan 1969 och 
fortfarande slipare för Gripens A-sektion.
Har även spelat bandy och fotboll och då 
representerat Gripen och IFK Trollhättan.
Bengt Renholm kassör i Gripen under 
70-talet samt 80 och del av 90-talet 
lagledare i IFK Trollhättans fotbollslag 
i divvision 3 och 4. 1992 blev Bengt 
utsedd till Trollhättans främste ledare 
under just året 1992.
Sedan har vi statistikern i gänget Sven-
Eric “Stinsen” Andersson. Det är oftast 
“Stinsen” som får lösa uppkomna 
meningskiljaktigheter men som sagt 
ibland behövs både bildlig och skriftlig 
dokumentation för att ena sällskapet. 
”Stinsen” har spelat bandy med start i 
Gripen och sedan representerade han bl a 
Inland och Kungälv. 
I fotboll var det IFK Trollhättan som 
gällde. Han är sekreterarei i TIHS.

Dessa torsdagsträffar är mycket 
uppskattade och den sociala 
gemenskapheten som fanns i ungdomens 
år har uppstårr på nytt och berikar ett 
aktivt pensionärsliv.

Skrev och fotograferade gjorde Hasse 
Rosendahl

Alla har idrottsliga meriter antingen som 
spelare eller ledare i IFK Trollhättan eller 
Gripens BK.
Ett axplock följer här av några av dessa 
promenaddeltagares meriter inom 
idrotten. Ove Johansson centerhalv och 
lagkapten i Gripens första allsvenska lag, 
säsongen 1973/74. 
Ove har även spelat bandy i Vänersborgs 
IF och fotboll division 3 i IFK 
Trollhättan.Lage Lecander vänsterback 
i Gripens allsvenska kvallag 1973 och 
vänsterback i IFK Trollhättan och IK 
Oddevold.
Bosse Johansson-Björk duktig 
hockeyspelare under slutet 50 och 
60-talet i IFK Trollhättan med ett flertal 
DM-tecken. Bosse spelade i sju säsonger 
i den näst högsta ishockeyserien, 
division 2. 

Stående från vänster: Rolf "Smalen" Salomonsson, Lars "Leppo" Wennberg, Jonny "Masken" 
Sandersson, John-Axel "Kraxen" Zandhoff, Göran "Hålet" Malmsjö, Lage Lecander
Sittande från vänster: Bengt Renholm, Cales"listig" Björklund, Bernt Karlsson, 
Ove Johansson, Bosse Johansson-Björk

Bengt ”Loten” Hernvall, Trollhättan  1932-01.28 - 2009-12-08.

Hasse Rosendahl, ordf. i Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap och sekr.
Stinsen Andersson

Han blev hedersledamot i TIF och det 
stora fotbollsintresset flyttades över till 
FCT efter sammanslagningen.

Dottern Anneli, framgångsrik 
bordtennisspelare i TBTK, fick full 
uppbackning av pappa Bengt vilket gav 
till resultat att ”Loten” blev elitdomare i 
bordtennis och därmed kunde han följa 
dotterns karriär på nära håll.

Bengt ”Lotens” stora personlighet 
renderade honom en roll i 
Galenskaparnas film om LEIF och där 
spelade han bl a mot Laila Westersund.

Då Trollhättans Idrottshistoriska 
Sällskap bildades och sedermera höll 
sitt första årsmöte (26/3-07) var ”Loten” 
en självskriven programpunkt. I ett 
intervjuliknande samtal fängslade Bengt 
åhörarna och på  ett oefterhärmeligt 
sätt berättade han  från ett långt och 
händelserikt liv i idrottsvärlden. 
Han engagerade sig Idrottshistoriska 
Sällskapets verksamhet och var 
ordförande i valberedningen.

Den välkända rösten med tydlig 
trollhättedialekt har tystnat men finns 
bevarad bland alla oss som haft förmånen 
att arbeta, att umgås och att trivas 
tillsammans.

Bengt ”Loten” till höger, i ivrigt samtal 
med bordtennisprofilen Uno Gren
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En av de mest kända vänersborgarna ge-
nom alla tider har gått ur tiden. Den 4:e 
januari avled S Gunnar Peterson hastigt. 
Han var verksam in i det sista med det 
han älskade allra mest då han på nyårsaf-
ton läste en dikt vid det traditionella ny-
årsfirandet på Fisketorget i Vänersborg.

På 40-talet var han brevbärare i Väners-
borg och då lade han grunden till den 
otroliga lokalkännedom som han besatt 
och som han sedermera i sitt yrke som 
polis hade en ovärderlig nytta av. Han 
var verksam som polis i 43 år och även 
efter sin pensionering har han följt med 
och haft synpunkter på vad som hänt 
inom poliskåren.

Under många år var Gunnar verksam 
inom politiken i Vänersborg där han 
gjorde sig känd för sin kämpaglöd och 
sitt engagemang.

En stor profil
har gått ur tiden.

som för dagens välutrustade bandy-
spelare nog känns ganska främmande. 
Mest känd var han ändå som roddare där 
han tog fem SM-guld tillsammans med 
brodern Edgar. 

För vårt museum som han var med och 
byggde upp från början och kämpade för 
in i det sista var han en levande uppslags-
bok. Han kunde oftast vartenda namn på 
alla gamla foton som vi dokumenterar 
för kommande generationer. Vem skall vi 
nu fråga? Gunnar var som ordförande i 
vår förening en förtroendeingivande och 
mycket kunnig person. Hans kommen-
tarer kryddade med citat ur diktverk och 
gamla skrifter förgyllde våra arbets- och 
styrelsemöten där han alltid var med. Vid 
vår sista sammankomst i december läste 
han Viktor Rydbergs ”Tomten” som bara 
han kunde. Alla verserna och dom är 
många satt fortfarande perfekt i minnet.

Ett tomrum har uppstått som blir svårt 
att fylla och vi kommer alltid att minnas 
Gunnar med värme och tacksamhet.

Gun Olausson

IF Weimer 80 år
 
IF Weimer från Lyrestad fyllde under 
2009 hela 80 år. Det firades på Åsgårdens 
Värdshus i Lyrestad och inbjudna var 
personer som på ett eller annat sätt hjälpt 
till i föreningens verksamhet under året.
Ett antal skärmar med bilder och 
tidningsurklipp från 1940-tal och fram 
till dags dato hade gjorts iordning, vilket 
väckte stort intresse bland gästerna.
Gunnar Andersson och Tore Wiktorsson, 
som är jämngamla med föreningen upp-
vaktades med blommor av föreningens 
ordförande Dag Gustavsson.
Med på middagen var också supportrarna 
Stig Wickström från Hajstorp och 
Christer Carnegren från Tibro, de missar 
sällan en match på Guntorpsvallen.
Dag Gustavsson intervjuade dem och 
fick svaret på deras stora intresse för 
föreningen. Stig läste också upp en 
egenhändigt komponerad dikt:
 
Nu är det fotbollsdags igen, vi ska till 
Lyrestad åka,
där spelar Weimer, där är det lugnt, inga 
huliganer bråka,
där sitter Gunnar och där sitter jag, där 
sitter Carnegren och Tore,
och mellan oss, vem sitter där, 
jo Söderberg, den store.

Text och foto: P-G Persson

Dag Gustavsson och Christer Carnegren framför skärmarna som visar en del av klubbens historia.
 

Dag Gustavsson t.h. intervjuar Stig Wickström och Christer Carnegren.

Otaliga är de vänersborgare som följt 
Gunnar på hans stadsvandringar då han 
med liv och lust berättat om husen men 
även om dess invånare som han kände 
till både namn och smeknamn.

Inom idrotten höll Gunnar på med 
bandy, fotboll och simning bland annat. 
Många var de historier han berättade om 
mödorna vid bandymatcher där det skot-
tades för hand på naturisar och där man 
spelade med mycket primitiv utrustning 



Söderling bor mer eller mindre 
i resväskan nuförtiden, men 
mellanlandade i Tibro under julhelgen 
för att bland annat ta emot Radio 
Skaraborgs pris Guldtranan.

Robin Söderling kan lägga ännu ett 
framgångsrikt år till handlingarna. 2009 
blev året då det lossnade ordentligt och 
Tibrosonen hittade en balans och rytm i 
sitt spel som han inte haft tidigare.

– Jag fick spela en Grand Slam-final 
vilket har varit en dröm för mig. Det 
var det jag drömde om när jag började 
spela tennis. Jag har kunnat spela på 
en jämn, hög nivå hela tiden, så jag är 
väldigt nöjd, berättar han.

2009 är också året då Söderling uppnådde 
stjärnstatus, men det är tydligt att det 
inte stigit honom åt huvudet. När allting 
kommer omkring är det bara tennisen 
som räknas, och det gäller att behålla 
fokus trots att förfrågningarna om att vara 
med på galor och intervjuer fullständigt 
haglar in.

– Jag får tacka nej till väldigt mycket 
och välja ut vad jag ska vara med på. 
Samtidigt är det viktigt att svensk tennis 
syns i media.

Även om stjärnglansen medför uppenbara 
förändringar så är träningsschemat 
konstant.
Inga konkreta mål

När han gör ett nedslag i hemorten är det 
egentligen ingen ledighet att tala om. 
Det blir en blixtvisit på ett dygn.
Mer hinns inte med.

SÖDERLING PÅ BLIXTVISIT I TIBRO
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Robin Söderling kan se tillbaka på ett framgångsrikt år. Nu blickar han framåt, men har inte 
satt upp några konkreta mål för 2010.                                  FOTO: Axel Norén

Bilden av tennisspelaren Robin Söderling, som visar upp 
utmärkelsen Årets Tibrobo, överlämnas av SLA:s Mia Eklund till 
Tibro Idrottshistoriska sällskaps Gösta Wahll, Bengt Lundberg, Jan 
Lindberg, Kent Lindberg, Christer Carnegren och Ingemar Karlsson.
FOTO: Lars-Ola Carlén

Idrottshistoriska sällskapet tar hand om Robin Söderling
Den två meter stora bilden av 
tennisspelaren och Tibroso-
nen Robin Söderling, där han 
tar emot utmärkelsen Årets 
Tibrobo, har nu överlämnats 
till Tibro Idrotts- historiska 
sällskap.

Eftersom Robin Söderling 
spelade match i Paris när 
Årets Tibrobo korades hade 
en bild av honom i storbilds-
format tagits fram där han 
håller upp vandringspriset. 
I samband med skylthelgen 
kunde den som ville lägga ett 
bud på Robin-bilden.

Högsta budet lade SLA och 
de tusen kronorna tillfaller 
Blåbandsungdomens luciain-
samling.

För framtiden
Bilden av Robin överlämnades 
i veckan till Tibro Idrottshis-
toriska sällskap, som enligt 
SLA:s Mia Eklund ”bäst kan 
ta hand om honom” och bevara 
bilden för framtiden.

Ordförande Ingemar Karlsson 
framförde sällskapets tack och 
lovade att förvalta den bland 
sina samlingar. ’

Christer Carnegren passade 
samtidigt på att visa en del 
av den dokumentation som 
idrottshistorikerna i Tibro gör 
av Robin och hans framgångar 
på de internationella tennis-
arenorna.

Lars-Ola Carlén

– Jag ser väl resväskan som mitt hem 
nu, men Tibro kommer nog alltid att 
vara hem för mig. Det är ju här jag har 
vuxit upp och det är i den här hallen jag 
har tränat.

Och när landets största tennisstjärna 
kommer hem till Tibro är det förstås 
inte obemärkt. Söderling har tidigare 
under året bland annat prisats av 
SLA då han blev utnämnd till Årets 
Tibrobo, och under juldagen bjöds 
han in till tennishallen i Tibro för att 
utöka prissamlingen ytterligare. Bland 
annat fick han ta emot Guldtranan, 
Sveriges Radio Skaraborgs pris för årets 
idrottsprestation i Skaraborg.

I samband med prisutdelningen passade 
också kommunalrådet Claes Jägevall att 

visa kommunens uppskattning och bland 
annat överräcka en handgjord spegel 
av bildhuggaren Thorbjörn Aiff och en 
handduk med Tibro kommuns logga 
inbroderad.
– Den kan du använda när du tröttnat 
på alla sponsorer, menade Jägevall vid 
överräckandet.

Ett nytt år stundar men Söderling är 
försiktig med att sätta upp nya, konkreta 
mål. Istället vill han behålla balansen i 
spelet och helt enkelt prestera så bra som 
det bara går.

– Jag går ju in med inställningen att 
jag ska vinna varje match, men tyvärr 
är ju inte det möjligt. Sedan finns det ju 
svagheter att förbättra.

Axel Norén
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Verksamhetsberättelse för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 2009
Årsmötet
Årsmötet ägde rum i Tibro den 21 mars 
med drygt 50 deltagare från 16 lokala 
sällskap. Lokal arrangör var Tibro Idrotts-
historiska Sällskap. Vid årsmötet avgick 
styrelsens sekreterare Sven-Åke Mökan-
der efter 20 års styrelsearbete i WIS och 
utsågs av årsmötet till hedersledamot. 
Trefaldige OS-deltagaren Ove Emanuels-
son var gäst på årsmötet och han gav åhö-
rarna en intressant inblick i livet att paddla 
canadensare, speciellt då i OS 1960, 1964 
och 1968.

Styrelsearbetet
Styrelsen har haft sex protokollförda sam-
manträden (konstituerande 21 mars, 14 
april, 9 juni, 14 sept, 23 nov och 18 jan) 
och ytterligare ett är inplanerat innan års-
mötet i Vara den 20 mars.

Tidningen
Utgivningen av vår tidningen ”Westgötar-
nas Idrottshistoria” har under året (årgång 
5) fortsatt med fyra välmatade och intres-
santa utgåvor. Borås IHS har adminis-
trerat utgivningen och i redaktionen har 
förutom Leif Svensson, som även 2009 
fungerat som redaktör, ingått Jan Kind-
malm, Tidaholm,  Olof Toftby, Borås,  
och Bo Zachrisson, Skagersvik.

Nr 1 kom ut i februari med skidtjejen Han-
na Falk från Ulricehamn på första sidan. 
Den innehöll också verksamhetsrapporter 
från alla medlemssällskapen/föreningarna 
samt artiklar från Tibro, Trollhättan, Bor-
ås, Lidköping och Tidaholm.

Nr 2 kom ut innan sommaren med SM-
vinnarna i handboll, Alingsås HK, på för-
sta sidan och med artiklar från Alingsås, 
Tidaholm, Vadsbo, Vårgårda, Lidköping, 
Mark, Borås och Tibro.

Nr 3 kom ut i september med Kylander-
skolan i Lidköping på första sidan och 

med artiklar från Tibro, Lidköping, Herr-
ljunga, Borås, Karlsborg, Vara och Vads-
bo samt artiklar om Arne Selmosson, Gö-
tene och Petrus Kastenman, Skövde samt 
en artikel om 15 Västgötacyklister i OS 
genom tiderna.

Nr 4 kom ut i mitten av december med 
basketproffset Jonas Jerebko från Kinna 
på första sidan. Artiklar i detta nummer 
kom från Trollhättan, Alingsås, Borås, 
Lidköping, Tibro, Tidaholm, Vänersborg, 
Karlsborg och Vadsbo.

Sommarmöte i Vårgårda
Lördagen den 29 augusti samlades ca 
60 deltagare från 15 lokala sällskap/för-
eningar till sommarmöte på Tånga Hed. 
Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap stod 
för värdskapet och förutom ett intressant 
anförande av Erik Fåglum guidades del-
tagarna på närliggande museum, Fåglum-
muséet och Vågmuséet. Kanslichefen i 
VIF/SISU, Sture Gustavsson, informe-
rade om höstens fortbildningskurser om 
hemsidorna och hedersledamoten i WIS, 
tillika kultur- och fritidschef i Vårgårda, 
Sven-Åke Mökander informerade dels 
om verksamheten på Tånga Hed, den nya 
Tångahallen samt även om kommande 
studieresa i muséernas tecken som skulle 
bli av senare under hösten.

Ordförandekonferens i Vara med ut-
veckling och VIF-information
Måndagen den 23 november samlades 
16 av de 17 medlemsorganisationerna till 
konferens i Vara folkhögskola. VIF:s och 
SISU Västergötlands ordförande Sören 
Karlström, Skövde,  var gäst och han höll 
ett intressant anförande om det ideella le-
darskapet och Sören informerade även i 
övrigt om verksamheten inom VIF/SISU. 
Därefter följde en debatt om distrikts-
museet i Vänersborg och om tidningens 
framtida organisation. Olika synpunkter 

kom fram – något för styrelsen att arbeta 
vidare med.

Idrottshistoriska Riksförbundet 
(IHRF) och Arbetslivsmuseernas Sam-
arbetsråd
Vid IHRF:s årsmöte i Örebro i januari av-
gick Olof Toftby från den ordförandepost 
han innehaft sedan bildandet av organi-
sationen hösten 2004. Till ny ordförande 
valdes Erik Wiger från Järvsö och i övrigt 
omvaldes Carl-Erik Johnsson, Borås, i 
styrelsen där han har posten som sekre-
terare. Vid ett extra årsmöte i Stockholm 
7 november antogs nya stadgar i en för-
sta omgång - stadgar som bättre speglar 
verksamheten i förbundet. Vid detta ex-
tra årsmöte fungerade WIS-ordföranden 
Tommy Wahlsten som mötessekreterare 
då Carl-Erik var förhindrad att närvara. 
Förutom i IHRF är WIS också medlem i 
ArbetSam, en samarbets-organisation för 
arbetslivsmuséer i Sverige.

