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MEDLEMSTIDNING

Årets Tiomilakavle – silver till Ulricehamns OK:s damer

Ulricehamns OK:s Simone Niggli-Luder går i mål som tvåa efter en stark avslutning.

Foto: Leif Fjellström/UT
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Ordföranden har ordet

Roland Gustafsson

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

Lagom till WIS:s årsmöte kom solen och en 
värmande vårvind. Detta gav mötet en positiv
inramning. Årsmötet är höjdpunkten på ett 
verksamhetsår och den avgående  styrelsens 
” examen”.
Det gångna verksamhetsåret skall granskas och 
insatserna bedömas. Nya ledamöter skall 
välkomnas och avgående  avtackas. 
Så skedde också i Vara. 
Den goda stämningen bestod under ett i övrigt 
välarrangerat och trevligt årsmöte med en 
humoristisk underton. 
Den avgående styrelsen beviljades full och 
tacksam ansvarsfrihet och ekonomin är god.
Som nyvald ordförande uppfylldes jag också av glädje och entusiasm – oerhört 
stolt och hedrad över att ha blivit vald med detta förtroende.
Samtidigt svindlar mina tankar något när jag tänker på hur många idrottsvänner i 
Västergötland  -kvinnor och män idag och i gången tid, som jag företräder. Det är 
ett stort ansvar och ett viktigt arv att förvalta.
Det är en stor utmaning i sig själv att efterträda en så kreativ ordförande som 
Tommy Wahlsten, att se och avtacka ” Mr Westgöta Idrottshistoria himself” Olof 
Toftby med ålderns rätt lämna styrelsen. Utmaningen är antagen och jag känner 
en stor trygghet i den nya styrelsen. 
Idrotten är vår största folkrörelse och dess enorma betydelse för samhällsutveck-
lingen i vårt land kan ingen förneka. Erfarenheten har lärt mig hur viktigt det är 
att kunna sin historia – så även idrottens – och lära av den för att förstå nutiden.
Här har de idrottshistoriska sällskapen sin stora uppgift.
Vi gör en stor insats för kulturen men även för folkhälsan. Människors hälsa sitter 
inte bara i benen utan även i huvudet. De är båda nödvändiga för ett välbefin-
nande och kommer sedan social samvaro därtill blir det hela ännu bättre. Jag tror 
att medlemmarna i sällskapen går till möten därför att man trivs och arbetet är 
lustbetonat.
Jag upplever att det idrottshistoriska arbetet inte alltid i alla sammanhang 
och nivåer röner den uppskattning och stöd det förtjänar. Här gäller det för oss 
alla att i stat och kommun påverka och informera. Gör man en idrottshistorisk 
jämförelse utöver vårt land, blir man glad över att se hur de sexton sällskapens 
verksamhet i Västergötland bedrivs. Något motsvarande finns inte, vilket i mina 
ögon betyder att vi ligger i ” pole position”. Den skall vi utveckla och bevara.
Stora idrottshistoriska samlingar och museer finns förvisso på flera håll i andra 
länder, men med en motsvarande lokal förankring som våra sällskap kan jag ej 
finna. Den utgör grunden för vår verksamhet. Den kan vi vidareutveckla genom 
ett utökat samarbete sällskapen emellan. Inte minst har jag erfarit detta genom att 
deltaga i den s.k. Femklöverns träffar.
Det är dock inte heller svårt att se att vår västgötakarta har ”vita fläckar”. Flera 
viktiga kommuner saknar Idrottshistoriska Sällskap eller saknar representation. 
Som ordförande har jag en ambition att ”fånga in” dessa ” bristkommuner” och få 
vår karta än mer levande.
När detta skrivs har bara en dryg månad gått sedan årsmötet. Styrelsen har blott 
hunnit sammanträda en gång närmast för konstituering. En mycket viktig sak 
hann dock hända – vi säkrade den fortsatta utgivningen av vår tidning Westgö-
tarnas Idrottshistoria. Det finns inget bättre argument att värva nya medlemmar 
än att visa upp vår förnämliga tidning. Som någon sade till mig: ”Man behöver 
inte ens vara intresserad av idrott för att uppleva historiens vingslag i den och bli 
nyfiken på människorna som bekrivs.”
Slutligen ämnar jag försöka besöka alla våra idrottshistoriska sällskap i Väs-
tergötland och försöka i dialog förmedla erfarenheter och synpunkter. Jag vill 
fortsatt vara nyfiken och lära av andra.
Världen står inte stilla runt omkring oss. Den dag vi slår oss till ro och tror att vi 
löst allting, då är vi illa ute. Kanske vi skulle må väl av få lite yngre medlemmar 
in bland oss?

Återigen stor tack för visat förtroende och 
med en förhoppning om gott samarbete

Roland Gustafsson
Ordförande i WIS
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Ansvarig utgivare:  Leif Svensson        Redaktör:  Göran Axelsson

Redaktionskommitté: Jan Kindmalm, Tommy Olsson, Sven-Åke Mökander och Bo Zackrisson.
                                 
Tryck:                  Responstryck, Borås

Produktion: Borås Idrottshistoriska Sällskap
 
Kontaktpersoner: Redaktionskommittén
  Namn, adresser och tel.nr., se sidan 9

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 

Tidaholms 

Idrottsmuseum  

 

Aktiviteter under våren 2010 

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 

 

 

 

 

Tidaholms 

Idrottsmuseum  

 

Aktiviteter under våren 2010 

 

Lördag 8/5 Öppet hus 10.00 – 13-00 

Fredag 4/6 Öppet hus 10.00 – 13.00 

(Företagsmässa i Idrottshallen) 

Lördag 5/6 Öppet hus 10.00 – 13.00 
(Företagsmässa i Idrottshallen) 

 

 

INFORMATION FRÅN IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP OCH FÖRENINGAR M. FL. 

Berndt Jivesten
har avlidit den 13 februari 2010.

Vår ordförande Berndt Jivesten har lämnat oss och det 
är med sorg och saknad vi inte har Berndt kvar bland oss 
längre.
Hans stora intresse och idoga arbete ledde till att vårt 
sällskap fick en mycket bra verksamhet.
Ett stort tomrum har uppstått och blir svårt att fylla.
Vi kommer att minnas Berndt med tacksamhet och 
värme.

För styrelsen i Alingsås Idrottshistoriska Sällskap

                    gm. Gunnar Ryberg

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 idrotts-

historiska sällskap/föreningar (sid. 30-31):

Vi i Falbygdens IHS håller sedan några månader på
att flytta in i nya lokaler i källarplanet i Odenhallen.