Muséet i Vänersborg
Vänersborgs kommun kallade Väners-
borgs Idrottshistoriska Förening och WIS 
till ett informationsmöte om planerna för 
muséets lokaler i Huvudnässkolan. Benny 
Östh och Tommy Wahlsten representerade 
WIS och resultatet av mötet blev att kom-
munen återfick ärendet då flera felaktig-
heter förelåg i den utredning som presen-
terades. Tjänstemän och kommunledning 
hade inte följt de direktiv som lämnats i 
kommunfullmäktigebeslut 19 mars 2008 
och 18 mars 2009.

Hemsidorna
Under våren arrangerades med VIF/
SISU:s hjälp en utbildning i hanteringen 
av de nya hemsidorna och under hösten 
anordnades också en fortbildning i Vara 
där de flesta av sällskapen/föreningarna 
deltog.

Styrelsen genom Tommy Wahlsten

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

Plats: Sparbankens samlingslokal i Vara - ingång från Torggatan 5.

Program:  09.00  Styrelsemöte med revisorer och 
                                valberedning. 
       Övriga tidigt ankomna erbjuds visning 
  av ett mindre antal föremål 
  från Kålles Rekord-Magasin, 
  som finns uppställda i lokalen. 

Anmälan:  Varje lokalt idrottshistoriskt sällskap/förening anmäler antalet deltagare (så vi får rätt antal serveringskuvert) till 
 Jan Kindmalm, E-post: kindmalm7@gmail.com senast den 16 mars.
Avgift:   Lunch och program kostar 100:-.  Avgiften erlägges vid avprickningen. 

Välkomna!                  Styrelsen 

10.00   Kaffe, avprickning och betalning av deltagaravgiften.
10.30   Vara kommun hälsar välkommen
10.45  Börje Brelid och Bertil Svanebring kåserar om 
 ”Idrott på Slätta”.
11.30   Årsmötesförhandlingar 
13.00   Lunch 

håller årsmöte lördagen den 20 mars 2010 med start kl. 10.00 
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Årsrapporter 2009 
från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
Vid årsmötet 16 mars deltog 42 medlem-
mar. Mötesordf Hjalmar Andersson lotsa-
de som vanligt snabbt och säkert genom 
dagordningens punkter. Avslutningsvis 
erhöll Alingsås IF:s lovande friidrottsung-
domar Karin Grann och Rikard Karlsson 
årets stipendier. Kjell Liljedahl mottog 
WIS standar för tolv års styrelsearbete.
 I montern på Sparbanken har vi under 
året presenterat de sista sju av våra tjugo-
åtta föreningsmedlemmar: 
Sollebrunns AIK, Stora Mellby SK, 
Hemsjö IF,  Alingsås Tennisklubb, 
Alingsås Friluftsklubb, Magra IS 
och Alingsås SeniorBowlare.
 Vi har varit representerade vid WIS års-
möte i Tibro 21 mars, WIS sommarmöte 
i Vårgårda 29 augusti, Hembygdsnätets 
årliga träff i Hemsjö 27 oktober och WIS 
möte i Vara 23 november. Vi har också 
deltagit i   VIF/SISUs utbildningar om 
”Hemsidor”.
 Årets ”Vårträff” hölls på Östbovik 27 
maj med 39 deltagare och ”Höstupptak-
ten” i Ängabostugan 23 september med 
34 deltagare. Vi har haft ”Öppet hus” i 
vår klubblokal sex måndagar, och vi del-
tog i kommunens arrangemang ”Arkivens 
dag” 14 november.
Besök av en grupp resenärer från Lidkö-
pings IHS  hade vi 16 juni.
 Liksom övriga femton Sällskap/Fören-
ingar inom WIS har Alingsås IHS under 
året fått en egen ”Hemsida” på Internet:  
www.alingsasihs.se
 Till våra samlingar har skänkts ytter-
ligare en del priser och böcker från Per 
Andersson, Alingsås Brottarklubb, Bertil 
Ståth, Alingsås Gymnastikförening, och 
Gösta ”Gaston” Johnsson, Alingsås IF.
 Den 12 oktober skedde tyvärr ett in-
brott i vår klubblokal, varvid våra båda 
”Roll Ups” (från VIF:s 100-årsjubileum) 
försvann.
 Många av våra medlemmar deltar i det 
idrottscafé som sedan 27 oktober 1994 
anordnas i Alingsås IF:s klubbstuga under 
”vår- och hösttermin”. Årets avslutning 
den 10 december (med Alingsås lucia) var 
den 542:a sammankomsten sedan starten!
 Vid årets slut hade vi 166 medlemmar, 
varav 28 föreningar och 14 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, Lennart Johansson, Henrik Svensson 
och hedersledamoten Alvar Munter.

Borås Idrottshistoriska Sällskap
BIS styrelse har under 2009 haft följande 
sammansättning: Tommy Olsson, ordfö-
rande, Björn Bergqvist, vice ordförande, 
Lars Bogsjö, Arne Kjörnsberg, Ewa Mag-
nussson, Kjell Sternfeldt och Göran Zet-
tergren med ersättarna Marita Hallberg 
och Lars Sundin.
 Lars Johansson, Karl Karlsson, Ulla 
Stålheim, Leif Svensson och Olof Toftby 
har varit adjungerade. På ideell basis har 
Olof Toftby arbetat heltid som kansli-
chef, Leif Svensson deltid som redaktör 
för Westgötarnas Idrottshistoria och pla-
neringsansvarig och Karl Karlsson deltid 
med insamling och registrering av mate-
rial. Ulla Stålheim har ansvarat för med-
lemsvärvning och Steve Gustavsson har 
varit datakonsult och tillsammans med 
Olof Toftby ansvarig för hemsida och 
bild. BIS har dessutom haft sammanlagt 
11 anställda med arbetsmarknadsstöd.
 BIS hade under året sammanlagt 800 
medlemmar varav  611 var enskilda, 174 
föreningar och 15 företag/institutioner. 
Ekonomin var stabil med ett överskott på 
drygt 36 000 kr och en utgående balans på 
drygt 197 000. Under året fick den 2008 
beslutade organisatoriska samordningen 
med Stadsarkivet i Borås fullt praktiskt 
genomslag vilket är mycket positivt för 
BIS fortsatta verksamhet. 
 Idrottsmuseet var som tidigare öppet 
tisdagar 16 – 19 samt vid speciella ar-
rangemang i Boråshallen. Antalet besö-
kare uppgick till ca 450, en siffra som var 
lägre än under 2008. En avgörande orsak 
till detta var att museet hölls stängt en 
period i samband med förändringarna en-
ligt nedan. BIS har också fortsatt att visa 
idrotts- och kulturhistoriska bilder i Gal-
leri Idun i fullmäktigehuset.
 Verksamhetsmässigt genomfördes en 
omfattande översyn av museet med den 
nya filmsalen och Olympiamontern för att 
bl a öka exponeringen och modernisera 
och ge plats för nya objekt.  Museet åter-
invigdes i samband med BIS 20-årskalas 
16.11. Ca 250 gäster fick då vara med om 
levande idrott i Boråshallen med ungdo-
mar från Borås Gymnastiksällskap, Borås 
Basket och Borås Handbollsklubb. Däref-
ter blev det buffé och mingel, nya inval i 
Wall of Fame, idrottshistoriskt kåseri av 
Lars Sundin och filmvisning.
 Nya invalda som nummer 21 - 23 i 
Wall of Fame blev fotbollsspelaren Arvid 
”Emma” Emanuelsson från den gyllene 
Elfsborgsgenerationen som tog tre guld 
1936-40, gångaren Monica Karlsson med 
flera VM-medaljer samt motocrossvärlds-
mästaren i 500 cc Marcus ”Bubben” 
Hansson. 

 BIS delade även för första gången ut 
Boråsmedaljen till årets främsta idrotts-
prestation i staden, en medalj som sedan 
1938 delats ut av den nu nedlagda För-
eningen för idrottens främjande i Borås. 
BIS första medaljörer blev den tidigare 
elfsborgsmålvakten Johan Wiland samt 
fältryttarinnan Victoria Carlerbäck. Ut-
delningen skedde under festliga former 
på Stora torget i anslutning till att Borås 
firade sin födelsedag 29 juni (se mera i 
särskild artikel).
 BIS fortsatte under året att ge ut West-
götarnas Idrottshistoria i 4 nummer på 
uppdrag av Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap, WIS. En ny och förbättrad hem-
sida togs i bruk. Arbetet med att fylla 
denna med innehåll kommer att fortsätta 
under 2010.

Essunga Idrottshistoriska Sällskap
Essunga Idrottshistoriska sällskap har cir-
ka 100 medlemmar vilket vi är nöjda med 
då vår kommun har drygt 5.600 innevåna-
re. Styrelsen består av ordf. Kent Larsson, 
kassör Uno Löfman, sekr Gunnar Hag-
ström övriga ledamöter Berne Andersson 
och Yngve Andersson.
 Det har varit ett händelserikt år som 
började med årsmötet i Essunga bygde-
gård vi var 50 besökare, hälften av med-
lemskåren. Förutom sedvanliga förhand-
lingar och kaffe som sig bör. Kvällens 
gäst var travtränaren Olle Elfstrand från 
Fåglum. Olle berättade om sin långa kar-
riär som travtränare och kusk. Elfstrand 
var även verksam i Italien några år. Detta 
rönte stort intresse och Olle fick svara på 
flera frågor.
 Två stycken fotbollsresor har förening-
en anordnat. På våren åkte vi till Gamla 
Ullevi, det hade uttalats på årsmötet att 
många ville komma och se nya arenan 
som trots allt heter Gamla Ullevi. Det var 
matchen Gais - Elfsborg där vi var ett 30 
tal på den resan. Höstens stora match på 
Borås Arena Elfsborg - AIK en ganska 
avgörande drabbning i jakten på lligagul-
det. Här var bussen fullsatt med 45 för-
väntansfulla resenärer. Föreningen bjuder 
alltid på busskaffe innan hemresan. Fikat 
beståer av kaffe och fralla samt en kaka.
 Vi har under året fått klart en idrotts-
bok som dokumenterar våra föreningar. 
"Idrottsföreningar i Essungabygden" . Ut-
given av Essunga Idrottshistoriska Säll-
skap. Manus och layot Curt Magnusson. 
Boken har varit eftertraktad och därmed 
en mycket god försäljning. 
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Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap 
kunde vid årsskiftet 2008/2009 glädja 
sig åt att för första gången få flytta in i en 
egen klubblokal.Därmed har Sällskapet 
fått en fast punkt för sin verksamhet, där 
vi kan träffas, samla och dokumentera vår 
kommuns idrottshistoria. 
 Vid första årsmötet. som hölls i den 
nya upprustade lokalen, kunde styrelsen 
stolt visa upp sam- lingar i form av poka-
ler, fotografier, tidningsurklipp m.m. från 
Skackans IF, Lv1:s brottarklubb. Mer har 
tillkommit under året bl.a. från IF Tivo. 
F6 idrott o.a.. 
 Under året har Karlsborgs IHS genom 
avtal inlett ett samarbete med IFK Karls-
borg och IF Tivo omkring gemensamma 

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap
För verksamhetsåret 1 jan.- 31 dec. 2009. 
får styrelsen härmed avgiva följande verk-
samhetsberättelse. 
 Styrelsen har under året haft följande 
sammansättning. 
Ordförande: Holger Lindberg, 
V. Ordförande: Evert Carlson, 
Sekreterare: Sven-Erik Hellberg, 
Kassör: Gunnar Gladh, 
Ledamöter: Bert Andersson, 
Kurt Gyllensvan, Leif Markrud, 
Suppleanter: Nils Qvist, Per-Olof 
Markrud, Jan-Olof Ahlin, 
Revisorer: Bo Johansson, Sture 
Pettersson, 
Revisorsuppl: Arne Nilsson, Kjell Elving 
Valberedning: Göte Larsson, Nils Qvist. 
 Med anledning av Odenhallens renove-
ring finns vid årets början muséets sam-
lingar i lagerlokal Aristo. 
Peter Turin på Kultur o Fritid kallade till 
möte 24 feb. och anvisade ny lokal för 
Muséet på första plan i Odenhallen. 
 Den 3 mars hölls Årsmöte, lokal Oden 
tennis, ca. 20 medlemmar närvarande.  
 Den 21 mars W.I.S. Årsmöte i Tibro. 
Ombud Sven-Erik Hellberg, Gunnar 
Gladh. 
 Den 25 och 26 mars flyttades muséets 
samlingar från Aristo till ny lokal i Oden-
hallen. För transporten svarade Bruk för 
Alla. 
 Den 25 april Invigning av Odenhal-
len efter renovering. Representanter från 
Sällskapet: Holger Lindberg, Sven-Erik 
Hellberg, Evert Carlson, Gunnar Gladh, 
Kurt Gyllensvan. 
 Vid styrelsemöte den 25 maj fick Leif 
Markruds Reklam, uppdraget att bygga 
upp ett nytt Museum i den nya lokalen. 
 W.I.S. sommarmöte den 29 augusti 
Tånga hed Vårgårda, deltagare Gun-
nar Gladh, Holger Lindberg, Kurt Gyl-
lensvan, Per-Olof Markrud, Nils Qvist, 
Tommy Wahlsten. 
 Den 1 oktober SISU västerled. delt: 
Sven-Erik Hellberg, Gunnar Gladh. 
 Den 10 novemer var en högtidlig dag, 
styrelsen m. fl. tog emot direktören för 
Svedbank, Christina Helenius, som över-
lämnade en check på 20.000 kr. 
Även Lena Freden på SISU och Thomas 
Wedin på F.T. var närvarande. 
 Den 18 och 23 nov. konferens i Vara. 
Arrangör VIF. Rep. från Sällskapet: Sven-
Erik Hellberg, Gunnar Gladh, Tommy 
Wahlsten. 
 Arbets- och fikamöte har hållits hela 
hösten varje måndag kl. 10.00. 
 Vi har varit rep. på Falbygdens Musé-
eråds möten gm. Holger Lindberg. 
 Fyra protokollförda styrelsemöten har 
hållits under året.
 Sällskapet har vid årets slut 103 enskil-
da och 23 föreningar som medlemmar. 

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
Under det gångna verksamhetsåret har 
vi haft ett antal styrelsemöten samt 
bland annat arbetat med matrl. till WIS-
tidningen och inte minst till vår hemsida.
 Vid WIS årsmöte i Tibro som ägde rum 
den 21 mars representerades klubben av 
Rolf Melin och Robert Karlsson.
 Arbetet med hemsidan har pågått 
hela året med flera olika centrala 
sammankomster i WIS regi.
 Vår förening har kommit långt med 
detta arbete och mycket matrl om 
Herrrljunga idrotten finns nu tillgänglig på 
vår hemsida, där man också naturligtvis 
kan läsa om övriga föreningar i WIS.
Jan-Erik Johansson har varit och är 
ansvarig för vår hemsida, där han har lagt 
ner ett mycket fint arbete till gagn för vår 
förening och kommun.
Vi har haft ett fint stöd från några av ortens 
företag, som har ställt upp på olika sätt.
 Under 2009 har vi haft ett inslag om 
Herrljunga idrotten i WIS utomordentliga 
tidning.
Denna gången valde vi att berätta om 
IK Friscopojkarna. De flesta artiklarna 
hämtades från klubbens 70-års 
jubileumsskrift från 2001. 
 Föreningen har även deltagit vid 
utvecklingsmöte av WIS, som har ägt 
rum på Vara Folkhögskola, Rolf Melin 
och Sixten Borgvall deltog.
 Vi var även inbjudna till Borås 
idrottshistoriska 20-års jubileum, som 
ägde rum i Boråshallen.
Klubben presenterade bland annat mycket 
aktiv ungdomsidrott och visade sitt fina 
idrottsmuseum.
Rolf Melin, Harry Nilsson, Torsten 
Ranweg och Harrry Nilsson deltog från 
HIS.
 Sällskapet har under 2009 haft 
följande styrelse: Ordförande Rolf Melin, 
sekreterare Sixten Borgvall, kassör 
Torsten Ranweg samt Jan-Erik Johansson, 
Robert Karlsson och Harry Nilsson.