Det tar tid, men vi jobbar vidare...
Vi räknar med att "smygöppna" i september i samband
med Öppet Hus-dag i Odenhallen, 
där alla i huset verkande föreningar deltar.
Under våren har styrelsen varit på två studiebesök;
ett i tidaholm och ett i Stockholm. 
Båda mycket sevärda utställningar, som givit oss 
inspiration i vårt fortsatta arbete.
 
                                      Ulf  Söderhielm, ordf

Falbygdens idrottshistoriska 
Sällskap

är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 
samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

IDROTTSFÖRENINGAR och IDROTTSHISTORISKA FÖRENINGAR/SÄLLSKAP VÄSTERGÖTLAND!
Hur och var förvarar NI arkivhandlingar och dokument, som skall finnas kvar till eftervärlden?

Det är hög tid att alla NI som har historiska dokument/handlingar tillhörande såväl levande som nedlagda föreningar 
i ER ÄGO, överlämnar dessa till föreningsarkiv eller idrottshistoriska arkiv. 

Lämna in handlingar på den plats där NI finns. 
REDAKTIONEN FÖR WI.
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20 år på högsta nivå får räcka.
Jonas Larsson lägger av.
Därmed tackar en av Sveriges största 
basketspelare genom tiderna för sig.

Stukad fot, ryggont, till och med tryck 
över bröstet har spolierat veteranen Jonas 
Larssons säsong.
Därför väljer han mitt under brinnande 
ligaspel och Borås Baskets intensiva jakt 
på SM-slutspel att dra av sig basketlinnet 
för gott.
– Beslutet har växt fram. Efter matchen 
mot Jämtland valde jag att berätta för 
spelarna att jag gjort mitt på plan, säger 
Jonas.

Därmed tar en framgångsrik karriär 
abrupt slut. Jonas har under de senaste 20 
åren varit en av landets bästa basketspe-
lare och en av Sjuhäradsbygdens största 
idrottsmän.
Jonas berättar för BT-sporten att plöts-
ligt tryck över bröstet före jul är en stor 
anledning till att han tappat sugen.
– Inget att överdramatisera. Men jag 
blev orolig och uppsökte läkare. Han 
konstaterade direkt att jag, som många 
redan tidigare påpekat, hade för mycket 
engagemang i för många olika saker. 
Två olika jobb, mängder av träningar, 
matcher, ideellt ledarskap…

Alla värden var suveräna och efter läkar-
besöket har trycket över bröstet aldrig 
gjort sig påmint men det blev ändå en 
tankeställare.
– Jag har coolat ner, tagit det lugnare 
och märkt att jag faktiskt trivs bättre av 
att sitta på läktaren som åskådare än att 
ladda för match, ett tydligt tecken på att 
det är dags att sluta, säger den 38-årige 
veteranen.

Ytterligare en orsak till att han lägger av 
är bänknötandet.
– Jag var i bra form inför säsongen men 
efter att ha stukat foten underpresterade 
jag, sedan kom ryggproblemen. 

Efter en framgångsrik karriär både i och utanför Sverige, lämnade Jonas Larsson 
beskedet att han slutar spela basket.                    foto Christian Johansson

Efter 163 landskamper, 
SM-guld och sju år 
som utlandsproffs 
– Jonas Larsson 
slutar spela basket.

Det är inte värt att lägga ner så mycket 
träningstid för så lite speltid som jag fått. 
Dessutom har killarna spelat riktigt bra 
under min frånvaro. Nu vore det fel att 
gå in och ta speltid från ungdomarna i 
laget.

Jonas menar också att det tog för mycket 
kraft mentalt att förbereda sig inför alla 
matcher med lite speltid.
Under den ofrivilliga frånvaron har Lars-
son också upptäckt en annan sida av livet 
än det som idrottsman.
– Jag har tränat varje dag i 20 års tid, 
periodvis flera gånger om dagen. Sedan 
jag kom hem efter utlandssejouren har 
jag i princip aldrig varit hemma kvällstid. 
Att få ägna mer tid åt familj och vänner 
har varit ett lyft.

Han släpper dock inte basketen.
– Jag har varit med om att bygga upp 
Borås Basket till ett etablerat ligalag, nu 
får jag mer tid över att hjälpa till att ta 
ytterligare ett steg.

                    Magnus PJ Larsson/BT

Här tar en epok slut – Jonas Larsson slutar

FAKTA
Jonas Larsson
Född: 1971
Antal landskamper: 163.
Tidigare föreningar: 

Marbo (–1992)

M7 (1992–1996)

Dijon (1996–2001)

Plannja (2001–2003)

Chalon (2003–2004)

Besancon (2004–2005)

Sallén (2005–2006)

Borås/Marbo (2006–2007)

Borås Basket (2007–2010)
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Många som arbetar med att genomföra 
dagens bordtennistävlingar med ett väl 
utvecklat datorstöd var kanske inte med 
på den tiden  när allt sköttes manuellt. 
Faktum är  dock att detta har skett och 
att tävlingarna i princip såg likadana 
ut då som nu. Möjligen har det blivit 
fler klasser med gruppspel. Den  mest 
förekommande tävlingsmodellen då 
var utslagstävlingar  eller cupspel  där 
hälften av deltagarna  bara spelade en 
match och den förlorade man. Det är en 
tuff  tävlingsform. Kanske det ändå var 
så som några holländska kollegor  till 
mig påstod att Sverige haft så många bra 
bordtennisspelare berodde på att de har 
härdats genom mycket cupspel. Ja, vem 
vet.

BORÅSLOTTNING
I manuellt skötta tävlingar gjorde arrang-
örsklubben lottningen där man skulle 
följa lottningsmallarna som fanns i Täv-
lingsledarhandboken. Lottningen skedde 
dock oftast utan kontrollant och detta 
inbjöd ibland till egna regeltolkningar. 
”Boråslottning” var ett talesätt bland oss 
som inte var från Boråstrakten. Den gick 
i korthet ut på att placera bra utombys 
spelare på den övre halvan - utan något 
lottningsförfarande - och de bästa bor-
åsarna på den undre halvan där vägen 
då blev enklare för att nå topplaceringar. 
Alla spelschemor upprättades först i 
en kladd som sedan renskrevs och som 
postförskott skickades ut till de klubbar 
som deltog i tävlingen. Under tävlingens 
gång var det tyngsta arbetet att skriva 
ut domarprotokoll, ett för varje match, 
efterhand som tävlingen rullade fram 
och att föra ut vinnarna på en centralt 
placerad resultattavla.

DATORERNA KOM
I början fanns det flera aktörer som 
kände sig kallade att konstruera dator-
program för bordtennistävlingar. Den 
första tävlingen med datorstöd som 
spelades i Falköping var  DM 1990. Ar-
rangören gjorde seedningen och sedan 
skötte datorn lottningen och skrev ut 
domarprotokoll. Bara detta var till stor 
hjälp. Största genomslaget med datorstö-
det kom dock när arrangörerna började 
tro på och lära sig programmen så väl att 
man vågade lotta spelordningen på täv-
lingsdagen. Nackdelen med detta var att 
spelarnas spekulationer om hur de skulle 

I ett modernt tävlingssekretariat  står datorn  i centrum

spela mot den eller de motståndarna när 
de läste lottningen någon vecka innan 
tävlingen försvann.  Den stora fördelen 
med att göra lottningen på tävlingsdagen 
är att de spelare som lämnar återbud till 
tävlingen kan strykas innan lottningen 
sker. Detta eliminerar de wo-matcher 
som var nackdelen vid manuell lottning 
innan tävlingen.

ALLT BLEV ENKLARE
Datorstödet för bordtennistävlingarna 
har förenklat arrangörsskapet betydligt. 
Inte ett handskrivet papper syns i dagens 
tävlingssekretariat och skrivarna spot-
tar ut nya matchprotokoll allt eftersom 
resultaten från spelade matcher matas in. 
Datorprogrammet TT Coordinator är väl 
inkört hos de flesta arrangörerna. Pro-
grammet är lätthanterligt  även för nya 
brukare med sina rullgardinsmenyer där 
man skapar tävlingen genom att lägga in 
grundfakta som klassnamn, startavgifter, 
matchlängd, spelsätt (cup eller pool). 

BORDTENNISTÄVLINGAR FÖRR OCH NU

För att inte tala om alla alternativ till ut-
skrifter som man kan välja på skärm eller 
skrivare från gruppresultat till slutspels-
schemor och resultatlistor. Det mesta 
arbetet i ett tävlingssekretariat  är numera 
att skriva in matchresultaten i datorn.

AVSLUTNINGEN
När tävlingen är färdigspelad är det bara 
att trycka på resultatknappen, antingen 
för en enstaka klass eller för alla klasser, 
och vips kommer dessa upp på skärmen 
eller på papper med set- och matchre-
sultat och resultatlista. Efterhand läggs  
också resultaten ut på arrangörsklubbens 
hemsida där de är tillgängliga för spelare, 
klubbledare och inte minst för press-
sen. Resultaten överförs också digitalt 
till Svenska Bordtennisförbundet för 
poänggivning som sedan ligger till grund 
för bl. a. ranking. Slutligen skrivs det ut 
adressetiketter och faktura på startavgif-
terna till alla deltagande klubbar. 
Arrangörsklubbens tävlingsarrangörer 
kan nu pusta ut efter en arbetssam men 
lyckad tävlingshelg. Om någon av de 
äldre påstår att ”det var jobbigare förr” 
kanske bara någon enstaka håller med. 
Faktum är dock att datorn har sparat, 
och kommer att spara, många ideella 
ledartimmar både vid planeringen och 
genomförandet av en bordtennistävling.

          Göran Einarsson
          IFK Falköping BTK

Inga datorer här inte.
Bilden, från BIS arkiv, är från Borås 
Gymnastikhus i början på 1900-talet.
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På söndagskvällen den 
6 februari 1938 stod det 
klart, att Borås också i 
handboll hade fått ett lag i 
allsvenskan, seriesystemets 
högsta division. Då hade 
Frithiof i en kvalmatch till 
högsta serien besegrat 
Uppsala IF med 15 - 12.

Gymnastikföreningen Frithiof, som bil-
dades 1924, hade gymnastik och hand-
boll på sitt program. 
Dess handbollslag, som spelade i gröna 
tröjor och vita byxor, vann den västsven-
ska serien 1937 - 1938 på bättre målkvot 
än göteborgsklubben Wega. 

Frithiof hade sedan att i en kvalserie 
möta IFK Lund och Uppsala IF. De två 
bästa av de tre i denna serie skulle avan-
cera till allsvenskan.
IFK Lund segrade i sina båda matcher, 
först mot Uppsala IF med 12 - 10 och
sedan mot Frithiof med 19 - 10.
Sista matchen skulle gå i Borås mellan 
Frithiof och Uppsala IF. Boråslaget var 
tvunget att vinna för att gå upp 
i allsvenskan. 
För Uppsala räckte det med oavgjort då 
laget hade bättre målkvot än boråsarna. 
Frithiof hade dock fördel av att matchen 
skulle gå i I 15:s gymnastiksal, som av 
alla gästande lag bedömdes som svår att 
spela i.

Intresset för den avgörande kampen var 
stort. Extra insatser gjordes av arrang-
örerna för att den väntade storpubliken 
skulle få plats. 
Gymnastiksalen kunde därigenom 
rymma 750 åskådare, som fick betala 
1 krona i inträdesavgift.

Som en nyhet inför matchen skrev borås-
tidningarna, att spelarna skulle uppträda i 
numrerade tröjor. 
Så brukades det vid stora matcher, visste 
pressen att informera sina läsare om. 
Spelarna blir på så sätt lättare att identi-
fiera, upplyste man vidare.

6 februari 1938 – en historisk dag!

G.F. Frithiofs handbollslag någon gång 1938: Övre raden fr.v. Arne Westlund, 
Knut Johansson, Olle Mansén, Arne Riese, Ragnar Halfman Göte Öjersson. 
Nedre raden fr.v. Pelle Jonsson, Rolf Karlsson och Erik Emilsson.

Frithiof till
allsvenskan

Mest spännande
Matchen den 6 februari 1938 var den 
mest spännande som dittills spelats i 
Borås och den stora publiken levde 
intensivt med i matchen. Jublet 
rapporterades ha varit ovationsartat då 
Frithiof gjorde mål och taket höll på att 
lyfta sig, då domaren blåste av kampen 
och Frithiof hade vunnit med siffrorna
15 - 12. Ställningen hade varit 12 - 12 
när fem minuter var kvar av matchen. 
Frithiofs A-kedja Arne Westlund - Olle 
Mansén - Göte Öjersson, avgjorde då 
med tre raska mål. De övriga i laget var 
målvakten Rolf Karlsson, backarna Pelle 
Jonsson och Erik Emilsson, B-kedjans 
Ragnar Halfman, Knut Johansson och 
Åke Johansson. Laget spelade med en-
dast fem utespelare på banan samtidigt.

Sist i serien
Sejouren i allsvenskan för Frithiof blev 
ettårig. Säsongen 1938 - 1939 slutade 
Frithiof sist i serien. Efter 14 matcher 
hade laget endast vunnit tre, alla på 
bortaplan, och förlorat elva.
Ett par år in på 1940-talet lade Frithiof 
ner sin handbollssektion. De flesta 
spelarna gick över till det nybildade 
Borås IK. Någon comeback i den högsta 
serien blev det alltså aldrig för grön-vita 
Frithiof, det första boråslaget i handbol-
lens högsta division.