lokaler. delade telefon- och internetkost-
nader och annan administration. Detta har 
skapat utrymme, inte minst ekonomiskt, 
som varit till gagn för alla parterna.
Oerhört mycket återstår och nya saker till-
kommer ständigt, men förutsättningar har 
blivit bättre. Entusiasmen är god och vårt 
medlemsantal ökar. 
 Styrelsen har försökt öka den egna och 
Sällskapets kompetens och utvecklings-
förmåga genom att deltaga i av SISU och 
Västergötlands Idrottsförbund anordnade 
IT-utbildningar. Detta har resulterat i att 
Sällskapet har en egen hemsida, ännu i 
sitt embryo men dock under uppbygg-
nad. Vi har inte minst där kunnat visa upp 
vilka företag som välvilligt sponsrat vår 
verksamhet. Styrelsens förhoppning är att 
hemsidan skall bli en viktig del i vår utåt-
riktade verksamhet gentemot föreningar 
och andra intresserade av det idrottshisto-
riska arvet. 
 Genom att deltaga av SISU, WIS och 
Västarvet anordnad studieresa ”Mu-
seiutveckling i Din förening” har vi lagt 
en grund för att bättre kunna vårda våra 
samlingar. Styrelsen har aktivt deltagit i 
SISU:s föreningsträffar kring samverkan 
och bildande av föreningsråd. Vi har för-
sökt påverka och sprida information. Vi 
anser oss själva vara ett bra exempel på 
samverkan. 
 Sällskapet har alltid försökt vara repre-
senterat vid möten och diskussioner kring 
kultur och folkhälsoarbete som Karlsborgs 
kommun kallat till. Vi betonar alltid vilk-
ten av att kunna och bevara det idrottshis-
toriska arvet. En höjdpunkt under året var 
invigningen av idrottsanläggningen Moli-
dens nya löparbanor. Där mötte våra egna 
”gamla” löparprofiler Bo Forssander och 
Göte Ivarsson den unga generationen. 
Tidigare på året under försommaren an-
ordnade vi vårt andra idrottscafé med 
temat ”Friidrott -Skackans IF” - en min-
nesrik och välbesökt kväll. 
 Samarbetet inom WIS och inte minst 
de regionala träffarna inom ”Femklövern” 
har varit välkomna och uppskattade. Där 
har vi som relativt ungt idrottshistoriskt 
sällskap kunnat ta del av andras kunska-
per och erfarenheter. Från vår sida har vi 
bidragit med flera idrottshistoriska artik-
lar i medlemstidningen Westgötarnas 
Idrottshistoria. En tidning som är mycket 
uppskattad av våra medlemmar. 
 Styrelsen för Karlsborgs Idrottshisto-
riska Sällskap har under verksamhetåret 
2009 bestått av: 
Roalnd Gustafsson ordf,. Stig Brehag 
sekr., Göte Ivarsson kassör, Evert Fingal, 
Gunnar Björnell, Åke Engvall och Erik 
Johansson ledamöter samt Christer 
Carnegren adjungerad ledamot.
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Skara Idrottshistoriska förening
Lokalfrågan är fortfarande inte löst men 
regelbunden kontakt i frågan sker med 
kommunen.
 Monterutställningen i Idrottshallens 
foajé fortsätter.
 Årets ungdomsstipendier tilldelades 
Emelie Tiveljung Hurricanes BK och Mi-
kael Ymer Lidköpings Tennisklubb (ten-
nisfostrad i Skara Tennisklubb).
13-åriga Emelie kom trea i sin åldersklass 
i Sverigefinalen av Bowliaden. En tävling 
som samlar all Sveriges bowlingelit i alla 
ungdomsklasser. Hon har redan kvalifi-
cerat sig meritmässigt för bowlinggym-
nasiet i Nässjö och spelar i Ungdom Elit 
utan handicap.
Mikael är en tennistalang utöver det van-
liga. Har blivit svensk mästare flera gång-
er såväl individuellt som i dubbel med sin 
två år äldre Elias som fick motsvarande 
stipendium för 2007. Bröderna spelar nu 
för Lidköpings Tennisklubb som är en av 
de främsta i Sverige.
 När vi stod som värdar för Femklöver-
träff under hösten fick alla pröva på den 
Äventyrsgolf som finns vid JULA Hotell. 
Största banan i Sverige enligt uppgift.
 Våra idrottshistoriska Roll-ups har cir-
kulerat inom äldreomsorgens olika boen-
den i Skara under hela hösten och väckt 
mycket uppskattning. I skrivande stund 
finns bilderna på Fontänen (Handikapp-
omsorgens centrum i kommunen) på Ska-
raborgsgatan.
 Samarbetet med Skara IF fortsatte på 
ett bra sätt och flera gemensamma aktivi-
teter har ordnats i form av idrottscaféer då 
idrottskändisar inom olika sporter kom-
mit och berättat om sina idrottskarriärer. 
Bo Gentzel, tidigare chef för TV-sporten 
var en uppskattad gäst.
Cykel var huvudpunkten vid ett annat 
idrottscafé och då var Svenska Mästaren 
Alexander Wetterhall på plats tillsam-
mans med olympiern Jan-Åke Ek och 
Jan-Olof Rundqvist, biträdande rektor vid 
Skara Cykelgymnasium.
 Den idrottshistoriska forskningsgrup-
pen fortsatte sitt arbete med att kartlägga 
kommunens idrottshistoriska arv. Inköpet 
av en dator har underlättat deras arbete 
avsevärt. Vi har också finansierat instal-
lerandet av bredband för att ytterligare 
underlätta kartläggningen.
 Föreningen har också kontakt med 
kommunen vad gäller arbetet med att ta 
fram del 3 av Skara kommuns historia 
och som bl a ska spegla föreningslivet 
och dess historia. Materialet ska sedan 
överlämnas till Jan-Erik Augustsson som 
är kommunens projektledare.

Marks Idrottshistoriska Sällskap
2009 blev ett händelserikt år för vår för-
ening. Efter mängder av arbetstimmar 
kunde vi inviga vår nya lokal i samband 
med årsmöte och 15-årsjubileum den 24 
mars. Fritidsnämndens ordförande Karin 
Jageby förrättade invigningen och fram-
förde kommunens gratulationer.
Gratulationer kom också från kommunens 
fastighetsbolag, Rydals Museum, Spar-
banks-stiftelsen Sjuhärad, WIS, Borås 
IHS och initiativtagaren till föreningen 
Karl-Erik Johnsson och från många fören-
ingsrepresentanter. Sören Fägersten, Ske-
ne SOIS, höll ett uppskattat bildkåseri om 
idrottshändelser i Mark och annorstädes 
med många underfundiga kommentarer. 

Ja, det blev en minnesrik afton.
 Året har präglats av mycket arbete med 
inredning och färdigställande av utställ-
ningslokal, sammanträdesrum och pen-
try. Mycket återstår, framförallt vårt stora 
förråd som vi måste skaffa hyllor och 
förvaringsutrymmen till. Dessutom har 
registrering av alla nya objekt varit låg-
prioriterat under året .
 Vi har skaffat hemsida i samverkan 
med WIS och det är en lärprocess som vi 
håller på med.
 Vi har börjat mycket försiktigt, men 
allt eftersom vi lär oss så kommer den att 
byggas ut och bli intressant, hoppas vi.
 Skene Marten är en stor knallemark-
nads som hålls andra helgen i september. 
Den brukar besökas av ca 25 000 männis-
kor och har förutom vanligt varusortiment 
också idrottsinslag som Lilla Martenlop-
pet för skolungdom i låg- och mellansta-
dium. Där  ges också möjlighet för fören-
ingar att visa upp sig och där medverkade 
vi med en liten utställning med mycket 
lagbilder. Det visade sig vara mycket in-
tressant och vi fick många besökare och  
vi kunde knyta värdefulla kontakter. Vi 
medverkade också vid Äldre Kan-dagen i 
Kunskapens Hus den 7 nov. Också här var 
det ett fullspäckat program och många or-
ganisationer som visade upp sig. Där pas-
sade vi mycket väl in med vår utställning. 
Antalet besökare uppgick till ca 800 och 
vi tycker det är värdefullt att kunna pre-
sentera oss för en så stor publik.
 Vi har haft besök av en skolklass som 
firade 50-årsjubileum efter sin realexa-
men. Jättetrevligt. Skene PRO var på be-
sök och damerna överraskade oss med att 
kunna känna igen så många killar  på våra 
lagbilder. Inte att undra på, det var ju kil-
lar som dom dansat med i ungdomen.
 På försök har vi haft öppet hus en dag 
i månaden under hösten med blandat re-
sultat. Vi fortsätter med det under 2010. 
Vi samarbetar med Rydals museum så att 
vi har öppet samtidigt. Museipersonalen 
stöttar oss med goda råd och även prak-
tisk hjälp.
 Under året avled vår medlem Björn 
Borg, bosatt i Schweiz, bl a europamäs-
tare i simning 1938 på 400 och 1500 m. 
Samma år tilldelades han Svenska Dag-
bladets guldmedalj.
Han har genom åren givit oss mycket stöd 
och värdefulla bidrag till våra samlingar. 
Vi fortsätter kontakten med sonen Finn.
 Vi tackar WIS och Borås IHS för vär-
defull hjälp under året.

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Verksamhetsåret har varit succé  med 
många aktiviteter samt rekord av besöka-
re. Sällskapet har genomfört klubbträffar 
med följande klubbar Råda BK, KK All 
Round, Lidköpings VSK.
 Tema- kvällar med Lidköpings 
Kanotförening och Lidköpings 
Cykelklubb samt ett antal filmkvällar på 
museet.
 Publiktillströmningen var stor vid del-
tagandet av Lidköpings porslin festival 
som anordnades i Stadstrådgården med 
många kulturella program, samt vid en 
stor danstävling Drejarschottis även den 
på nära håll, en kväll inräknades över 
hundra besökare på museet. Besöksanta-
let för året blev c:a 1500 personer. Säll-
skapet har samarbete med 
Lidköping o Kinnekulle Turistförening 
och Värnermuseet i Lidköping.
 Sällskapet deltager i ”Femklövern” 
som består av Karlsborg, Tibro, Skara 
samt Wadsbo idrottshistoriska sällskap 
har skapat mycket bra samarbete och ut-
byte mellan sällskapen. Folke Brink ingår 
i WIS styrelse.
 LIHS styrelse för år 2009
Ordförande Folke Brink, Vice. Ordf. Lars 
Apell, Sekr. Ingemar Williamsson, Kas-
sör Ingemar Bertilsson övriga 
ledamöter Gunnar Olausson, 
Harald Falk, Lennart Birgersson. 
Styrelsesuppl. Rune Bringsved, Bengt 
Bengtsson, Håkan Larsson. 
Styrelsen har haft 11 st. protokollförda 
möten.
 Medlemsantalet är 210 enskilda  och 41 
föreningar. Kansliet har bestått av 
Jörgen Johansson samt Jan Egnell.
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 Vi har också deltagit i en utbildning av 
Västergötlands Idrottsförbund där del-
tagarna fått lära sig datateknik och hur 
man bygger upp en hemsida på nätet. 
Vara folkhögskola har fungerat som ut-
bildningsplats. Som en följd av det har 
föreningen nu en hemsida under namnet  
HYPERLINK "http://www.skaraihf.se" 
www.skaraihf.se  
 Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap 
(WIS) har ordnat utbildningsdag där det 
diskuterades vår gemensamma framtid, 
hur vi går vidare för att vårda det idrotts-
historiska arvet och där vi var represente-
rade.

Tibro Idrottshistoriska Sällskap
Det gångna året har kännetecknats av gan-
ska livlig verksamhet, med utställningar 
och andra aktiviteter. Årsmötet hölls i Ti-
bro AIK:s fotbolls lokal vid idrottsparken 
och bevistades av ett trettiotal av sällska-
pets medlemmar. Även detta år lyssnande 
vi på en bandinspelning Denna gång av 
bortgångne kassören i vårt sällskap Ber-
til ”Salting” Andersson som berättade om 
sitt idrottsliv. Styrelsen har haft tretton 
protokollförda sammanträden och därtill 
arbetsmöten i samband med utställning-
arna och övriga aktiviteter, samtliga sam-
manträden har rapporterats till SISU. Sty-
relsen har bestått av ordf Ingemar (Läck) 
Karlsson, sekr. Gösta Wahl, kassör Jan 
Lindberg samt Christer Carnegren, Bengt 
Lundberg, Kent Lindberg och Yngve Jo-
hansson. Medlemsantalet är 111 vilket 
innebär en ökning med sju nya under 
året.
 Vi fick förtroendet att arrangera distrik-
tets årsmöte som hölls i gymnasieskolans 
lokaler och som blev mycket uppskattat. 
Särskilt Ove Emanuelsson som kåserade 
om sina tre OS starter i kanot. l samband 
med mötet satte vi upp en liten utställning 
om kanot i biblioteket.
 Utställningarna i vår Lilla Hörna i 
Sporthallen har haft som tema Orien-
tering, Sportfiske och den nu pågående 
Innebandy. I samband med invigning av 
dessa har vi inbjudit dessa föreningars 
medlemmar för visning Särskilt många 
äldre kom och dessa hade många historier 
har berättats. Hörnan är ju också strate-
giskt placerats i sporthallen entre~ varför 
det är många som har möjlighet att ta del 
av utställningarna
 Som tidigare år har vi haft två med-
lemsträffar en på våren och en under hös-
ten. Vi försöker då att besöka föreningar-
nas lokaler för dessa träffar. Vi har varit 
i klubblokalen vid Snickarvallen samt 

Tidaholms Idrottshistoriska Förening.
Den 20 februari deltog Eje Holm, Hans 
Janson och Jan Kindmalm i utbildning 
i  Data/hemsida på Vara Folkhögskola. 
Kursledare var Thomas Pettersson utbild-
ningen var intressant och givande Thomas 
kommer till oss i Tidaholm i mars och 
hjälper oss med uppläggning av hemsi-
dan.
 12 mars hade vi besök av Thomas Pet-
tersson som lärde oss mera om använd-
ningen av Hemsida och Data.
 14 mars hade vi ”öppet hus” i vårt 
museum kl. 10 – 12 för allmänheten då 
vi firade vårt 20-årsjubileum. C:a 150 be-
sökare hade hörsammat vår inbjudan och 
annons om öppethållande. Kl. 14 samma 
dag fortsatte vi firandet av vårt 20-års-
jubileum med årsmöte i Disponentvil-
lan. Ordförande för årsmötet var Tommy 
Wahlsten, ny styrelse valdes med Ejving 
Karlsson som ordförande. Dagens gästfö-
reläsare Evy Palm höll ett intressant före-
drag om sin löparkarriär, hon avtackades 
med blommor och applåder. Årsmötet 
avslutades med kaffe, dricka och en lät-
tare måltid. 55 personer deltog i årsmö-
tet, vi sålde vår 20-års jubileumsskrift till 
reducerat pris kronor 20:-. Standar och 
diplom utdelades till förtjänta medlem-
mar. Uppvaktning gjordes av Tidaholms 
Kultur&Fritidsnämnd, Tidaholms Tek-
niska kontor, IFK Tidaholm, Tidaholms 
GoIF med vackra blomstergrupper och 
lovord om vår verksamhet. Vi erhöllen 
penninggåva kr. 26.000:- av Tidaholms 
Idrottsallians som representerades av 
Gösta Cronholm, Christer Nilsson och 
Arne Wilhelmsson, vilken tacksamt mot-
togs av ordförande Ejving Karlsson.
 21 mars deltog Ejving Karlsson, Hans 
Janson, Eje Holm och Jan Kindmalm i 

WIS årsmöte i Tibro som var givande och 
en god lunch serverades innan hemfär-
den.
 22 april hade vi besök av Stig ”Mäster” 
Blomqvist tillsammans med Arne Svens-
son och Uno Persson från Tidaholms Mo-
torklubb. Stig skulle senare på kvällen 
hålla föredrag för motorklubben i Sisu-
stugan och gjorde ett blixtbesök hos oss 
innan lunch.
 23 april hade vi besök av en skolklass 
årskull 8 från Forsenskolan med 32 elever 
och 3 lärare som guidades runt i lokalerna 
och skrev i vår gästbok.
 22 maj Vi hade besök av en 50-års ju-
bilerande realskoleklass som tog sin real-
examen 22 maj 1959. De 31 ”eleverna” 
nyligen pensionärer visades runt i både 
museum och den ombyggda idrottshal-
len där de haft gymnastik för ett antal år 
sedan. De serverades kaffe och tårta som 
var beställt tidigare. Guider var Inga och 
Hans Janson, Inga var en av ”eleverna”.
 29 augusti WIS-sommarmöte i Vårgår-
da deltagare var Ejving Karlsson, Evert 
Ödvall, Torsten Steiner och Roy Steen.
 26 september hade vi ”Öppet hus” , 
denna lördag kom 51 personer och be-
sökte oss mellan kl. 10 – 13 och de flesta 
gick tipspromenad . Vinnare Birgitta Fre-
driksson, Lillemor Stackå, Hans Fredriks-
son, Ove Stackå och Ann-Marie Axelsson 
som alla hade 12 rätt och skiljefråga fick 
avgöra, vinsterna bestod av böcker och 
kortlekar.
 9 december hade vi julfest i lokalen, 
inbjudna Sören Lindberg, Anders Johans-
son och styrelsemedlemmar. Vi åt julmat 
och hade trevligt som avslutning på året. 
Rune Andersson hade knåpat ihop en frå-
gesport, vi delades upp i 4 lag som täv-
lade mot varandra, vann gjorde lagEvert/
Anna-Lisa/Hans/Inga /Per T, vinsterna 
var chokladkartonger.
Styrelsen har under året bestått av ordf. 
Ejving Karlsson, sekr. Hans Janson,kassör 
Eje Holm. Övriga ledamöter har varit Tor-
sten Steiner, Stig Tidqvist, Inga Janson, 
Per Tilander, Evert Ödvall, Anna-Lisa 
Ödvall och Gösta Cronholm. Hedersord-
förande Brynolf Antonsson, hedersleda-
möter Roy Steen och Rune Andersson. 
Revisorer Tom Teike och Håkan Eng-
ström. Under året har styrelsen haft 9 pro-
tokollförda möten.
 Varje måndag och onsdag förmiddag 
har vi samlats och arbetat i museet för att 
förbättra och underhålla modellerna.
Vi har ökat besöksantalet under året med 
c:a 100 procent från drygt 500 till drygt 
1000 besökare, mycket p.g.a. den nya en-
trén.
Vi vill tacka alla som stöttat och hjälpt oss 
i vår verksamhet under året.