                         Lars Sundin    
I 15:s gymnastiksal var erkänt svårspelad för tillresta bortalag.
Vid stormatcher, bokstavligen klättrade publiken på väggarna.   (Red´s kommentar)



7

Under åren 1980-1985 var Borås 
huvudstad för svensk backhopp-
ning.
IFK Borås var bästa klubb och 
några unga killar chockade pu-
bliken med att ta SM medaljer. 
Backhoppare fick äran att åka runt 
i världen på de stora backhopp-
ningstävlingarna. Bakom "undret 
från Borås" var ledaren Anders 
Blixt som själv startade sin kar-
riär på 1960-talet , då det fanns 
en träbacke vid Elfsborgsstugan i 
Hestra.

När Idrottshistoriska sällskapet i Borås 
hade sitt årsmöte så var backhopparna 
hedersgäster och berättade om guldåren 
i Borås.
– Vi byggde en plastbacke på Ryaåsar. Det 
var en fantastisk tid, ett tag hade vi Sveri-
ges bredaste backhoppningstrupp och våra 
killar gjorde 800 hopp i plastbacken innan 
snön kom. När vi kom till backtävlingar-
na i Norrland var vi överlägsna, då många 
kända backhoppare i eliten inte hoppade i 
plastbackarna. Det gjorde dock Norgeeli-
ten som ofta var gäster på Ryaåsar och vi 
hade Normännen som träningskamrater, 
sa Anders Blixt.

– Jag började som sjuåring och vann min 
första tävling med ett hopp på fem meter. 
1978 var jag en vältränad junior och vann 
junior-SM, 1983 vann jag senior-SM. Det 
var resor runt hela världen, till de stora 
tävlingarna. Idag har jag många glada 
minnen från backhoppningstiden, sa 
Tomas Jernkrook.

1980 talets backhoppningsstjärnor Tomas Jernkrook, Roger Karlsson och 
"Mr Backhoppning i Borås" Anders Blixt, från IFK Borås. Det var många festliga 
episoder och skrönor när backhopparna underhöll deltagarna i 
Idrottshistoriska sällskapets årsmöte.

Plockat från Borås Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte.
Borås – en back-
hoppningsstad

En stor del i IFK Borås framgångsrika 
år var Damklubben som varje år drog in 
några hundratusen till satsningen på elit-
hopparna.
– De var fantastiska, det var faktiskt da-
merna som gjorde att vi kunde åka runt i 
Sverige och världen. Det kostade runt 300 
000, det fanns inte några större sponsorer 
så det blev damernas insats som var grun-
den till våra framgångar. En annan sports-
lig anledning var nog att vi krävde att alla 
hoppare skulle hoppa med hjälm. Många 
andra backhoppningsledare fnyste åt våra 
unga pojkar som alla hade en enkel frigo-
lithjälm, idag är det självklart med hjälm, 
sa Anders Blixt.

Den mest framstående IFK Boråshoppa-
ren blev unge Anders Daun som var med 
i OS i Calgary 1988. Det blev en sjunde-
plats i laghoppningen.

Under senare år, nu senast från OS i Van-
couver, var Anders expertkommentator i 
TV-sändningarna från backhoppningen.

Idag är svensk backhoppning en skugga 
från storhetstiden, men Idrottshistoriska 
sällskapet i Borås fick en kul stund till-
sammans med IFK Boråshopparna som 
var Sveriges främsta hoppare i början av 
1980-talet.
                          PeGe Johansson/BT

Det är bättre att fråga och verka dum, 
än att inte fråga och förbli dum.

Om du tror att du vet allt 
är du dåligt underrättad.

Om du tänker för länge på nästa steg 
kommer du att tillbringa resten av livet på ett ben. 

Tänkvärt!
– några kinesiska ordspråk

”IFK Göteborg är nog, 
i mitt tycke, Sveriges 
kanske bästa lag, jag 
säger kanske, men jag 
menar nog vad jag 
eventuellt säger.”
Staffan Lindeborg är som vanligt 
säker på sin sak

”Sportgrodor”

Källa: YTTERMERA.SE
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Avgående ordföranden Tommy Wahlsten 
överlämnar ordförandeskapet i WIS till 
Roland Gustafsson från Karlsborg.

Jennie Ekström visar bilder på 
storbildsskärm och berättar om sina
upplevelser och erfarenheter.

Lördagen den 20 mars 
höll WIS sitt årsmöte i 
Vara Sparbank, med 
deltagande av 16 
Idrottshistoriska 
Sällskap/Föreningar.
Förutom sedvanliga mötesförhandlingar 
bjöds det på diverse uppskattade inlägg.

Carl-Owe Johansson från Idrottshisto-
riska i Vara, visade upp ett antal av sina 
profilgubbar från muséet Kålles Rekord-
magasin.

Börje Brelid kämpar mot klockan

WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP

”Revygubbarna” i Vara, Börje Brelid, Bertil Svanebring och Kenneth Holmström 
underhåller.

Några av Carl-Owes gubbar.

Jan-Erk Wallin från Vara kommun 
hälsade alla välkomna till ”slätta” och 
berättade på ett lättsamt sätt om Vara 
kommun, historik, kultur, idrott m.m. 
samt om en stark, positiv framtidstro.

Förra årets Varabo, Jennie Ekström (som 
vi presenterade i förra numret av tid-
ningen) berättade om sig själv, sin sim-
markarriär, om framtiden, samt visade 
bildspel.

Därrefter underhöll ”revygubbarna” i 
Vara, Börje Brelid, Bertil Svanebring och 
Kenneth Holmström med bl.a. ”sanning-
ar” från en 40-årig domarkarriär,
andra vardagsskrönor och försök till 
allsång med ”Hôl i vägga”. 
(se sep. artikel på sid 25 - 27)
Börje kämpade tappert mot klockan, för 
att hinna med så många verser som möj-
ligt på sin sång innan årsmötet tog vid. 
(Han klarade det med knapp marginal).

– allt mycket uppskattat!

                                               Red.

Jan-Erk Wallin berättade bl.a. att 
Vara är landets fotbollsplanstätaste kom-
mun.



9

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

Du vet väl att du, som privatperson också kan bidra med 
att förgylla tidningen med insändare, reportage etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
 våra läsare, så tveka inte utan skicka in det till red.

Du får också skicka in bilder 
för publicering –färg eller 
svart/vitt  digitala, högupp-
lösta, eller vanliga kort. 

Redaktionskommittén
Adresser och tel.nr.

Göran Axelsson
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 Borås
Tel: 033-35 39 40, 0705-15 67 08
E-post: goran@bihs.se

Tommy Olsson
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 Borås
Tel: 033-20 0453 b, 0705-67 79 58
E-post: tommy@bihs.se

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

Leif Svensson
Paradisgränd 5
513 50 Sparsör
Tel: 033-26 69 88 b, 0704-39 84 32
E-post: leif@bihs.se

Jan Kindmalm
Linnégatan 26 B
522 31 Tidaholm
Tel: 0502-142 33, 0709-42 75 71
E-post: kindmalm7@gmail.com

Bo Zackrisson
Långgatan 5
547 93 Skagersvik
Tel: 0551-203 22, 0705-24 58 61
E-post: bo.zacke@gmail.com

Materialdress för 
tidningsmaterial:

Westgötarnas Idrottshistoria
Box 554

503 14 Borås
E-post: bis@bihs.se

(eller E-postadresser enl. ovan)

Medlemstidningen WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA är nu 
inne på sitt sjunde år. 
25 fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och 
bilder har hittills producerats.
Tidningen som sammanställs och produceras av Borås 
Idrottshistoriska Sällskap, har blivit mycket uppskattad.
För att tidningen skall bibehålla sin ”status”, behöver 
redaktionen ännu mera hjälp från er, läsare.
Vi är starkt beroende av era berättelser i ord och bild.

Fatta era författarpennor, leta igenom gamla (eller nya) 
fotoalbum och skicka in era bidrag till oss.
(som t.ex. presentation av ert mest unika föremål. Se sid.24)

För att tidningsmaterialet skall 
kunna publiceras, måste det vara redaktionen tillhanda 

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.
För sent inkommit material riskerar 
att ej komma med i tidningen.
OBS! Adressändringar, samt 
adresser till nya medlemmar, måste 
vara BIS kansli tillhanda senast två
veckor före utgivningstid.
                                               Red.

Planerad utgivningstid 

Nr 3 Vecka 38

Nr 4 Vecka 51

Vid WIS styrelsemöte den 20 mars, beslöts att redaktionskommitén för
tidningen skall ha följande sammansättning: Göran Axelsson, redaktör,
Tommy Olsson, Sven-Åke Mökander, Jan Kindmalm och 
Bo Zackrisson.
Som ansvarig utgivare Leif Svensson.
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Vattenpolons 
traditioner är 
både gamla 
och stolta. 
Vattenpolo är 
den äldsta 
lagsporten på 
det olympiska programmet. 
Var med redan i Paris 1900.

Den första internationella landskampen 
spelades 1890 mellan Skottland och 
England, resultat  4 – 0. Ifrån dessa 
bägge länder spred sig sedan vattenpolon 
till övriga Europa och den amerikanska 
kontinenten.

Sverige var i början av 1900-talet en 
stormakt inom polon. OS-brons 1908, 
OS-silver 1912 och OS-brons 1920. De 
svåraste konkurrenterna voro England, 
som vann OS 1908, 12 och 20, och Bel-
gien. Allt eftersom polon spreds till andra 
länder blev också konkurrensen hårdare 
( Frankrike OS-guld 1924, Tyskland och 
Ungern ) men Sverige höll fortfarande 
hög standard med en 4:e plats på OS 
1924 och samma placering på EM 1927 
och 1934. 

Faktum är att vattenpolo var en så stor 
svensk idrott att den under krigsåren 
förekom på tipskupongerna!

Liksom mycket annat togs också 
vattenpolo till Sverige av engels-
män. Den första polomatchen i 
Sverige spelades 1898 vid The 
Royal Life Saving Society´s besök 
i Stockholm.

1906 spelade SKK och Örebro SS om det 
första SM-tecknet, resultatet blev 13 – 0. 
Den ledande klubben var SKK som från 
1906 till 1924 vann 19 SM-finaler i följd,
med SK Neptun som förlorare i 16 av 
dessa. Först 1925 lyckades Neptun vinna, 
dock först efter omspel.
Stockholm dominerade totalt genom hela 
mellankrigstiden med SKK, Neptun och 
Hellas. Efter andra världskriget vann 
Hellas fr.o.m. 1946 15 raka SM. 
Faktum är att först år 1963 vann ett icke 
Stockholmsbaserat lag, Tunafors från 
Eskilstuna. 
De hade då ett storlag som totalt vann 5 
utomhus- och 6 inomhusmästerskap.
Första gången ett lag utanför Mälar-
regionen vann var 1981, GKK/N från 
Göteborg.
Senare har också Ran från Malmö svarat 
för bedriften, år 2008.
Under hela efterkrigstiden fram till sek-
lets slut dominerades svensk vattenpolo 
av de bägge klubbarna SKK och Hellas, 
och f.ö. av Stockholmsregionen med 
klubbar som Järfälla och Polisen.
Hittillsvarande år på 2000-talet har sett 
fortsatt dominans av Hellas och SKK.

IF Elfsborg –ett storlag!
Under 40- och 50-talen tillhörde Elfsborg 
de dominerande lagen inom svensk vat-
tenpolo.
Mellan åren 1947 och 1954 var vatten-
polo en publik storsport i Borås. Ca 1300 
i Ramnabadet och 800 inne i det gamla 
badet vid Kungsgatan kunde samlas. Den 
stående thrillern i serie- och SM-sam-
manhang innebar alltid finalmötet mellan 
Elfsborg och Hellas. Stommen i lands-
laget, som då tog både EM-medaljer och 
tog sig till slutspel i OS, kom från dessa 
båda lag.

Boråsmedaljen ( Boråsidrottens främsta 
aktiva utmärkelse ) gick 1950 till lagkap-
tenen Knut ”Kungen” Gadd.
Densamme hade i början av 40-talet i 
princip grundlagt Elfsborgs vattenpolo 
genom att samla ihop ett antal talangfulla 
juniorer.

Under 60-talet förde klubben en mer 
blygsam tillvaro i div I och mot slutet av 
detta i div II.
Dock medförde tillkomsten av Alide-
bergsbadet 1969 en märkbar optimism. 
Man anmälde sig till ute-SM, vilket 
innebar idel elitlag och spelade i västra 
gruppen. Den första matchen spelades 
mot S 02 från Göteborg.
Denna match var en punkt i invignings-
programmet av badet ( som f.ö. omfat-
tade simtävlingar med dåtidens storheter 
Gunnar Larsson, Lester Eriksson, Sven 
von Holst och Hasse Ljungberg och sim-
hoppning med dåtidens dominant, Tord 
Andersson ).

Vattenpolo!!?? ...finns det kvar?