ishockey klubbens vid Sportparken. Sam-
arbetet i Femklövern har fortsatt med fem 
träffar och vi har stått för en av dessa. 
Vid detta gjorde vi ett besök i ishallen 
och såg på konståkarnas träning. Övriga 
möten har varit i Lidköping, Skara och 
Vadsbo och vi har varit med på alla. Vi 
har också varit arrangörer för två tipspro-
menader i Rankås med många deltagare. 
Vi har varit hos Rotaryklubben och pre-
senterat vår verksamhet. Möten angående 
hemsidan har vi deltagit i och vår hemsida 
böljar så smått ta fornt Vi har också hjälps 
till med funktionärer vid bl.a. Veteran-SM 
i gång samt Snickarespelen friidrott. samt 
städning kring Rankåsstugan. Vi har haft 
fint samarbete med Kultur och Fritid samt 
med Skaraborgs Allehandas Tibroredak-
tion.
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Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Styrelsen har haft följande sammansätt-
ning: Roland Svensson (ordförande), Leif 
Carlsson (kassör), Stig Sjögren (sekrete-
rare), Irene Lennstrand, Kent Gustavsson 
och Allan Andersson (ledamöter). 
 Under året har Sällskapet haft 75 med-
lemmar, varav 9 st. varit föreningar.   
Den 11 mars hölls Sällskapets årsmöte i 
Kullingshofstugan inför 18 närvarande 
medlemmar. Som gäst hade Sven-Åke 
Mökander, från Vårgårda kommuns Kul-
tur- & Fritidsförvaltning och Westgöta 
Idrottshistoriska Sällskap, anlitats. Bl.a. 
redogjorde han för åtgärder som ”är på 
gång” för att skapa större intresse för den 
idrottshistoriska verksamheten som: lead-
erprojekt, hemsida m.m.  Förutom årsmö-
tet har Sällskapet haft sju protokollförda 
styrelsemöten under året som gått. Dess-
utom har Sällskapets ordförande deltagit 
på ett antal möten med Arbetsgruppen för 
Fåglummuséet. 
 I övrigt har det gångna årets verksamhet 
inneburit fortsatt insamlande av idrotts-

Vara Idrottshistoriska Sällskap
Den 5 mars höll Vara IHS sitt årsmöte i 
Vara Sparbankens hörsal. Gäst var Tom-
my Wahlsten, Skövde, som visade en 

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
2009 har varit ett mycket positivt år för 
Vadsbo IHS med många arrangemang 
och aktiviteter, men det som är allra 
mest glädjande är att vi passerat  100 
i medlemsantal. 31 december var vi 
102 medlemmar, varav 3 föreningar.                                                                                                                
Liksom flera andra sällskap har vi under 
året startat upp en egen hemsida på inter-
net med Pelle Persson som webbmaster.                                                                                                                       
Årsmötet avhölls den 10 mars med 
god uppslutning och med radioman-
nen Carl Thulin som uppskattad gäst.                                                                                                                                    
Samarbetet med Vadsbogymnasiet har 
fortsatt och i början av juni gjordes en 
gemensam studieresa till idrottsmuseet i 
Tidaholm. 33 elever, lärare och medlem-
mar i VIHS deltog i resan. 

 I juni fanns vi också representerade 
vid den årliga seniormässan som ar-
rangeras  i Mariestad. Ett tillfälle då vi 
kunde rekrytera flera nya medlemmar.                                                                                              
Ekonomin är ju, som för de flesta för-
eningar, ett ständigt jagande efter nya 
uppslag och idéer. Under året har vi till-
skrivit Lion´s klubbarna i området och 
detta har resulterat i bidrag från 3 klub-
bar. Kontakterna har också utmynnat i 
att 2 av Lion´s klubbarna har varit på 
besök i vår klubblokal för att där avhålla 
sina möten och ta del av vår verksamhet.                                                                                   
Ett annat projekt som vi på prov har 
testat i år är att ta fram en almanacka 
med idrottshistoriska bilder från Vads-
bo. Almanackan har fått mycket po-
sitivt mottagande och vi har fått ef-
terbeställa exemplar i två omgångar.                                                                                                                              
Under året har vi haft 8 öppet hus kvällar 
och vid några av dem har vi haft inbjudna 
gäster, som förre Djurgårdenspelaren Pe-
der Persson och Stefan Johansson från 
Skövde, vilken berättade både om sin om-
fattande tränarkarriär, men även om sina 
upplevelser av att jobba i Saud-Arabien 
och i Ryssland. Besöket av Peder Persson 
gjordes möjligt tack vare samarbete med 
Mariestads BK:s supporterklubb ”Gamla 
bollklubbare”.                                                                                                                                    
 Ett annat mycket positivt besök var 
i mitten av november då vi gästades av 
Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren och Ralf 
Edström i samband med att Björn Berg-
gren lanserade sin bok ”Vad döljer sig 
bakom stjärnorna”.                                                                                                                                      
 I augusti månad besökte vi Kjell ”Kee-
per” Emanuelsson och Värmlands Idrotts-
historiska Sällskap i Arvika, ett besök som 
kommer att följas upp med ytterligare ut-
byte med vårt grannlandskap.                                                                                                                                    
 Vi har deltagit i 4 träffar med femklö-
vern varav ett som arrangör, där vi besökte 
Gullspångs Skytteförening med mångfal-
dige OS- och VM-guldmedaljören Anders 
Lundvall som ciceron.             
 Roll Uperna, som togs fram till Idrotts-
förbundets jubileum 2008, har vi under 
året haft utställda dels på Vadsbo Muse-
um i Mariestad som på biblioteken i Gull-
spång och Töreboda.                                     
 Styrelsen har avhållit 11 protokollförda 
möten och har under 2009 haft följande 
sammansättning:    Bo Zackrisson ordf., 
Börje Carlsson kassör, Björn Jansson 
sekr., Lars-Åke Bergman, Eiler Jans-
son, Per-Göran Persson, Sven Hjort, Olle 
Malmborg, Stig Brånfeldt och Christer 
Carnegren.

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap
2009 blev ett år som TIHS verkligen kom 
igång med idrottscaféverksamhet. Åtta 
s k Idrottscfeér arrangerades. Ett av dessa 
hölls tillsammans med Vänersborg och 
det var Håkan Mild som berättade om 
IFK Göteborgs verksamhet.
 Gösta Eriksson, silvermedaljör vid OS 
i Melbourne, hade ett rodd-tema. Andra 
tema som förekom var handboll med Gun-
nar Dahlin och Sven-Åke Strandlind. Vid 
årsmötet var tididgare sportjournalisterna 
vid Trollhättans Tidning, Bo Adrians-
son och Anders Johansson inbjudna och 
förtäljde om 60- och 70-talets idrottsliv i 
Trollhättan.
 Erik "På taket" Carlsson höll ett fängs-
lande föredrag om sitt rallyåkande. Gläd-
jande var att bland 80-tal åhörare var 10 
kvinnor!
 Bengt-Arne Bohm och Astor Johans-
son berättade om Trollhättans Bordten-
nisklubb och Lennart Backelin och Sven-
Olof "Tjala" Olofsson återgav episoder 
från en framgångsrik ishockeyera.I de-
cember kåserade författaren och Sjun-
torpskännaren, Stig Hellström, om Sjun-
torps IF:s storhetstid.
 Nio styrelsemöten har hållits.Sällskapet 
får utnyttja Grip-bar d v s Gripens klubb-
lokal i den nya Slättbergshallen vilket är 
mycket uppskattat.
 Medlemsantalet har glädjande nog ökat 
från 160 medlemmar till 248 under 2009.
 Andra arrangemang som styrelsemed-
lemmar närvarade vid var när Biblioteket 
hade en kulturafton. Här berättade vi inför 
ett 50-tal åhörare om våra roll-ups, som 
även förevisades. Den 26 september av-
täcktes två stjärnplattor i Park of Fame i 
Betty Backs park. Tolv plattor utökades 
till fjorton och äntligen fick två av våra 
största idrottsprofiler ta plats. Det var 
Bertil Antonsson och Olle "Skofteby" 
Bengtsson.

uppskattad film om svenska fotbollsproffs 
i Italien tidigt 50-tal.
 En vårresa gick till Vänersborg, där vi 
besåg de båda idrottsmuseerna – dels Vä-
nersborgs egna och dels Västergötlands. 
Kunnig och trevlig guide var Ragnar 
Larsson.
 Ett höstmöte anordnades hos 75-årsju-
bilerande Larvs FK i deras klubblokal på 
Hedensborg, Larv. Larvs ”starke man”, 
Hasse Lundmark, hade tagit sig friheten 
att bjuda in en utomstående kompis som 
gäst. Den kompisen var ingen mindre 
än ordföranden i organisationen ”Hela 
Sverige ska leva”- förre kommunalrå-
det i Emmaboda och tillika förre elitfot-
bollsdomaren Karl-Erik Nilsson, numera 
bosatt i Uddevalla. Nilsson dömde inte 
mindre än 150 allsvenska matcher och 
100 internationella matcher under sin kar-
riär. Han har dömt alla storlag och fått se 
många länder. Hans ”breda” föredrag blev 
mycket uppskattat. 
 Vara IHS har representerat såväl på 
årsmötet i Tibro, vid sommarmötet i Vår-
gårda som vid ordförandekonferensen i 
Vara.
 Museet Kålles Rekord-Magasin, Trå-
vad, har under året haft besök av dele-
gationer från följande idrottshistoriska 
sällskap/föreningar: Karlsborg, Tibro och 
Vänersborg.
 Under 2009 har Vara IHS haft följande 
styrelsesammansättning: Ordf. Carl-Owe 
Johansson, v. ordf. Jacob Johansson, sekr. 
Sven-Olof Johansson, kassör Per-Gunnar 
Lindberg, samt övriga ledamöterna Bruno 
Arvidsson och Sten-Yngve Wernebratt.      
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Vänersborgs Idrottshistoriska 
Förening
Styrelsen har under året haft 11 protokoll-
förda sammanträden. Dessutom har sty-
relsens medlemmar under året genomfört 
arbetspass i museet klockan 09.00 - 12.00 
på måndagar. Det betyder c:a 1600 tim-
mar ideellt arbete! 
   Museet har varit öppet tisdagar 16.00 - 
19.00 under hela året. 
Till vårt årsmöte den 17 februari inbjöds 
5 representanter från kommunen för att 
kanske bringa ljus över vad tanken är 
med våra museilokaler. Endast Bo Carls-
son, kommunalråd och samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande, hörsammade 
inbjudan. Han kunde inte lämna något 
besked men lyssnade på våra synpunk-
ter och lovade att man inte skall ha för 
bråttom med att fatta slutgiltigt beslut 
om Huvudnässkolans rivning. Något riv-
ningsbeslut har ännu inte fattats av kom-
munfullmäktige utan det beslutsom fat-
tats är att samhällsbyggnadsnämnden fått 
i uppdrag att utreda vad byggnader och 
mark kan användas till. 
   Den 1 juni inbjöds styrelsen till Idrotts-
huset för ett möte med politiker och tjäns-
temän för information. Det enda som 
slogs fast var att vi skall ha en monter i 
Arena Vänersborg. 
   Den 22 september var samhällsbygg-
nadsnämndens och kulturnämndens pre-
sidier på studiebesök i museet för att in-
formera sig om vad det är man skall fatta 
beslut om. Dom bjöds på kaffe och fralla 
samt en guidad rundvandring av vår ord-
förande. Något ljus över våra framtida lo-
kaler spreds inte men dom fick medskickat 
en vädjan från oss att inte ha för bråttom 
och det hoppades vi att vi fick gehör för. 
   I början av november fick vi så ett för-
slag som i våra ögon var detsamma som 

materiel etc. Dessutom har det anordnats 
en utflykt till OK Kullingshof´s ”urhem”, 
Torsjötorp. Vidare har man deltagit vid 
Vårgårda Marknad och ”Alla föreningars 
dag”. Sällskapet stod även som värd för 
Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps som-
marmöte. I en monter i kommunhuset  har 
utställningar hållits om: ”Vintersport”, IF 
Friskis & Svettis Vårgårda och Södra Hä-
rene IF. Ett omfattande arbete har också 
lagts ned på, den nyskapade, hemsidan. 
Slutligen kan nämnas att Sällskapets lo-
kaler  i kommunhuset har äntligen åter 
tagits i bruk sedan en besvärande vatten-
skada åtgärdats.  
 WIHS har också representerats vid: 
Westgöta idrottshistoriska Sällskaps års-
möte, information och utbildning hem-
sida, studieresa ang. ”Museiutveckling i 
din förening” och Borås IHS – 20 år.

ett förslag att avveckla museet. I huvud-
sak innebar förslaget montrar i Arena 
Vänersborg och  man lovade återkomma. 
Där står vi i dag. 
   Älvsborgs läns Föreningsarkivs re-
presentantskapsmöte hölls den 7 mars i 
Borås. Där deltog Benny Östh och Gun 
Olausson. 
 Vid WIS:s årsmöte i Tibro den 21 mars 
deltog sju styrelsemedlemmar. 
   Den 24 mars arrangerades idrottscafé 
i Vänersalen med deltagande av Hå-
kan Mild. Kvällen inleddes med att två 
elever från musikskolan underhöll. Ar-
rangemanget drog 71 deltagare och var 
mycket uppskattat. Kvällen avslutades 
på Idrottsmuseet tillsammans med Håkan 
och styrelserna från Trollhättans Idrotts-
historiska sällskap och VIHF.
   Vid Visit Trollhättan- Vänersborgs års-
möte den 6 april i Älvhögsborg deltog 
Ragnar Lindström och Arne Tibblin 
   Den 21 april begravdes Arne Andersson. 
Vid ceremonin närvarade fyra medlem-
mar ur styrelsen. 
   Vid Museernas dagar 25-26 april an-
ordnades en tipspromenad i centrum med 
frågor om idrottsutövare. Antalet besö-
kare på museerna under de båda dagarna 
uppgick till c:a 80 personer. 
   Aqua Blå är ett arrangemang som hålls 
årligen sedan några år tillbaka. Den 5-7 
juni var det dags för årets upplaga där vi 
deltog för första gången men säkerligen 
inte den sista. Det var ett lyckat arrang-
emang som bl. a. resulterade i uppgifter 
om namn på gamla foton men även ett par 
nya medlemmar. 
   Sommarmötet i Vårgårda den 29 augusti 
bevistades aven representant ur styrelsen. 
   En vacker sensommarkväll gjorde fem 
styrelsemedlemmar ett besök i Kålles Re-
kordmagasin. 
Det var ett mycket uppskattat besök. En 
utflykt har också gjorts av några styrelse-
medlemmar till Bohuslän-Dals Idrottshis-
toriska förening i Uddevalla. 
   Den 1 oktober deltog fyra personer i 
den av WIS, SISU och Västarvet arrange-
rade studieresan om museiutveckling som 
gick från Kulturlagret i Vänersborgs via 
Bohusläns Museum till Kvibergs Idrotts-
museum i Göteborg. En mycket intressant 
resa. 
   Harald Jacobsson ordnade med hjälp av 
några medlemmar ur VIHF en träff den 
3 oktober för gamla brottare från hela 
distriktet. Trots ett envist ösregn drog ar-
rangemanget ett sjuttiotal deltagare som 
var mycket nöjda med dagen. 
   Segelsällskapets inbjöd till 100-årsju-
bileum lördagen den 24 oktober. Där re-
presenterades VIHF aven deltagare. Med 
anledning av Segelsällskapets 100-årsju-

bileum arrangerades Idrottscafé i museet 
den 3 november med tema segling. 
   Den 28 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. Många uttryckte sin be-
undran för museerna och sin oro för vad 
som kommer att hända med lokalerna. 
   Den 5 december anordnades den inter-
nationella vandringen "Grötlunken" av 
Trestads Vandrarförening. Efter vand-
ringen serverades gröt i Idrottsmuseet. 
Arrangemanget drog ett 80-tal vandrare 
från när och fjärran. 
   Det traditionella midvinterblotet hölls 
den 9 december. Vid mötet deltog även de 
inbjudnas respektive. 
   Arbetet med hemsidan har kommit igång 
och fortskrider sakta men säkert efter ett 
antal utbildningstillfällen och diverse pro-
blem med åtkomsten av sidan. Under året 
har två nya datorer anskaffats. Den ena 
var en ersättning för den gamla Macen 
som används för registrering av föremål.
   Ordföranden och vice ordföranden har 
varit representerade i styrelsen för Musei-
gruppen. Viet  ordföranden har även ingått 
i en arbetsgrupp för distriktsmuseet. 
   Arbetet med att scanna in Harald Jacobs-
sons bilder med autografer fortskrider. 
   Medlemsantalet har under året stigit 
med 18 nya medlemmar och antalet var 
vid årsskiftet 189 enskilda medlemmar 
samt 16 föreningar. 
   Bland grupper som under året varit 
på besök i museerna kan nämnas Göta 
Älvdalens varvshistoriska förening, SAP, 
Vara Idrottshistoriska Sällskap, Bohus-
län Dals Idrottshistoriska Förening m fl. 
En del föreningar har hållit sina möten i 
museet. Bland dessa kan nämnas LIRA, 
Bandydomarklubben, Trestads Vandrar-
förening och Filatelisterna. 
   En årsskrift har även detta år framtagits 
och distribuerades just före julhelgen. 
   Styrelsen tackar alla medlemmar som i 
olika sammanhang visat sin uppskattning 
för våra insatser för att utveckla våra 
museer. Vi gör det med fortsatt goda fö-
resatser inför kommande verksamhetsår. 
Med förhoppning om att Idrottsmuseer-
nas fortsatta verksamhet tryggas på ett 
bra sätt .ser styrelsen fram emot ett nytt 
år med givande arbete för att bevara 
idrottshistorien. 
   Styrelsen har haft följande samman-
sättning: Ordförande S Gunnar Peterson, 
vice ordförande Benny Östh, kassör och 
sekreterare Gun Olausson, klubbvärd 
Lars-Erik Holm, ledamöter Arne Tibblin, 
Arne Johansson, Ragnar Lindström och 
Inez Sjöstad. Marie-Louise Sjöö har varit 
adjungerad ledamot i styrelsen.
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INFORMATION FRÅN IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP OCH 
FÖRENINGAR M. FL. 