IF Elfsborgs segrande lag mot Hellas 1951

En tidig version av vattenpolo!?   –med trähästar!???
Illustration från ”The Technique of Water Polo”

Vattenpololaget i Elfsborg blev 1950 och 
1951 innemästare genom segrar över 
de årens svåraste konkurrent, Hellas. 
De hade också möjligheten att vinna 
uteserien 1951 då laget klart slog Hellas 
i Ramnabadet men förlorade senare en 
match mot Stockholmspolisen. 
Till OS i Helsingfors 1952 fick man med 
5 man.
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Världens största simevenemang kommer 
till Mölndal, Göteborg och Borås.
Masters-VM är simidrottens största 
internationella tävling med cirka 8 000 
tävlande. Bland de tävlande kommer 
totalt 75 länder att finnas represente-
rade. Deltagarna är mellan 25 och 100 
år och tävlar i olika klasser indelade i 
femårsintervaller. I tävlingarna ingår 
simning, simhopp, vattenpolo, konstsim 
och öppet vatten. Arrangeras i samarbete 
med Svenska Simförbundet, Västsvenska 
Simförbundet och internationella simför-
bundet, FINA.

Första Masters-VM arrangerades i 
Tokyo, Japan 1986. De som nu kommer 
att gå av stapeln blir de 13:e i ordningen. 
I Sverige har Masters-SM i simning ar-
rangerats sedan 1982.

VM 2010 äger rum mellan 27 juli och 7 
augusti. Simtävlingarna avgörs i Valhal-
labadet och Lundbybadet i Göteborg. I 
Valhallabadet genomförs tävlingarna i 
simhopp, i Mölndals Åbybad konstsim-
met och i Delsjön tävlingarna i ”öppet 
vatten”. 

I Borås nya simarena kommer tävling-
arna i vattenpolo att arrangeras. 
Denna arena som kommer att invigas 
helgen 5-6 juni med U-SM i vattenpolo.

                          Per Wengström

Källor:
Lars Fjärrstad
Hans Hellbrand
Arthur F Lambert/Robert Gaughran
Sv. Simförbundets hemsida
Egna

1951 slog IF Elfsborg klart Hellas i Ramnabadet

IF Elfsborg blev 1950 och 1951 innemästare genom segrar 
över de årens svåraste konkurrent, Hellas. 

Vattenpolo är ett svårt spel med lång 
utbildningstid. 
Det kräver inte bara god simstyrka och 
snabbhet utan också kondition, boll- och 
spelsinne samt, inte minst, en stor portion 
tuffhet i det våta. 
Det tar flera år att utbilda en polospelare, 
som först i 20-årsåldern börjar likna 
någonting. Som bäst är en polospe-
lare mellan 25 och 35 år. Formen kan 
konserveras långt upp i åldern, eftersom 
rutinen betyder så oerhört mycket liksom 
tekniken.

Hasse Hellbrand som bl.a.var ledare för 
simlandslaget 1957 – 1964 och olympia-
spelare 1952 berättar: 

På 40-talet låg vi och nötte tekniköv-
ningar 2-3 timmar om dagen. Vid sidan 
av själva simträningen. Inför London-OS 
tränade vi elfsborgare tre pass om dagen 
och ändå skötte vi våra ordinarie jobb. 
Vi hann inte med några sidosysslor. Grått 
och enformigt, kanske, men det gav re-
sultat. Bröderna Johansson och Pålsson, 
Gadd, Källqvist, jag själv – vi hamnade 
alla i landslaget – och där vi alla av-
verkade mellan 15 och 60 landskamper 
vardera genom åren.

Efter serieslutet 1973 lades vattenpolon 
ned av Elfsborg efter att ha tillhört div I 
eller II i mer än 40 år. Som framgår av 
ovanstående text så var det en anrik och 
framgångsrik gren på Elfsborgs simträd.

Vattenpolo har aktualiserats
genom att Masters-VM
arrangeras i Västsverige 
under sommaren.

I Borås nya simarena kommer 
tävlingarna i vattenpolo att arrangeras.

Foto: GA/BIS

Foto: BIS arkiv
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Visst har det spelats fotboll i 
den lilla byn Granvik dryga 
milen norr om Karlsborg. 
Ett Granvik som en gång i 
tiden har haft både masugn, 
sågverk och affär. 
I början av 1930-talet gick ett antal fot-
bollsintresserade Granviksgrabbar ihop 
och bildade ett fotbollslag. 
Vid Mon någon kilometer norr om 
Granviks by utefter vägen till Djäknasun-
det fanns lämplig mark (inägan där det 
under senare tid fanns en campingplats) 
som fick disponeras. Här iordningställde 
Granviksgrabbarna strax en fotbollsplan 
som höll dåtidens mått; men man spelade 
även fotboll på andra platser i byn till 
exempel bakom skolan och i närheten av 
dagens villaområde.
Enligt framlidne affärsmannen och 
bygdeforskaren i Granvik, Karl-Erik 
Andersson, spelade Granviks fotbollslag 
aldrig i något seriesystem men vänskaps-
matcher var desto mer förekommande. 
Här mötte man traktens dåtida storheter 
såsom Undenäs IF och Svanviks IF samt 
även lag från Aspa och Tived.
Fotbollen fick aldrig det riktiga fotfästet 

Delar av Granviks fotbollslag från 1930-talet. Fr. v Gunnar Persson, Evald Berg, 
Sven Andersson, Sven ”Viken” Johansson, Ivar ”i såga” Andersson, Elof Andersson, 
Evert ”Spjuta” Karlsson samt Allan Persson. 
Knästående målvakten Einar Berg i tidstypisk målvaktskeps.
Foto: Okänd

Fotboll från gamla tiden i Granvik

En torsdag träffades ett 
30-tal idrottshistoriker från 
den så kallade Femklövern 
till vårmöte i Karlsborg. 
Arrangör var Karlsborgs 
Idrottshistoriska sällskap 
som både bjöd på boule 
och industribesök.

Idrottshistoriker prövade på boule

Några av Idrottshistoriska femklöverns medlemmar instrueras av Stefan Månsson i 
boule-reglerna vid besöket i Karlsborg.
Foto: Lennart Strömberg  

i Granviksbygden varför många sökte sig 
till fotbollslagen i Svanvik och Undenäs 
för att få umgås med läderkulan på rätt 
sätt!
Fotbollen upphörde förmodligen som lag 

betraktat i Granvik under senare delen av 
1930-talet, men exakta uppgifter saknas.

                          Stig H Brehag

Dagen inleddes med sedvanligt häls-
ningsanförande av ordförande Roland 
Gustafsson i bouleklubben Carl XIV 
Johans eminenta boulehall i Norra 
Skogen. Därefter informerade bouleklub-
bens Stefan Månsson och Bo Anders-
son inlevelsefullt om boule, alltifrån de 
gamla grekerna fram till våra dagar. Här 
framkom bland annat att det moderna 
boulespelet skapades på 1910-talet i 
Frankrike och att det i dag spelas boule 
på alla kontinenter.

Under 1940-talet kom boule till Sverige 
där prins Bertil senare gjorde boulespelet 
så populärt att det i dag finns 250 klub-
bar i Sverige med över 14.000 aktiva 
medlemmar. Många är licensierade och 
spelar både i seriesystem och om SM- 
och VM-medaljer. Till detta tillkommer 
cirka 50.000 som spelar boule i andra 
organisationer utanför bouleförbundet.
Efter denna introduktion var det sedan 
dags för idrottshistorikerna att indelas i 
lag och greppa kloten för spel. Efter en 
stunds tveksam inledning, där kloten ver-
kade fara iväg åt alla möjliga håll, bör-
jade man få ordning både på kasten och 
taktiken. Även om boule är en uttalad 
social sport hördes höga glädjerop med 
viss underton vid lyckade kast; särskilt 
om man lyckades slå bort motståndaren.
Efter några timmars idogt spel blev det 
ett behövlig lunchuppehåll varefter dagen 
avslutades med ett informativt industri-
besök vid Brodit.
I Femklövern ingår följande idrottshis-
toriska sällskap: Tibro, Wadsbo (Marie-
stad), Lidköping, Skara och Karlsborg.

                             Stig H Brehag
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Första "Öppet Hus" i januari gästades vi 
av Stefan Johansson, Hovakillen som nu-
mera är sportchef hos Skövde AIK, 
(se föregående nummer av  WIS).

 I februari var speedwayföraren 
Peter Karlsson från Skagersvik gäst. 
Peter som har Örnarna från Mariestad 
som moderklubb, har ett flertal 
SM-medaljer både individuell och i lag. 
Kör i år för Dackarna vilket han också 
gjort de senaste säsongerna. 
Han fyller i år 40 år men planerar att 
hålla på ett tag till.

Vid årsmötet i mars var det spjutkastaren 
Dag Wennlund från Mariestad som berät-
tade om sin långa karriär, med deltagan-
de både i EM, VM och Olympiska Spel. 
Han har flera finalplatser, men fick tyvärr 
aldrig någon medalj.

Håkan Larsson föräras med en bok 
av ordförande Bo Zackrisson.

Dag Wennlund i berättartagen.

Peter Karlsson tillsammans gammelörnen Kjell Billing, och Bo Nilsson som tävlade 
för numera avsomnade Pilarna från Gullspång.

Presidiet vid årsmötet, från vänster sällskapets ordförande Bo Zackrisson, 
mötesordföranden Lars-Göran Ytterberg, samt sekreterare Björn Jansson. 

Hänt i Vadsbo IHS under vintern-våren!
Det har hänt en hel del i 
Vadsbo IHS under  2010  
års första månader. 

Vid aprilmötet berättade Mariestads-
Tidningens reporter Håkan Larsson om 
sin långa journalistbana. Han började på 
TSL, som Mariestads-Tidningen hette på 
den tiden 1966, men har via Aftonbladet 
och Wermlands-Tidningen i Karlstad 
numera återbördats till fadershuset igen.

Vi har också deltagit i 5-Klöverträffarna, 
(Lidköping, Skara, Tibro, Karlsborg 
och Vadsbo) senast en mycket trevlig 
heldag i Karlsborg (tack Roland m.fl.) 
där vi bl.a. fick prova på boulespel.
 
                  Text och foto Pelle P 

Tänkvärt!
Tänk på vad du säger, 

så du inte säger 
vad du tänker.



14

Vänersborgs Idrottshistoriska Förening 
anordnade den 13 april ett idrottscafé 
med rodd som tema. Mötet anordnades 
för att också hedra minnet av bröderna 
Gunnar och Edgar Peterson. En monter 
hade iordningställts med delar av bröder-
nas prissamling från roddkarriären.

Sammankomsten inleddes med att ord-
föranden Benny Östh hälsade välkomna. 
Ett särskilt välkommen riktades till delar 
av Gunnar och Edgars familjer som hör-
sammat inbjudan.

Kvällen inleddes med kaffedrickning 
och gemytlig samvaro då det berättades 
minnen av gamla roddare. Sven-Olof 
Sunnerdahl talade om sin aktiva kar-
riär inom rodden och berättade om hur 
bröderna Peterson alltid varit hans idoler. 
Därefter berättade Gösta Eriksson från 
Trollhättan om sin tid som framstående 
roddare. Bland många andra meriter blev 
han silvermedaljör i Melbourne 1956 där 
han var medlem i besättningen på Three 

Vänersborgs Idrottshistoriska Förening

Ett trettiotal idrottsintresserade hade infunnit sig till sammankomsten.

Lasse Andersson i Norra Björke och 
Kent Johansson i Väne Åsaka glömmer 
aldrig Novemberkåsan 1962.
Det är inteså konstigt med tanke på att 
båda var med och körde tävlingen, 
24 respektive 25 år gamla.
–Det var de fattiga mot de rika. 
Villkoren var väldigt olika, konstaterar 
Lasse Andersson.
–Vi tävlade otrimmat och standard 175 
kubik, medan eliten var fabriksförare och 
körde trimmat och 225 kubik.
Att han själv hade varit med och lagt en 
del av banan i Novemberkåsan 1962, 
hade han ingen större fördel av.
–Idealtiden för just den sträckan sattes så 
högt att de flesta körde prickfritt, minns 
han.

Nattetappen startade på Håjum och gick 
rakt ut på landet, där stadsdelarna Krono-
gården och Lextorp ligger idag.
Lasse Andersson kom inte långt innan 
problemen började:
–Min bromssköld sprack och jag körde 
hela natten, alla 20 milen, utan bromsar. 
Ibland fick jag slänga mig omkull i sko-
gen för att inte slå ihjäl mig.

Sammantaget blev tävlingen lyckosam 
och särskilt med några års distans, har 
Lasse själv förstått att det var en presta-
tion att bli 22:a bland A-juniorerna och 
39:a totalt. Med en standardcykel utan 
bromsar.

Artikel ur kåsans programblad 2007
Text: Karin Danielsson
Foto: Mikael Westman

Lasse Andersson sålde sin motorcykel 
efter Novemberkåsan 1962, medan Kent 
Johansson haft kvar sin och under 
senare år renoverat och kört lite med den.

Novemberkåsan – Lasse och Kent – 1962 års pojkar

Towns den s k ölbåten. Vägen till Mel-
bourne eller rättare omvägen gick över 
New York, San Fransisco och Fidjiöarna. 
På grund av oroligheterna i Ungern 

vågade man inte flyga österut men detta 
hade det goda med sig att besättningen 
fick träningstillfälle under vägen. Gösta 
visade bland annat en träning i New York.

Kent Johansson var, liksom Lasse, mo-
torcyklist som så många på den tiden och 
åkte motorcykel både på landsväg och 
lite i tävlingssammanhang.
–Det var ju innan man hade bilar, så det 
var samma mc vi använde oavsett om vi 
tävlade eller bara var ute och åkte, säger 
han.