Trollhättans 
Idrottshistoriska 

Sällskap.
Följande aktiviteter kommer att äga rum under våren 2010.

Tisdagen den 9/2 kl.18.00. Älvhögsborg, konferenscenter.

Idrottscafé med Kent  Svenungsson 

Tema: Motor- och båtsport.

Tisdagen den 2/3 kl.18.00. Älvhögsborg, konferenscenter.

Idrottscafé. Tema: Friidrott med, 

förhoppningvis Enar Karlsson, Rune Almén m fl.

Måndagen den 29/3 kl.18.00. Älvhögsborg, konferenscenter.

Årsmötesförhandlingar med efterföljande idrottscafé.
Tema: Boxning.

Tisdagen den 27/4 kl.18.00. Älvhögsborg, konferenscenter.

Idrottscafé med Leif Leverin. Tema: 

Då motorcross hette scramble.

Tävlingsminnen tillsammans med Erik “På taket” Carlsson.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Tidaholms 

Idrottsmuseum  

 

Tisdag 23/2 medlemscafé 18.00 

Gäst: Thomas Högberg, målvaktstränare i HV 71 och Tre Kronor 

Onsdag 10/3 Årsmöte, Villan, 18.00 

Lördag 8/5 Öppet hus 10.00 – 13-00 

Lördag 5/6 Öppet hus 10.00 – 13.00 

I

inbjuder till årsmöte måndagen den 15 mars  kl 18.30
Plats:  IOGT-NTO-lokalen, Oscarsgatan 5

Program: Utdelning av stipendium, servering

Välkomna!   Styrelsen

Alingsås Idrottshistoriska
Sällskap

Alingsås Idrottshistoriska
Sällskap

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

måndagarna 1 mars och 12 april 
kl 15 – 18

Välkomna!

Essunga Idrottshistoriska 
Sällskap 

inbjuder till årsmöte onsdagen 10 mars kl 19.00
 

Årsmötet hålls på Brovallen.

Vara Idrottshistoriska 
Sällskap

inbjuder till årsmöte torsdagen den 4 mars kl. 19.00

 Plats:  Vara Sparbankens hörsal (ingång från Torggatan)
 Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar, servering

Leif Olsson (varken ”Loket” eller regissören,
utan ”Harald Olssons pôjk”, rektorn i Kvänum) 

berättar om sin idrottskarriär.
  

Välkomna!   Styrelsen

Håller årsmöte onsdag 24 mars  kl.19.00
Program: Årsmötesförhandlingar

DAN VAERN berättar om sin idrottskarriär

Fika
Mycket välkomna!

 
PS. Vår besöksadress är: Boråsvägen 237,   511 70 Rydal

inbjuder till  Årsmöte måndagen den  8 mars kl. 18.00  
Plats: Klubblokalen, Marieholmsvägen 2 i Mariestad.

Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar, vi bjuder på fikat.
Kvällens gäst: Dag Wennlund, berättar minnen från 

sin spjutkarriär.
Välkomna !     Styrelsen                                                                         

Tisdag 23/2 medlemscafé 19.00

Marks idrottshistoriska 
Sällskap

Vadsbo Idrottshistoriska 
Sällskap
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Tibro Idrottshistoriska 
Sällskap 

inbjuder till årsmöte tisdagen den 23 mars kl 18.00
i Tibro AIK:s fotbolls klubbstuga vid Sportparken.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar,
kaffe och underhållning.

Alla Hjärtigt välkomna!
Styrelsen

Vill flagga för vårens idrottscaféer som arrangeras tillsammans 
med Skara IF.

Tisdagen den 16 mars kl 14.00 gästas vi av Leif ”loket” Olsson.

Onsdagen den 14 april kl 18.30 är det dags för 
kommunfullmäktiges ordförande, Jan-Olof Bohlin, 

som har ett förflutet inom rallysporten. 
Såväl som kartläsare/codriver som domare inom sporten. 

Fika till självkostnadspris.
Samtliga träffar är i Skara IF:s lokal, 

Skaraborgsgatan 29 A.

Skara Idrottshistoriska 
Förening

Falbygdens Idrottshistoriska 
Sällskap 

inbjuder till årsmöte tisdagen den 2 mars kl 18.00
Plats: Frejahallen

Sedvanliga årsmötesförhandlingar,
 Servering

Alla Hjärtigt välkomna!
Styrelsen

Västgötaidrottens 
Guldklubb

Till medlemmarna inom Västgötaidrottens Guldklubb!

Vi står nu i början av det nya verksamhetsåret 2010. 
Under året som gått har ingen aktivitet har ägt rum utöver 

årsmötet. Årsmötet 2009 ägde rum i Borås Idrottshistoriska 
Sällskaps konferensrum. Efter årsmötet begav vi oss till Borås 

Arena för att bese en Elfsborgsmatch.

De livstecken som medlemmarna har fått under 
verksamhetsåret är de som ryms i Westgötarnas Idrottshistoria. 

Beställ vår nya medlemströja!
Stöd vår idrottshistoriska verksamhet!       

Välkommen som medlem!

Borås Idrottshistoriska 
Sällskap

kallar/inbjuder till årsmöte torsdagen den 18 mars
    i Boråshallen, Bockasjögatan.

PROGRAM
 Kl. 18.00 Fillm i filmsalongen och museivisning.
 
   Kl. 19.00 Årsmötesförhandlingar och fika 
  (gratis) i Rotundan.

   Kl. 20.00 IFK Borås:s backhopparstjärnor berättar 
  skrönor och sanningar om backhopp-
  ningens vedermödor. 
  Medverkande: Anders Blixt, Tomas 
  Jernkrok, Roger Karlsson och Anders  
  Daun om han befinner sig på våra    
  breddgrader.

  BIS medlemmar samt övriga intresserade Boråsare 
hälsas hjärtligt välkomna!

 Genom att bli medlem i BIS för  den facila årsavgiften  
 på 100 kr stödjer ni vår verksamhet. Dessutom får ni  
 tidningen ”Westgötarnas Idrottshistoria” 4 ggr/år. 
 För information ring 033 35 39 39.

Borås Idrottshistoriska Sällskap

Västgötaidrottens 
Guldklubb

inbjuder medlemmar, styrelse och 
funktionärer till årsmöte 

söndagen den 25 april kl. 13.00

 Plats:  Öresjö Roddklubbs anläggning vid 
  Öresjös strand.
  Värd: Stig Strand.

 Program: Välkomstkaffe
  Årsmöte
  Stig Strand och övriga ÖSS-ledare 
  berättar och underhåller.
  Förplägnad för våra tomma magar

Dagen avslutas med att vi ser fotbollsmatchen
Elfsborg-Trelleborgs IF på Borås Arena kl.17. 00

 Bindande anmälan till årsmöte och match skall vara BIS 
 kansli tillhanda senast den 19 april kl. 16.00 och kan ske 
 per post, telefon eller E-post.
 
 Postadress: Västgötaidrottens Guldklubb
  Box 554
  503 14 Borås 
  Tel.: 033 35 39 39,  E-post: bis@bihs.se

Välkomna!

Karlsborgs 
Idrottshistoriska 
Sällskap
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Två stora namn
Två namn som man absolut inte får 
glömma i Tidaholms gymnastikhistoria 
är Richard Andrén och Ragnar Dygd. 
Två herrar som ivrade för gymnastiken 
och utan deras genuina intresse hade 
gymnastiken knappast blivit så stor 
som den gjorde. Varken Andrén eller 
Dygd hade någon större utbildning 
inom gymnastikens konster. Andrén 
inhämtade sina första kunskaper på 
Infanterivolontärskolan i Karlsborg och 
sedan fördjupade han sina kunskaper 
genom självstudier. 

TIDAHOLM ETT GYMNASTIKCENTRUM

Gurli Åberg 
var Tidaholms 

första 
gymnastikinstruktör 
som hade utbildning 

då hon var gymnastikdirektör.

Richard Andrén var en eldsjäl i 
IF Kamraterna

Tidaholm var en gång i tiden ett 
gymnastikcentrum för Västergötland och 
redan 1902 började de första trevande 
försöken med gymnastik i samband med 
atletik och brottning. Kunskapen om hur 
den moderna sporten skulle utövas var 
absolut inte stor, men i desto större grad 
fanns ett levande intresse. Initiativtagare 
var folkskollärare Jonas Ekstrand som 
inte på något sätt hade någon 
gymnastikutbildning.
I tidningen Västgötagymnasten från 1930 
finns det många guldkorn att plocka. 
Här finns nämligen hela historiken om 
gymnastikens framfart i Tidaholm 
från 1902.
Det var alltså folkskolläraren 
Jonas Ekstrand som odlade fram 
gymnastikintresset i Tidaholm, ett 
intresse som håller i sig än i dag. 
Redan 1904 höll Tidaholms Gymnastik & 
Idrottsförening en gymnastikuppvisning 
i Bibliotekshusets stora sal under ledning 
av Ekstrand.
Ur Västgötagymnasten kan man utläsa 
följande:
De rörelser som utfördes, voro mycket 
goda, och hela uppvisningen var 
synnerligen lyckad. Såsom avslutning 
bildade truppen s.k. gymnastisk grupp, 
ett Babels torn såsom någon uttryckte 
sig. Även detta lyckades väl. Vidare kan 
man utläsa ur en privat korrespondens 
som Ekstrand har med en vän om 
den första gymnastikuppvisningen. 
T.G.I.F:s första uppvisning gick bra: 
trodde aldrig det skulle gå, att intressera 
Tidaholmarna för gymnastik. Men det 
gick: T.o.m. ingeniörerna skeno i ansiktet 
av belåtenhet. Några lärarinnor och andra 
bådo oss bilda en kvinnlig förening. 
På begäran äro vi tvungna att 
giva en uppvisning lördagen 
den 4 juni.
Grunden var nu lagd och 
det tog inte många år 
innan stadens gymnaster 
nådde stora framgångar. 
I efterhand kan man 
konstatera att dessa 
framgångar var märkliga 
eftersom den frivilliga 
gymnastiken inte på 
något sätt hade tillgång 
till utbildade 
gymnastikinstruktörer. 
Det var först 1921 som 
Tidaholm förärades med 
en utbildad gymnastik-
direktör i Gurli Åberg, 
samma år blev hon också 
ledare för IF Kamraternas 
kvinnliga avdelning.

TG&IF: s gymnastiktrupp 1909 vid uppvisning i Bibliotekshuset. Liggande fr v Martin Öman, 
okänd och H Andersson.
Mellanraden fr v N Jansson, Robert Öman, Helmer Bäckman, C-G Eriksson (ledare), okänd, 
Axel Johansson, G Persson och Georg Andersson.
Bakre raden fr v Johansson, Nils Johansson, Johan Lindblad, Torvald Landin, Ragnar Dygd, 
Sven Lundberg, Simon Jansson, John Idlén och Hugo Elg.

Under åren 1908 – 1928 var han ledare 
för Kamraternas manliga trupp, men han 
var även ledare för föreningens kvinnliga 
avdelning och flera motionstrupper. År 
1921 bildade han Wulcans Kvinnliga 
gymnastikförening och där var han ledare 
fram till 1930.
Ragnar Dygd var Andréns motsvarighet, 
men i Tidaholms Gymnastik & 
Idrottsförening. Han var mångårig ledare 
för den manliga truppen och även en 
tid för föreningens kvinnliga avdelning. 
Hans arbete visade sig vara både 
fruktbringande och uppskattat. Dygd var 
även ledamot av 
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Ragnar Dygd var en uppskattad ledare i 
Tidaholms Gymnastik & Idrottsförening

Disponent Gunnar Mellgren donerade 
25 000 kronor på sin 50-årsdag 1922. En 
donation som skulle vara grundplåt till 
uppförandet av ett gymnastik- och badhus.

Stor donation
En lösning var dock på gång. Disponent 
Gunnar Mellgren donerade hela 25 000 
kronor på sin 50-årsdag 1922. En 
storslagen donation som var öronmärkt 
för uppförandet av ett gymnastik- och 
badhus. Donationen visade vilken stor 
betydelse han ansåg att gymnastiken 
hade för Tidaholms befolkning. Det 
skall också nämnas att Mellgren hade 
varit aktiv gymnast i sin ungdom och var 
medlem i Göteborgs Gymnastikförening 
redan 1891. Som gymnast var han 
mycket skicklig i hopp och deltog också 
i ett flertal truppuppvisningar såväl 
nationellt som utomlands.

Lokalproblem
Lokalfrågan var ett stort problem för 
gymnasterna i Tidaholm och de första 
övningarna hölls i Folkets hus. 1908 
gjordes en framställan till disponent 
Gunnar Mellgren vid Wulcans 
tändsticksfabrik att få disponera en av 
småsalarna i Bibliotekshuset. Något 
som beviljades, men lokalen var dock 
inte lämplig för gymnastik men bättre 
än inget. Gymnasterna jobbade under 
mycket svåra förhållande då det saknades 
såväl ribbstolar som linor och stegar. 
En bit in på 30-talet var lokalfrågan 
lika brännhet, särskilt för de manliga 
gymnasterna. Det motsatta könet fick 
nämligen disponera gymnastiksalen i 
kommunala mellanskolan som var fullt 
utrustad med redskap.

IF Kamraternas första gymnastiktrupp 1908. Bakre raden fr.v. Ivar Skoglöv, Gustav Kling, John Persson, Knut Johansson, Ernst Johansson 
(Jorné), Arvid Nilsson, Knut Leander, Ernst Andrén och Ruben Lorentz.
Mellanraden fr.v. Ernst Nilsson, David Gustavsson, Sigfrid Lindberg, Gerhard Karlsson, Martin Ax, Richard Andrén, Ivar Abrahamsson, 
Mats Gustavsson, Karl Karlsson, Erik Lorentz (Andersson) och Erland Thurén.
Sittande fr.v. Lars Ekman, John Abrahamsson, Erik Båge och Neij.

Västergötlands Gymnastikförbund. 
Det ska också nämnas att även Dygd 
var en selv made man när det gällde 
gymnastikkunskaperna, men med en 
obotlig vilja skulle det visa sig att såväl 
han som Andrén nådde stora framgångar 
med sina trupper. Trupperna deltog bland 
annat vid Stockholmsuppvisningen 
1911, Baltiska spelen i Malmö 1914 och 
Göteborgsspelen 1932. 
Ett flertal gymnaster var också 
representerade i svenska trupperna vid 
olympiader i bland annat Berlin 1936, 
London 1948 och vid ryttarolympiaden i 
Stockholm.

Redan på den tiden tog det tid innan 
stadens politiker kunde komma till skott 
och det var först i slutet på 30-talet som 
Mellgrens donation kom till användning. 
Då började man bygga Idrottshallen i 
Tidaholm som stod färdig och invigdes 
1941.
Detta var något om gymnastikens 
bakgrund i Tidaholm och jag kommer att 
återkomma med ytterligare artiklar om 
gymnastikens utveckling i Tidaholm.

Jan Kindmalm
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Under 30-talet var intresset för back-
hoppning stort. Det fanns mindre backar 
lite varstans och många prövade på att 
hoppa. Då träningen ofta var bristfällig 
och utrustningen dålig, blev många hopp 
äventyrliga. En yngling skulle hoppa i 
Hjärtumsbacken mellan Trollhättan och 
Lilla Edet. Färden i överbacken gick bra, 
men i uthoppet fick han bakvikt och lan-
dade på ryggslutet. När han hasat nerför 
underbacken, hördes han ropa:
- Ambulans! Ambulans! Ryggmärgen 
rinner ut!
Tillskyndande funktionärer kunde dock 
snabbt konstatera att det inte var rygg-
märgen som rann, utan något helt annat.

Intresset för skidsport växte under 30-ta-
let i Trollhättan. Flera mindre tävlingar 
arrangerades, men någon renodlad skid-
klubb fanns inte. Därför bildades den 25 
november 1937 Trollhättans Skidklubb 
(senare Trollhättans SOK). Platsen för 
bildandet var Folkets Hus. 
Redan på första styrelsemötet den 9 
december föreslog Axel Ålhammar, att 
klubben skulle starta med backhoppning 
genom att köpa en på privat initiativ 
uppförd hoppbacke i Torsreds dal, mellan 
stadsdelarna Strömslund och Torsred. Ål-
hammar och ordföranden Carl Wåhlstedt 
fick i uppdrag att förhandla med ägarna, 
Åke Sundin och Kurt Liljevall.

Denna backe hade byggts 1935 av, i för-
sta hand, nämnda Kurt Liljevall och hans 
pappa. Flera var flitiga medhjälpare, bl.a. 
Eiton Kristiansson, en av de främsta hop-
parna vid den tiden, samt Bertil Antons-
son, sedermera världsmästare i brottning.

Backhoppning – ett äventyr i Trollhättan!

Karl-Erik Aktiv, Trollhättans SK 
i Torsredsbacken.

Några medlemmar åtog sig dock, ”att 
mot skälig ersättning”, iordningsställa 
backen.

1942 skulle klubben satsa på propaganda 
genom en ”Skidans vecka”. Självklart 
skulle en backhoppningstävling ingå. 
Efter ett stort arbete med backen inbjöd 
man till tävling 25 februari. Ett förnäm-
ligt startfält, med hoppare från västra 
Sverige, var anmälda. Men vädret ställde 
till med problem. 
På lördagen skulle man göra reklam ge-
nom en radiobil, som skulle köra runt på 
gatorna i staden och propagera. Men med 
en temperatur på minus 25 grader ville 
gengasbilen inte starta.Trots ivriga försök 
att knuffa igång den, fick man ge upp.
33 minusgrader på tävlingsdagen och 
en rytande nordan gjorde att publiken 
uteblev nästan helt, endast två tappra 
personer fanns på plats. Tävlingen blev 
ett ekonomiskt bakslag, trots att ”Korv-
Oskar” sponsrat med ett mindre belopp 
mot rättigheten att få sälja korv. ”Korv-
Oskar” var mer känd som ”Glass-Oskar” 
och sedermera ägare av Trollhätteglass.
Även för ”Korv-Oskar” blev det ett klent 
ekonomiskt resultat. Det påstås att han 
bara sålde en enda varmkorv och att det 
var överkonstapel Algot Gustavsson som 
köpte den till sin hund, för att den inte 
skulle frysa ihjäl.

Även funktionärerna hade det svårt. Men 
de fann på råd. De ”hyrde” in sig i en 
närliggande fastighet och det var bara 
när hopparna susade nerför stupet som 
de stack ut näsan. Flera av hopparna och 
funktionärerna förfrös olika kroppsdelar. 
En funktionär beskrev sina upplevelser 
så här:
- Att vara funktionär i 30 minusgrader 
och rytande nordan, ja det kan inte med 
ord beskrivas, det måste kännas. Detta 
till trots kände vi oss tacksamma efter 
tävlingen för att vi inte frusit ihjäl. Men 
vi gör nog inte om bravaden.
Under året väcktes förslag om belysning 
i backen, men det blev ett ”blankt” avslag 
i styrelsen.

1945 dök ett förslag upp om att bygga en 
ny backe vid Torsreds gård och styrelsen 
lovade utreda möjligheten. Bl.a. skulle 
platsens lutningsförhållanden undersökas.
På ett möte i september slopades emeller-
tid backkommittén. Eftersom det skulle 
byggas i Torsered, hade en avloppsan-
läggning dragits fram vid backen, som 
därför inte längre kunde användas. Där-
med stod klubben utan hoppbacke.

Som vanligt var ekonomin ett bekymmer. 
Man lyckades dock få köpa spillvirke, 
s.k. bakar, från en såg i Edsäter. Några 
tävlingar arrangerades och backrekordet 
var 17 m. Ett bekymmer var att ett av-
loppsdike korsade bromssträckan, vilket 
orsakade många fall.

Det visade sig inte vara så lätt att komma 
överens med ägarna, då de ansåg sig ha 
lagt ned mycket arbete på backen och 
hade krav på ersättning. 200 kronor ville 
de ha. Sundin föreslog att klubben skulle 
arrangera en propagandatävling och att 
överskottet skulle finansiera köpesum-
man. Han ville även att klubben skulle 
garantera köpeskillingen vid negativt 
resultat.
Meningarna om förslaget var delade i 
styrelsen och flera var tveksamma till att 
ikläda sig en ekonomisk risk. Men man 
gick med på kravet och ett handskrivet 
avtal upprättades i januari 1938. Tävling-
en bestämdes till den 23 februari. Tyvärr 
gjorde snöbrist att den blev inställd.

1939 beslöt man att arrangera den från 
förra året inställda backhoppningen. 
Backen var iordningställd och tävlingen 
bestämdes till den 22 januari. Inträdesav-
giften för vuxna var 50 öre och för barn 
25 öre, men inte heller denna tävling 
kunde genomföras.

Under våren 1940 väcktes frågan om 
att bygga en skidstuga i Björndalster-
rängen. Eiton Kristiansson föreslog att 
en ny hoppbacke i så fall borde byg-
gas i anslutning till stugan. Ett förslag 
fanns också om att anordna en tävling i 
Nordisk kombination, men idén föll på 
att det inte fanns någon godkänd backdo-
mare. Styrelsen fick därför i uppdrag att 
skriva till Skidförbundet ang. kurser för 
backdomare.

1941 var en snöfattig vinter. En planerad 
tävling den 26 januari fick ställas in och 
Hilding Johnsson konstaterade:
- Egendomligt nog är det svårigheter att 
avhålla en backtävling utan snö!
Nytt tävlingsdatum blev den 2 mars 
och till denna tävling anmäldes bl.a. 10 
hoppare från Mustadsfors IF med Göta-
landsmästarna i spetsen. Men även denna 
tävling fick ställas in och det slogs fast att 
”Backhoppningen har blivit lidande av de 
vidriga väderleksförhållandena”. 
Underhållet av backen var ett ständigt be-
kymmer. På ett decembermöte noterades 
att sommarens arbete raserats. 
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Invigning av träbacken i Källstorp 1952.

60- talet präglades av många snöfattiga 
vintrar. 1963 fick klubben arrangera DM, 
då det var ”enda hoppbara backen i di-
striktet”. 1966 blev emellertid en snörik 
vinter. Snön kom i så stora mängder, att 
backen blev illa åtgången av tyngden och 
måste repareras.

Diskussioner började föras om att ersätta 
träbacken med en av stål. 1 december 
1975 presentaras ritningar till en ny 
backe och året efter revs träbacken. 
Bygglov erhölls och huvudtornet upp-
fördes till en kostnad av 27 000 kr. 1977 
lade medlemmarna ner 3 700 timmar på 
backen, som invigdes 5 februari året efter 
med en tävling, som lockade 58 delta-
gare. Backrekordet sattes till 34,5 m, ett 
rekord som så småningom förbättrades 
till 41 m av Christer Bratt, en av Troll-
hättans bästa hoppare på senare tid. Han 
blev f.ö. svensk mästare i Falun 1986.
Intresset för backhoppning började avta 
och många snöfattiga vintrar gjorde inte 
situationen bättre. Dock blev det ett till-
fälligt uppsving 1994, då 47 ungdomar, 
varav 8 flickor, provade på att hoppa 
under sportlovet. Anders Bratt, som var 
entusiastik ledare under 90-talet, anade 
en ny storhetstid. Trollhättans SOK 
var t.o.m. största klubb i Sverige, vad 
gäller antal hoppare, detta år. Men året 
efter uteblev snön igen och satsningen 
gick i stöpet. Efter 1997 förekom ingen 
hoppning.

1950 fick man tillstånd, men nu förse-
nades bygget p.gr.a. brist på arbetskraft. 
Då ekonomin var ansträngd, beslöts att 
anordna ett större lotteri . En kommitté 
valdes. Tillstånd för lotteriet erhölls och 
högsta vinsten skulle vara en SAAB-bil. 
Bland övriga vinster märktes en radio, 
en herr- och en damcykel samt ett par 
skidor. Försäljningen skulle ske under 
april - maj i hela länet och på ”Bilens 
dag” i Uddevalla. På styrelsemöte den 14 
augusti meddelades att lotteriet gett ett 
överskott på 8 572,88 kr. 
Därmed kunde bygget startas den 10 
september. Bl.a. hämtades spiror från en 
gammal triangelpunkt vid Tittekullen 
i Björndalsterrängen, som lantmätarna 
tidigare hade använt vid kartritning, till 
överbacken. Dessa drogs med häst till 
bygget. Förutom inhyrd arbetskraft för-
utsattes att medlemmarna hjälpte till. En 
backkommitté utsågs.

Ett flertal tävlingar hölls de kommande 
åren. Det var många duktiga hoppare 
som deltog, bl.a. många norrmän. Den 
mest meriterade var Peter Hugstedt, som 
var både olympisk mästare och världs-
mästare. Arne Sandberg, som seder-
mera blev känd som Uno-X, bodde då i 
Trollhättan. Han var duktig på att ”fixa” 
deltagare. Norrmännen var inte intresse-
rade av sedvanliga priser, utan ville gärna 
ha konserver och strumpor av stålnylon, 
som Arne Sandberg och Åke Randhem 
tillverkade.

Ett sätt att locka publik var att köra runt 
med radiobil i centrum och göra reklam 
på söndagen innan tävlingen. Ett bekym-
mer var att det var förbjudet med denna 
reklam innan gudstjänsten var över och 
då var det försent. Det förekom dock att 
man struntade i förbudet.

Några gånger under 50-talet arrangerades 
tävlingar i elljus, med efterföljande pjäx-
dans på isen på en närliggande damm. 
Orkestern, som kallades ”Fyra glada kur-
rar”, spelade p.gr.a. kylan i omklädnings-
rummet och ljudet leddes via högtalare 
till isen. Tillställningarna var populära 
och lockade 6-700 danslystna åskådare.

1954 invigdes en backe bredvid den stora 
för ungdom. 1959 fick man ett bidrag 
från RF på 2 000 kr och året efter reno-
verades backen för 3 500 kr.

På hösten 1951 var den nya backen äntli-
gen klar och invigdes med en tävling den 
3 februari 1952 kl 13.00. Startavgiften 
var satt till 1,50 resp 2 kr. Invigningen 
blev en stor folkfest med en publik på ca 
3 000. Tävlingen vanns av Hans Kårstein 
från Göteborg, som satte backrekord med 
31 m. Nettot på tävlingen blev 2 356 kr.
Denna gång gick försäljningen av varm 
korv bra,  -ja så bra att korven snart tog 
slut. Men suget från åskådarna att få 
något varmt i sig var stort. Då kom flick-
orna, som var ansvariga för försäljning-
en, på en lysande idé. De sålde spadet, 
som korven kokat i, som buljong. Även 
denna hade en strykande åtgång.

I januari 1947 beslöt man att bilda en 
backfond. Genom att försöka sälja virket 
i den gamla backen, hoppades man få 
in en grundplåt till den nya. Då klubben 
hade byggt en klubbstuga vid Källstorp, 
planerades att bygga den nya backen i 
anslutning till denna. Ägare till marken 
var brukspatron Ernst Stridsberg, chef för 
välkända företaget Stridsberg & Björk, 
som erbjöd ett 25-årigt hyresavtal.

På ett möte den 1 december 1948 visades 
en ritning på en ny backe, som skulle bli 
19 m hög och 42 m lång. Ansökan om 
arbetstillstånd var inlämnad. Kostnaden 
beräknades till 5 000 kr och styrelsen 

kunde bidra med högst 2 000 kr. Möj-
lighet fanns att få ta spiror till tornet i 
närliggande skog.
Året därpå meddelades att Länsarbets-
nämnden avslagit begäran om arbetstill-
stånd. Dock skulle en hästägare vidtalas 
som kunde köra fram spirorna ur skogen, 
så att de inte skulle förstöras.
En förnyad ansökan till Länsarbetsnämn-
de inlämnades. Arbetet med underbacken 
var klart, men torn och överbacke fick 
vänta då arbetstillstånd saknades.

Backen började förfalla, inte minst 
genom skadegörelse av ungdomar, som 
använde trälämmar från överbacken 
som bränsle vid korvgrillning. Därmed 
blev backen också farlig och risken för 
olyckor uppenbar. Diskussioner om att 
riva backen startade i klubben. Mening-
arna var delade, men i oktober 2005 togs 
beslutet om rivning.
Men det visade sig inte vara billigt att 
bli av med backen. Offerter togs in, som 
landade på mellan 48 000 och 120 000 kr. 
Då skrotvärdet var ganska högt, tog kom-
munen på sig att bekosta arbetet. Den 10 
-11 april 2007 togs backen ned och en 
70-årig backhoppningsera var över. Kvar 
idag finns betongfundamenten som bar 
upp överbacken, domartornet och under-
backen, som används som pulkabacke.

Många av de äldre medlemmarna har 
svårt att förlika sig med att backen är 
borta. Även många invånare i stadsdelen 
Strömslund saknar den. Backen har varit 
ett landmärke, inte minst under decem-
ber och januari, då klubben placerade en 
belyst gran i hopptornet.

Lennart Karlsson
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BACKHOPPNING FÖRR OCH NU
Allt sedan folk började åka skidor har ungdomar med all 
säkerhet utövat någon form av backhoppning. Men exakt när 
backhoppningen antog organiserade former i Björbo-terrängen 
vet ingen exakt. De tidigaste noteringar vi hittat är från mitten av 
30-talet då IFK hade en egen hoppsektion med hoppare som Sten 
Brander, Tryggve Mellring och Gustav Andersson.
Den nuvarande backen som ligger vid Björbostugan byggdes i 
början av 50-talet och har uppdaterats ett antal gånger sedan dess.

1963 kontaktades Gunnar Nilsson och undertecknad av Waldis 
Larsson som bad oss att iordningställa den befintliga backen i 
modernt hoppbart skick. Så började en period med backhoppning 
i IFK som blev helt sagolik och som ingen då vågat drömma om. 
I den första vågen av ungdomarna kom Staffan Svensson, Göran 
Bergh m. f. och det fortsatte sedan framgångsrikt långt fram till 
90-talet.

Redan i slutet av 60-talet hade IFK många duktiga hoppare då 
framförallt på ungdomssidan. Namn som Leif Kuusela, Roger 
Lindström, Kjell Krefors, Anders Sären m.fl. började nu även att 
göra resultat utanför västsverige. 
T. ex. vann Leif Kuusela en rikstävling kallad TV-skidan i 
långhoppning i Hede före hela svenska ungdomseliten. Det blev 
en verklig knall i hoppkretsar att grabbar från södra Sverige 
och så långt ner som från Borås hade kapacitet att spöa de mer 
etablerade nordliga hopparna, som dessutom hade tillgång till en 
mycket längre snösäsong.

Redan i slutet av 60-talet hade IFK många duktiga hoppare då 
framförallt på ungdomssidan. Namn som Leif Kuusela, Roger 
Lindström, Kjell Krefors, Anders Sären m.fl. började nu även att 
göra resultat utanför västsverige. 
T. ex. vann Leif Kuusela en rikstävling kallad TV-skidan i 
långhoppning i Hede före hela svenska ungdomseliten. Det blev 
en verklig knall i hoppkretsar att grabbar från södra Sverige 
och så långt ner som från Borås hade kapacitet att spöa de mer 
etablerade nordliga hopparna, som dessutom hade tillgång till en 
mycket längre snösäsong.

Allt eftersom grabbarna blev duktigare krävdes bättre och större 
backar och framför allt snö. Långa resor blev det mest varje helg 
till Oslo, Sysslebäck, Falun och Örnsköldsvik, och som dessutom 
kostade mycket pengar, beslöt vi oss för att lägga plast i vår 
hoppbacke för att få bättre kontinutet i hoppningen och kunna 
hoppa hela året på hemmaplan. 

Invigningen av plastbacken midsommar 1976

När detta blev gjort kom backhoppningen verkligen igång 
både vad gäller antalet hoppare och resultat. 

I början på 70-talet var vi redan då största 
backhopparklubben i landet med flest hoppare, alla hade 
samma dräkter och dess utom var vi först med att sätta 
hjälmar på samtliga hoppare i klubben. Idag en självklarhet 
med då var det inte lika självklart. Från högsta ort kom det 
kommentarer som att ”en hoppare som bär hjälm har inte i 
en hoppbacke att göra” -det var då det.

Roger Karlsson, Tomas Jernkrook och Anders Daun
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Backhoppning anno 2007
Backens verksamhet låg nästan helt nere under slutet av 1990-talet. De enda som höll på var Kauko Tikka med familj. En anledning 
till detta var att speciellt plasten i våra backar var så dålig att det var svårt att locka nya hoppare till klubben.

På sommaren 2002 tyckte min lillebror Anders att jag skulle försöka få igång hoppningen i Borås igen. Det började med att vi 
fixade till backen lite grand för att hans son Jesper skulle kunna hoppa. Det fungerade okej och min inspiration var stor. I september 
hade vi en skidans dag på Björbo med ungdomar och vuxna från IFK. Då fick de som ville pröva på att hoppa eller åka i backarna. 

Bland dem som testade var det några som fortsatte att träna i vår K5-backe som var alldeles nybyggd. Varje söndag tränade de först 
alpint och fortsatte sedan med att hoppa i backen.
Vi hade backhoppare i Borås igen. Livet lekte.

I mars 2003 kunde vi åka med 5 ungdomar på Flying Tigers-
final i Sollefteå. Där togs vi emot som den förlorade sonen och 
alla hälsade oss välkomna tillbaka i backhopparfamiljen. 

Lyckan fortsatte under året. I september kunde vi arrangera 
Björbohoppet på ny fräsch plastbeläggning. Detta var möjligt 
då vi fått ett ekonomiskt stöd på 220.000 kronor från Stiftelsen 
Föreningssparbanken Sjuhärad och en arbetsinsats av våra 
medlemmar. Här skall vi inte glömma bort Kauko Tikka som 
satsade drygt 300 timmar arbete på projektet. 

För att locka hit hoppare från andra klubbar var en av 
punkterna på programmet att alla åkte ner till Liseberg på 
lördagskvällen. Vi fick hit hoppare från Göteborg, Falun, 
Stockholm och Örnsköldsvik. Arrangemanget blev väldigt 
lyckat.

2004 hade vi utvecklat vår tävling ytterligare. På lördagen 
körde vi en partävling där vi lottade ihop deltagarna oavsett 
klubbtillhörighet. För de större hopparna kunde vi dessutom 
erbjuda tävling i en K35-backe i Göteborg. Frågan är dock 
om inte kvällen på Liseberg var det som uppskattades mest.

En blivande storhoppare får hjälp av tränaren Lars Daun

En bra verksamhet fungerar inte automatisk, så utan den fantastiska 
styrelsen med framtidsvisioner stort kunnande och en enastående 
förmåga att skaffa fram pengar bidrog till att backhoppningen 
fortsatte att växa. Dessutom arbetade damklubben, ledare och 
funktionärer på ett berömvärt sätt så att alla friska ideér kunde 
förverkligas.

Plastbacken invigdes midsommar 1976 med deltagare från Norge, 
Värmland och Västsverige. Nu kunde vi träna och hoppa så ofta vi 
ville vilket snart gav resultat. Då övriga backhoppare i Sverige vid 
den tiden inte kunde eller ville hoppa på plast kom våra hoppare 
att snabbt ta in det försprång som våra nordligare konkurrenter 
tidigare haft gentemot oss.

När vi kom till de första tävlingarna i Falun och Örnsköldsvik 
hade våra hoppare 400-600 hopp i kroppen mer än konkurrenterna, 
vilket givetvis snabbt gav resultat. Nu var vi inte bara bäst i 
Götaland längre utan nu började vi även bli svenska mästare med 
vår nya generation hoppare som Roger Karlsson, Tomas Jernkrook, 
Krister Andersson, Anders Daun och Johan Rassmussen som alla 
blev landslagshoppare.

Under 90-talet har backhoppningen dominerats av 
dambackhoppning och veteranbackhoppning.
Flickorna har skördat fina framgångar på tävlingar i såväl

En stilstudie av Anders Daun

Sverige, Norge som Finland. Camilla och Katarina Larsson 
har även representerat  IFK och Sverige i Canada som 
landslagshoppare.
Även veteranerna har hållit igång under 90-talet och ”läs 
och häpna” IFK Borås har även fått en Världsmästare 
genom Ingvart Thonängen. “Grattis”.

Artikeln hämtad ur IFK Borås Jubileumstidskrift 2007
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Bilden tagen under klubbens första verksamhetsår 1929.                                                                     
Öv.rad. Börje Anderberg, Nils Hallström, Sven Linder, Gunnar Linder, okänd.                                                
Mitt.rad. Kalle Almia, Nils Jonsson (Joninger), Åke Gustavsson, Sigge Helmer.                                               
Ned.rad. Levi Axelsson, Anders Falk, Bernt Bäcklund.                                                                          

1927 bidades Lidköpings Cykelklubb 
L.C.K. Två år senare under 
Nykterhetslogen Lidköpings Väl 
bildades ytterligare en cykelklubb i vår  
lilla stad, som fick namnet CK Agòn. 
Nu var det upplagt för tävlingar mellan 
de båda klubbarna. 
 På initiativ av L.C.K. beslutar man att 
tävla två gånger om året om ett uppsatt 
vandringspris, först till tre inteckningar 
fick behålla pokalen. Detta blev en         
publiksuccè då man gick man ur huse 
för att se tävlingen som i folkmun 
kallades för tävlingen mellan 
”nykterister” och ”fyllerister”. 
Sträckningen för denna tävling var 
Lidköping-Jung-Skara-Lidköping. 
Klubbarna fick ställa upp med obegränsat 
antal tävlande, bara de första tio i varje 
klubb räknades och fick poäng efter ett 
visst system. Första tävlingen kördes 
1930 och blev mycket jämn, med slut-
resultatet 105-105. Man fick ta till 
tidsräkning, där L.C.K. vann med någon 

När cykelkubben Agòn från Lidköping besegrade 
”Fylleristerna” och Örslösa elförening.

sekund. Även nästa tävling vanns av 
L.C.K. Nu var det bekymmersamt för 
Agòn, men grabbarna började träna som 
aldrig förr och de tre följande 
tävlingarna vann CK Agòn. Nu hade 
”nykteristerna” besegrat ”fylleristerna” 
och hemförde pokalen för alltid.                                                                                            
 Cykelklubben Agòn var duktig på att 
finansiera sin verksamhet, framförallt 
genom att anordna danstillställningar. 
I klubben fans en medlem vid namn 
Jesper Berggren, vars far ägde gården 
Ulvekroken Råda strax utanför Lidköping. 
Han lät klubben uppföra en festplats i en 
naturskön park i Härebacka, där 
grabbarna byggde en dansbana med 
tillhörande serveringskiosk. Elledningar 
drogs fram. Länsman anlitades att 
tillsammans med några av klubbens 
medlemmar svara för ordningen 
på festplatsen. Nu kunde festerna börja. 
Det blev trevliga fester som gav goda 
inkomster till klubben. Efter en tid fick 
klubben ett brev från Örslösa elförening 

där följande stod ”edra fester äro så 
syndfulla att vi för vår salighets skull 
icke kunna leverera ström till dessa”.  
Vari synden bestod kan man bara gissa, 
då CK Agòn var en klubb under en 
nykterhetsloge. Om den alternativa 
synden blev mindre utan belysning kan 
man betvivla. Nu var goda råd dyra. 
Grabbarna kom på lösningen. Ett elverk 
inköptes och (de syndfulla?) festerna 
kunde fortsätta. På det viset besegrade 
CK Agòn även Örslösa elförening.                                                                                                                                 
 Efter några år fick klubben problem 
att anordna dessa fester. Man erbjöd då 
Rackeby IK att för 200 kr få köpa dans-
banan och serveringskiosken. Detta 
erbjudande tackade Rackeby IK nej till. 
Även denna gång kom Agòn-grabbarna 
på en lösning, man hyrde en tomt, 
plockade ner dansbanan och kiosken, av 
virket byggdes en klubbstuga. Efter några 
år flyttades Agònstugan till en plats vid 
Ullersund där den står kvar än idag.                                                                                                        
 CK Agòn var den klubb som startade 
det som kom att bli ett klassiskt 
cykellopp. 
 År 1933 kördes loppet för första gång-
en med sträckningen Lidköping-Skara-
Götene-Forshem-Hällekis-Källby- 
Lidköping, 95 km och fick namnet 
Kinnekullerundan. Första segraren blev 
Berard Britz, Enskede, på tiden 
2 tim 25 min före Fritz Funke, Uppsala, 
på tiden 2 tim 42 min. Dessa cyklister 
tillhörde då den yttersta Sverigeeliten . 
Under 19 år kördes loppet med varierande 
sträckningar som en nationell tävling med 
stora delar av Svenska eliten på 
startlinjen. Som motionslopp kördes 
Kinnekullerundan för 40:e gången 
år 2009. Under flera år har den samlat 
över 400 deltagare. Inte kunde grabbarna 
i CK Agòn år 1933 ana att deras första 
nationella tävling skulle köras för 
60:e gången år 2010. 

Bengt-Göran Bäcklund. 

Bli medlem för 100-150:-/år, så får Du tidningen direkt hem i Din brevlåda 4 ggr/år. 
Dessutom stödjer Du vår verksamhet.

Vi registrerar och arkiverar idrottshistoriska dokument, bilder, föremål och gör dem 
tillgängliga för allmänheten, bl.a. i våra muséer. 

Vi anordnar idrottscaféer, utställningar och studieresor m.m.

Till Dig, som läser denna tidning och inte är medlem i någon/något av våra 
idrottshistoriska sällskap/föreningar (sid. 30-31):
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Lidköping har ett väldigt aktivt 
föreningsliv. Under en längre tid har 
det funnits önskemål av mer isyta. 
Ungdomsverksamheten har varit 
lidande. 

År 2005 togs frågan på allvar in i den 
kommunala budgeten. Föreningarna i 
Lidköping ville ha en inomhushall. Det 
stod högt upp på önskelistan och fick 
kommunen att ta fram ett förslag hur en 
inomhushall kunde utformas.
Samtal med banken inleddes och Spar-
banken Lidköping, med både säte och 
verksamhet i Lidköping, var positivt in-
ställda till att sponsra en ny arena, under 
förutsättning att arenan skulle kunna an-
vändas till mer än bara bandy.
Sponsringen landade på 70 miljoner. 
Arenan fick namnet ”Sparbanken Lidkö-
ping Arena”
Arenan invigdes den 26 jan. med matchen 
Villa Lidköping BK - Kungälvs BK.

Det formella beslutet togs den 7 oktober 
2005 när alla upphandlingar var klara som 
inledningsvis legat på intallationernas-
kvalité, för att få koll på kostnaderna.
När beställare och entreprenör var säkra 
på att projektet var genomförbart sattes 
arbetet igång. Till totalentreprenör antogs 
Backgårdens Bygg AB Lidköping.
Cirka 100 000 arbetstimmar har lagts ned
på arenan enl. VD Bo Johansson Back-
gårdens Bygg AB, till en totalkostnad på 
220 000 miljoner kr.

Sven Cederqvist
Röststark profil med bollkänsla
Vid DM i tennis 1944 gjorde den unge 
Sven Cederqvist sensationen genom att 
redan i semifinalen slå ut den då duktige 
spelaren från Älvsered Bertil Gustavsson.
Gustavsson hade vunnit Kungens Kanna 
och tillhörde den svenska tenniseliten. 

Cederqvist segersiffror blev 9-7 , 11-9 
och siffrorna visar att matchen var jämn 
och spännande. 

Uppmuntrad av framgången vann Ce-
derqvist sedan också finalen och tog sitt 
första DM. Det skulle långtifrån bli det 
sista.
Redan i unga år var Sven en duktig 
idrottsman. Han var friidrottare och 
skidåkare, men tennisen och fotboll var 
de sporter han kom att ägna sig mest åt. 

BANDY ÄR HETARE ÄN NÅGONSIN I LIDKÖPING.

Fakta:
Konsfrusen isyta  67x113 m
Spelyta      65x105 m
Byggyta      12.440 m2
Entréhallsyta     1.000 m2
Publikkapacitet     1.225 sittp.
                               3.000 ståplatser
Läktarplatser 
för rullstol    20 st.
Omklädningsrum    9 st.
Restaurang         200 platser
Loger              4 st.
Konferensrum    5 st.
Kiosker               4 st.

Sven Cederqvist tilldelades 
NLT– medaljen 1954.

EN KÄND LIDKÖPINGSPROFIL
Meritlistan var imponerande, vad sägs 
om: 30 st. Lidköpingsmästerskap i ten-
nis, varav arton i rad.
 
Blev Distriktsmästare och Skaraborgs-
mästare och deltog med framgång i olika 
badortsturneringar.
Sven Cederqvist var också en skicklig 
fotbollsmålvakt i LBK och IF Heimer.
Sitt goda grepp om bollen lär han ha 
förstärkt genom att tugga på halstablet-
ter av märket ”Tenor” och sedan spotta 
i målvaktshandskarna, det lär ha blivit 
ett oöverträffat ”klister”. Hans resoluta 
kommandon, med hög röst till medspe-
larna gjorde att han kallades ”Brôlen” 
och under det namnet var han välkänd av 
alla idrottsintresserade i Lidköping.

19 Matcher i landskapslaget
23 Seriematcher i IF Heimer åren 1959-
1961.
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Moholms SK 50 år 2010

Klubbens förste ordförande var Lars 
Andersson, men verksamheten under de 
första åren var mycket blygsam. Störst 
aktivitet var korpsatsningen Sport 60 (gå-
lunka-löp och cykling), lite skidåkning 
och ishockeyvintertid och knatte- och 
pojkfotboll under sommaren.
   Först 1965 tog verksamheten fart på all-
var. I början av60-talet fanns inom dåva-
rande Moholms kommun två föreningar 
medfotbollsverksamhet, IFK Lagerfors 
och Fimmersta IF.
IFK Lagerfors (bildad 1950) lade ned sin 
fotboll i april1961 på grund av spelarbrist 
och Fimmersta IF (bildad 1931) slutade 
1964. Sista matchen spelades i division 
VII mot Tymer 11 oktober, förlust 3-4, 
varefter upplösning av klubben skedde 22 
oktober. Det blev sammanslagning med 
Moholms SK och på ett möte 26 oktober 
1964 beslöts att fotbollsverksamheten i 
kommunen fr.o.m 1 januari 1965 skulle 
utövas i en förening med namnet Mo-
holms Sportklubb.

Helge Skeppstedt tog över som ordföran-
de och bland övriga i styrelsen märktes bl. 
a. Lars-Åke Bergman (idag kommunalråd 
i Töreboda kommun), som blev vald till 
kassör.
   Fotbollen startade i division VII med 
förlust i förstamatchen borta mot Rans-
berg i april 1965, 1-6 (historisk målskytt, 
nämnde Lars-Åke Bergman). Första se-
gern togs borta mot Forsvik (3–2, 27/5).
   Under de första åren var aktiviteterna i 
Moholms SK omfattande. Det fanns sek-
tioner i bordtennis (Helge Skeppstedts 
yngsta dotter, Kerstin, blev svensk lag-
mästare i Mariestads BoIS 1969), tennis, 
handboll, gymnastik, volleyboll, friidrott 
och korpidrott (ishockey, hockey-bockey  
och fotboll).

Milstolpar i fotbollsverksamheten
1967 
Mogårdsvallen invigs söndagen den 2 
juli. Karl-Axel Rosander, Skövde, ord-
förande i Västergötlands Fotbollförbund, 
invigningstalade och motståndare i invig-
ningsmatchen var Tibro AIK (spelade då i 
division IV, motsvarande div II idag) och 
Tibro vann med 8–0. Den stora händelsen 
var dock en tennismatch mellan två av 
dåtidens största spelare inte bara i Sve-
rige utan även internationellt, Jan-Erik 
Lundqvist och Sven Davidsson. Davids-
son vann i tre raka set inför 400 perso-
ner. Bengt Jacobsson blev idrottsplatsens 
förstevaktmästare och han tog också över 
A-laget som spelande tränare (slutade 
med en andraplats efter Tidans IF i divi-
sion VI, några division VII-serier fanns 
inte längre).

1969
Klubbens första serieseger. En ishockey-
spelare, Lars-Bertil  Eriksson, värvad till 
Mariestads BoIS 1967, var spelande trä-
nare. MSK vann division VI Mariestads-
gruppen före Tidavads IF.

1971
Damfotboll startades, under ledning av 
Karl-Olof Björk och tidigare nämnde 
Lars-Åke Bergman. Seriespel från 1972 
och förstaseriesegern 1973 (klass III Ma-
riestad). Damfotbollen blev sedan mest 
framgångsrik i klubbens nu 50-åriga his-
toria.
1973 
Som ordförande startade Helge Skepp-
stedt en sommarturnering, Skepparns 
vandringspris, 1968. Deltagande lag var 

Hova IF, Töreboda IK, Tidans IF och 
MSK. 1973, efter sex turneringar, tog 
Hova IF hempriset för alltid, vann finalen 
efter straffar mot MSK.

1975 
Jubileumsmatch (15 år) på Mogårdsval-
len fredagen den 27 juni mot IF Elfsborgs 
guldlag 1961. Inför närmare 300 personer 
vann Elfsborg med 5–2.

1977
Herrlaget kom tvåa i division V efter 
Hova IF, fickkvala till division IV: 2–2 
hemma mot Månstads IF och 3–4 borta 
mot Kvänum. Vann TSL:s och Vadsboal-
liansens Sommarcupen efter 4–1 i finalen 
mot Töreboda IK. Damerna tog sin andra 
serieseger, klass III Mariestad.

1979
Damerna vann division IV Norra Skara-
borg. Spelade DM-semifinal mot Öxa-
bäck, 0-7.

1980
Herrarna vann division VI med Stefan Jo-
hansson som spelande tränare.

1982
Fjärde seriesegern för damerna, vann di-
vision III Norra och fick kvala till division 
II (näst högsta serien under fyra division 
I-serier). Gick upp efter följande kvalre-
sultat: Varbergs GIF (h) 3-1, (b) 5-3,IFK 
Malmö (h) 4-4 och IFÖ/Bromölla (b) 4–1. 
Tränare: King Thorwald och Pär Jansson. 
Vid hemkomsten från Bromölla togs laget 
emot av bl a landshövding Karl Frithiofs-
son, som då också var svensk idrotts hög-
ste man.

                                                               Foto: Thomas Engström

Moholms SK 1977,  två i div.V norra Skaraborg.
Övre raden fr.v: Ingemar Eklund (lagledare), Rolf Kjellberg, Bengt Jacobsson,  Roy Eriksson, Håkan 
Olofsson, Stefan Johansson, Åke Holmgren, Tord Källström.
Nedre raden fr.v: Jan-Åke Gustavsson, Tommy Karlsson, Håkan Strandh, Lars Kjellberg, 
Rune Claesson, Tomas Karlsson.

Tisdagen den 29 mars 1960 
bildades MSK i en käl-
larlokal i gamla Pensio-
närshemmet i Moholm och 
följaktligen firar klubben 
50-årsjubileum 2010.
När klubben bildades hade 
det under en femårsperiod 
inte funnits någon idrotts-
klubb i Moholm eftersom 
föregångaren Moholms GIF 
blev nedlagd den 1 juni 1955 
(bildad 1929).
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Stefan Johansson gästade Vadsbo IHS

Stefan Johansson, till höger, tillsammans med sin bror Örjan, 
gammal fotbollsspelare i Hova IF även han.

Stefan Johansson, som numera 
är återbördad Skövde och Sve-
rige efter att de senaste 15 åren 
arbetat utolands, bl.a i Saudi-
arabien och Ryssland, var gäst 
vid Vadsbo IHS decembermöte. 
Han är son till Hovalegendaren 
Ingvar "Busken" Johansson 
och började sin fotbollsbana 
i Hova IF. Men tidigt insåg han, 
att han nog skulle passa bättre 
som tränare än som spelare.

Hans första tränarjobb blev vid 21 års 
ålder hos IF Weimer i Lyrestad, under-
tecknad, som inte gärna framhåller sig 
själv hade nog ett finger med i spelet den 
gången, året var 1973.

Efter två år i Weimer gick han vidare till 
Moholms SK, vidare Karlsborgs BK, 
Ulvåkers IF, Hova IF, Skövde AIK, Gull-
spångs IF, innan han genom jobbet ham-
nade i Saudiarabien. Var spion åt svenska 
landslaget vid Fotbolls-VM i USA 1994, 

där Sverige mötte just Saudiarabien.
Via digitalbilder fick vi se hans livs resa, 
från de stapplande stegen i Hova IF, till 
sitt senaste äventyr i Ryssland.

och VM-laget vann med 4-1 efter mål av 
Thomas Ahlström 2, Claes Cronqvist och 
Staffan Tapper. Damlaget vann division II 
Västra Svealand, föll i kvalet till 
division I, 1-3 (b) och 2-2 (h) mot Karl-
slunds IF.

1991
Herrarna vann division VI, avgjorde i 
sista omgången borta mot Tidan.

1992
Herrarna kom tvåa i division V och fick 
kvala tillf yran. Det gick vägen efter 2-1 
mot Wargön hemma, 1-1 borta mot Våmb 
och 3-1mot Rydboholms SK på neutral 
plan (Hol). Historisk tränare var Tommy 
Johansson från Ulvåker.

1993
Damerna vann division II Mellersta Göta-
land, men föll i kvalet till division I mot 

Landvetters IF, 4-8 (h) och 0-1 (b). Gick 
till sjätte omgången i Svenska cupen, föll 
mot Jitex, 1-4. Herrarna på nionde plats i 
division IV.

1994
Herrarna nia igen i fyran. Åkte ur året efter.

1996
Damernas sista år i division II. Kom på åt-
tonde plats, tunn spelartrupp och begärde 
därför nedflyttning.
14 säsonger (1983-1996) i division II med 
följande facit: 4-3-4-6-5-2-5-1-3-2-1-2-8-8.

1997
Damernas sjunde och så här långt sista 
serieseger. Vann division IV direkt, men 
spelarmaterialet blev allt svagare. Sjua i 
division III 1998, begärde nedflyttning 
till division V 1999 som blev sista året i 
dåvarande tappning. Spelade ett år (2000) 
tillsammans med Tidavads IF i division 
IV. Damfotbollen återupptogs sedan 2006 
med en sjätteplats i division V och på den 
vägen är det.

2000
40-årsjubileum med hemvändardag på 
Mogårdsvallen(augusti) och avslutning 
i Centralskolan med diverse utmärkel-
ser. Arne Nilsson från Västergötlands FF 
gästade och speciellt inbjuden var förre 
landslagsmålvakten Thomas Ravelli. 

2001
Herrarnas fjärde och så här långt sista se-
rieseger, vann division VI.  
Minskat invånarantal och allt färre idrot-
tande ungdomar slår också hårt mot Mo-
holms SK, som dock 2010 fortfarande 
har herr- och damlag i seriespel och även 
några ungdomslag.

Viktiga datum under jubileumsåret:

25/3: Roger Gustavsson, IFK Göteborg, 
gästar. Även VFF och Sisu deltar. Lokal: 
Tingsholm.

5/6: Ungdomens dag på Mogårdsvallen 
och matcher mot Töreboda IK.

28/8: Hemvändardag med avslutning på 
Tingsholm.
Som avslutning på hösten arrangeras en 
fotbollsresa för ledare och aktiva till Gö-
teborg och en allsvensk IFK-match.

TORD KÄLLSTRÖM
som elva år gammal var med vid klubbens 
bildande för 50 år sedan och som spelat 
167 seriematcher i A-laget (38 mål) under 
olika intervaller åren 1965-1978.

1985
Maria Wennerholm tilldelades tidningen 
SLA:s Guldbollen som bästa damfotbolls-
spelare i regionen.

1990
Jubileumsmatch (30 år) mot VM-laget 
1974 som under Georg Åby Ericsons led-
ning kom femma i VM i Västtyskland. 
Matchen spelades lördagen den 26 maj 
inför 500 åskådare på Mogårdsvallen 

Tack Stefan för en lysande föreläsning 
och lycka till med det nya jobbet i Skövde 
AIK. 

Text och foto: Pelle P 
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Sporthallen har varit centrum för inne-
bandy under hela helgen med derby, 
seriesammandrag och utbildning.

Innebandyhelgen var inte alls planerad 
utan det råkade bara bli så att seriesam-
mandrag och a-lagsmatch sammanföll. 
Dessutom var instruktören för ledarutbild-
ningen ledig just denna helg. Det säger 
Åke Bärndal, lagledare för Tibro IBK:s P 
98-killar.

– Innebandy är en sport på uppåtgående, 
den växer hela tiden, tillägger han.

Måste prestera
Men det började inte bra för Tibroklub-
bens a-lag då de mötte Stöpen IBK. Slut-
resultatet blev 6–10 och tränaren Christian 
Stenbacke summerar matchen.

– På den första dagen skapade han jorden, 
på den andra dagen såg han till att Tibro 
IBK för alltid ska falla i tredje perioden. 
Vi förtjänar inte att ständigt åka på stor-
stryk. För att årets upplaga av herrlaget 
ska ha en chans att vinna mot något lag 
i serien måste vi prestera vårt yttersta, sä-
ger Christian.

Jennie Ekström 
- årets Varabo 2009
 – av Tommy Wahlsten

Idrottshistoriska sällskapets utställning 
om innebandyn i Tibro intresserade Philip 
Frölin, Felix Brewitz, Daniel Karlbom och 
Olle Burman.
Foto: Börje Sahlén

Jennie vid invigningen av 
Paralympics i Peking 2008. 
Foto: Ben Heerland

Helg med bara innebandy i TibroSporthall

Killarna i Tibro IBK:s P 98-lag vann stort 
över Fröjereds IF under innebandyhelgen.
Foto: Börje Sahlén

Strax före tolvslaget på nyårsafton tillkän-
nagav kommunalrådet Jan-Erik Wallin 
vem som blivit 2009 års Varabo. Juryns 
motivering var: För idrottsprestationer i 
absolut världsklass, som gjort Varaborna 
stolta. 18-åriga Jennie var med i Paralym-
pics i Peking 2008 och nu 2009 kom de 
stora framgångarna då hon satte världsre-
kord och tog fyra medaljer i simningens 
kortbane-VM i Brasilien. I EM på Island 
tog hon tre guld och tre brons.

I Brasilien vann hon 50 m bröstsim i klas-
sen SB2 på tiden 1.20,2 och slog då det 
tidigare världsrekordet med drygt en halv 
sekund. Jennie saknar vänster arm och 
större delen av lårbenen. Hon har flera 
svenska rekord på distanserna 25, 50, 
100, 200 m frisim. 25, 50 m ryggsim och 
på 75, 150 m medley.

Vi hämtar detta från Jennies blogg 
( jennieekstrom.blogspot.com) :
Söndag 29 november 2009: Nu är vi här 
i Rio. Vi kom fram sent tisdag kväll efter 
en lååång flygtur. Resan tog ca 24 timmar. 
Här är det fint väder och 35 grader. Det 
är i morgon det börjar då jag skall simma 
150 m medley och 50 m frisim. 

Under lördagen var ungdomslagen, pojkar 
-98, i elden och Tibros lag startade med en 
rejäl seger mot Fröjereds IF där de vann 
med 13–4. På kvällen spelade Tibroklub-
bens u-lag mot Varnhem och på söndagen 
var turen kommen till pojkar födda 1999. 
Innebandyhelgen avslutades med en 
match där Tibro IBK damlag mötte IBK 
Lockerud.

Behövs utbildning
Men innan dess hade det också hunnits 
med utbildning för ledare. Instruktör Mi-
cael Svensson lärde ut hur man blir en 
bättre ungdomsledare. Han delade med sig av sina erfarenheter av att utveckla 

ungdomsidrotten på ett positivt sätt.

– Behovet av sådan utbildning är stort 
både i Sverige och ute i Europa, säger 
Micael som har minst en föreläsning per 
vecka. Vi borde oftare ställa oss frågan 
vad laget vill uppnå med mig som ledare i 
stället för att bara fokusera på vad jag som 
ledare vill uppnå med mitt lag. Ungdomen 
är framtidens idrottare och som vi skapar 
dem så blir de, säger Micael Svensson.

Börje Sahlén

Tisdag 1 december: Nu är andra tävlings-
dagen över och jag har simmat fyra av 
mina sju distanser. Igår blev det silver på 
frisimmet vilket kändes bra men ändå…
bara drygt halvsekunden från guldet. Idag 
simmade jag 50 m bröst och 50 m fjäril 
och vet ni vad? – jag slog världsrekordet 
- dock ingen medalj då jag var ensam i 
den klassen. I morgon är det 200 m frisim 
som gäller. 

Fredag 4 december: Nu har jag simmat 
klart här på VM. På 200 m frisim sim-
made jag på 4.12,26 som räckte till brons. 
Var lite missnöjd med loppet efter dåliga 
vändningar och att tjejen från Polen var 
före i mål. Fick dock revansch på 100 m 
som gick idag. Där slog jag henne och ti-
den 1.55,03 som gav silver. I går simmade 
jag 50 m rygg på 1.05,02 och det räckte 
till brons. Tävlingarna är slut för min del 
och just nu sitter jag på ett Internetcafé 
med mamma, pappa, moster Irene och 
min kusin Frida. I morgon skall jag följa 
med dem på en resa till Ihla grande (en ö 
18 mil söder om Rio).
God natt

Prisceremoni
Paralympics i Peking 2008. 
Foto: Ben Heerland
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VÅRKRYSS.
Bokstäverna i de skuggade rutorna, rätt sammansatta, bildar namnet å en mycket aktuell plats under februari månad. Skriv ner 
svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till: ”VÅRKRYSS”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagervvik. 
Senast den 1 april 2010 vill vi ha svaren. Som vanligt drar vi tre vinnare bland rätt inkomna lösningar. Lycka till!                                                                                         

Rätt svar till förra numrets  ”VINTERKRYSS” är ”Midvinterblot” och bland rätta svar har vi dragit tre vinnare.
1:a pris 3 Sverigelotter: Lennart Edberg, Södergatan 45, 543 34 Tibro.                                                               
2:a pris 2 Sverigelotter: Gunnel Leverin, Österlånggatan 70 A, 461 34  Trollhättan.                                
3:e pris 1 Sverigelott:    PA. Johansson, Ekhagegatan 9, 441 44 Alingsås.
Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.

  STEKEL  REFEREE

 KAN MID-    
 DAG VARA

 MED FLERA 
 SKALLAR

ORIKTIGT
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Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o  Berndt Jivesten
 Nyebrogatan 5A 
 441 34 Alingsås
Tel:       0322-63 63 58
Epost     berndt.jivesten@telia.com
Hems.    www.alingsasihs.se
Lokal Östra Kyrkogatan 3
Ordf. Berndt Jivesten,0322-63 63 58
Sekr. Lars Larsson, 0322-137 24
PlusG. 645 95 45-7

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
Hems.   www.bihs.se 
Museum: Borås Idrottsmuseum
 Bockasjögatan 2
Ordf. Tommy Olsson, 033-20 04 53b
Sekr.  Kenneth Larsson
Bankg. 5513-8168

Essunga Idrottshistoriska Sällskap
Adress: c/o Kent Larsson                
 Axgatan 9
 465 30 Nossebro
Tel:  0512-508 40
Hems. www.essungaihs.se
Ordf.  Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr. Gunnar Hagström

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap
Adress: Odenhallen, Odengatan 41
 521 41 Falköping
 Tel:  0515-155 80
Kontakt: Sven-Erik Hellberg, 
 0515-155 80, 0709-26 62 83
Hems. www.falbygdensihs.se
Museum: Falbygdens Idrottsmuseum
 Odenhallen
Ordf. Holger Lindberg, 0515-176 93
Sekr. Sven-Erik Hellberg
Epost. faik@falkoping.net

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
Hems. www.herrljungaihs.se
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
Hems. www.karlsborgsihs.se
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
Hems.   www.lidkopingsihs.se
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
Hems.  www.marksihs.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
Hems.   www.skaraihf.se
Utställn.: Monter, Idrottshallen
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
Hems.   www.tibroihs.se
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
Epost:      idrottshistoriskatidaholm1
   @gmail.com
Hems.  www.tidaholmsihf.se
Museum: Tidaholms Idrottsmuseum
                Stallängsgatan 4
Ordf.        Ejving Karlsson 
Bankg.  5089-0490

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Hasse Rosendahl 
                Österlånggatan 80A              
                461 35 Trollhättan
Tel:          0520-334 43, 0708-61 22 10
Hems.   www.trollhattansihs.se
Ordf.        Hasse Rosendahl
Epost   hasse.georg@telia.com
Bankg.     230-0119   

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    Marieholmsvägen 2                  
                542 43 Mariestad 
Ordf.   Bo Zackrisson, Skagersvik
Tel:          0551-203 22
Epost   bo.zacke@gmail.com
Hems.   www.vadsboihs.se
Sekr.      Björn Jansson, Mariestad 
Tel:          0501-108 29
Bankg.   402-6712

Vara Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Carl-Owe Johansson
    Kållegården 1
                 534 92 Tråvad
Tel:           0512-140 12
E-post.      kallesr-m@swipnet.se
Hems.    www.varaihs.se
Museum:   Kålles Rekordmagasin
                  Kållegården
Ordf.         C-O Johansson, 
                  0512-140 12
Bankg.    5400-2829

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.         Jan Kindmalm,  0502-142 33
E-post    kindmalm7@gmail.com
Bankg.      5423-6880

Adresser och telefonnummer till idrottshistoriska sällskap/föreningar och 
idrottsmuseer i Västergötland 
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WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Ansvarig utgivare:        Tommy Wahlsten                              Redaktör:  Leif Svensson

Redaktionskommitté:   Jan Kindmalm, Olof Toftby och Bo Zackrisson.
                                 
Tryck:                            Responstryck, Borås

Kontaktpersoner:     Leif Svensson  Olof Toftby      Bo Zackrisson  
               Tel. 033-26 69 88  Tel. 033-22 63 55     Tel. 0551-203 22  
                             0704-39 84 32   0706-81 21 16            0705-24 58 61
       leif@bihs.se              olof.toftby@bihs.se                bo.zacke@gmail.com    
                            
       Jan Kindmalm
       Tel.0502-142 33
       0709-42 75 71
       kindmalm7@gmail.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
bo.zacke@gmail.com

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
Skinnmo Moholm
461 98 Trollhättan
0520-42 51 26
karinmonsen@hotmail.com

Jan Kindmalm, sekr. (suppl).
c/o Linnégatan 26 B
522 31 Tidaholm
0502- 142 33
0709-42 75  71
kindmalm7@gmail.com

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

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

Vänersborgs Idrottshistoriska
Förening
Adress:      Box 80,
                  462 21 Vänersborg
Kansli:       Huvudnässkolan
Tel:            0521-197 03
Epost.        vbg.idrottsmuseum@
                   telia.com 
Hems. www.vanersborgsihf.se
Museum:   Vänersborgs 
                   Idrottsmuseum
Adress:      Huvudnässkolan
Ordf.          Benny Östh
Tel: 0521-187 85 

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Roland Svensson
                 Fötene Järskagården 1
                 447 91 Vårgårda 
Tel:           0322-62 70 19
Hems.    www.wargardaihs.se
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



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Posttidning B

FOTO: Lennart Magnusson, BT

Det var då det 
...det första VÄSTGÖTALOPPET 3 februari 1929...

...och nu 2010  – efter flera snöfattiga vintrar

Starten har gått på Åsundens is. 
Hela 118 man flaggades iväg mot Borås

Håkan Löfström, Falun Borlänge SK 
segrade bland ca. 900 deltagare

...och som segrare då, stod
Axel Persson, IFK Borås

FOTO: Privat FOTO: Privat
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