Novemberkåsan 1962 var sista tävlingen 
för hans del.
–Den var väldigt speciell, kanske tre eller 
fyra gånger så lång som andra tävlingar 
vi kört häromkring.Det var lerigt, kallt 
och jävligt, minns han.
–Tänk bara på en sådan sak som strålkas-
tarna på motorcykeln. Det var knappt vi 
hade ledljus i mörkret.
För hans del höll bromsarna, men en 
punktering på sista nattsträckan gjorde 
att slutresultatet påverkades och han 
hamnade någonstans mellan plats 40 och 
50 av A-juniorerna.
–Men en fantastisk erfarenhet var det, 
säger Kent, som lyckats pricka in en se-
mesterresa när årets Novemberkåsa går.
–Jag hoppas att tv-sporten sänder mycket 
från skogarna här hemma, så att jag kan 
följa tävlingen genom deras utlandssänd-
ningar, säger han.
Lasse Andersson har varit lite 
involverad när årets banor lagts ut och 
när tävlingen körs finns han på plats.
–Självklart ska jag ta mig ut på 
mossarna och se hur grabbarna av idag 
klarar uppgiften, säger han.
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Först året som SMK Trollhättan 
arrangerade en Kåsa var 1952.
Efter sökande i tidningens arkiv 
på dåtidens Trollhättans Tidning, 
har vi tagit ut lite godbitar i text-
form och bilder har vi fått låna av 
Leif och Gunnel Leverin.

Minnen från Novemberkåsan 11-12/11 1952

VINNARE 1952
SENIORER: Elon Forsberg

JUNIORER A: Olle Nygren

JUNIORER B: Bertil Bratt

SIDOVAGN: Henry Törnblom

KLUBBLAG: Göta MS lag II

MÄRKESLAG: Royal Enfield

Förare okänd, burkslav troligtvis 
Sven-Olof Clarin, ambulerande 
verkmästare på Philipsons i Trollhätan.

Förare Börje Nyström, man till höger i keps, Edvald ”Bobben” Karlsten, aktiv i SMK 
Trollhättan.

Förare från vänster, Varg-Olle Nygren och Bill Nilsson. I keps till vänster, 
Erik Carlsson På Taket. I hatt till höger, bakom mannen med keps, Leif Leverin.

•  Cirka 10.000 besökare.

•  Gick genom dom tre landskapen 
 Västergötland, Bohuslän och Dalsland.

•  Vid Halleberg på söndagen: 
 Flera hundra bilar och cirka 
 2.000 personer tittade på.

• Per Nyström från Trollhättan sa att
 kåsa är ett gammalt västgötaord 
 för mugg/filbunke.

• Den första kåsan gick i Stockholm  
 1915.

•  200 personer jobbade med årets kåsa.
 Allt från banläggning till servering  
 under tävlingen.

• Konsum upplät alla sina kontors-
 lokaler.

• 10 telefoner till förfogande för 
 11 sekreterare.

• Tidernaför åkarna tas med stämpelur.

• Några av de startande från Ttollhättan:
 Algot Björnram, Lars-Olof Olsson,
 Bertil Karlsson, Rune Carlstein, 
 Ingemar Karlsson, Lars Håkansson,  
 Alf Svenungsson, Arvid Jonasson, 
 Herbert Wiklund.

• Start lördagen kl. 19.01 från torget,
 start söndagen kl. 07.01.

• Banans längd cirka 30 mil 
 (med sträckor och transportvägar).

• Radiotjänst sände från tävlingen på
 söndagens Dagens Eko.

• Tysk startande sidovagn: förare
 Werner Kritter, burkslav 
 Allan Andersson från Trollhättan,
 eftersom den tyske uteblev.

• Segrare 1952: Elon Forsberg, 
 Uppssala.

• Jagades hela tiden av Varg-Olle 
 Nygren och Hans Danielsson.

• Andra förnämliga startande: 
 Börje Nyström och Bill Nilsson.

• Halltorp, Svenshögen och Lilletorp 
 var några av banorna.

• Kalltorp med dess lerbacke uteslöts
 senare av domarna.

• Snöfall på natten mellan lördag och
 söndag. Medelfarten var nedsatt till 
 45 km på natten och 50 km på dagen.

Artikel ur kåsans programblad 2007
Källa Trollhättans Tidning
Foto: Gunnel Leverin
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Historisk kväll med 
ishockey.
Hockeykväll med mycket humor och 
glädje och framförallt fina minnen.
Det fick 70 åhörare uppleva när 
Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap
hade ett av sina populära idrottscafeér.
Lennart Backelin, assisterad av "Tjala" 
Olofsson, Ulf Wikström och Rolf Eriks-
son berättade minnen av allt från karis-
matiske ledaren Nils Redvall till ledarle-
gendaren Erik "Perren" Gustavsson.
                             

Dessutom passerade mycket revy denna 
kväll, vilket handlade om jagandet av 
ishockeyplättar för träning, den blåvita 
egna bussen, en kaminförsedd omkläd-
ningsbod på stentippen samt massor av 
IFK Trollhättans ishockeyprofiler.
Åhörarna fick även ta del av IFK:s 
framgångar från slutet av 40-talet till 
70-talet.1946 vann IFK den första 
ishockeyserien i vårt område,där lagen 
bestod av IFK, Gripen, SAAB och IFK 
Vänersborg. Året efter spelades DM för 
första gången, som IFK vann. Av elva 
efterföljande DM-finaler var IFK i 10 
finaler och vann åtta.
1950 invigde IFK sin bana på Sten-
tippen, där senaste delen av Högskolan 
är belägen.Här fanns man fram till 1960, 
då man fick återgå till Slättbergen, där en 
konstfrusen bana byggdes 1962/63.

Båtracing på idrottscafé
På ett av Trollhättans Idrottshistoriska 
Sällskaps idrottscaféer under våren
var före detta motorcroos- och båtra-
cingföraren samt medlemmen Kent 
Svenungsson föredragshållare.
50 åhörare kom till Älvhögsborgs 
Konferenslokal, när Kent berättade om 
upplevelser inom sina sporter.
Kent Svenungsson visade sig ha stor 
talang för motorcross och spåddes enligt
expertis en lysande framtid. Första maj 
1962, när Kent var 22 år gammal var
olyckan framme vid en tävling på Kuröd 
i Uddevalla och crossåkandet var över
för Kent Svenungsson.
- Hur som helst, så tog jag mig efter 
några månader upp i rullstol, efter
ytterligare en tid upp på kryckor, sa Kent 
Svenungsson.

Motor och att åka snabbt var något som 
Kent inte kunde vara utan. Ett år efter
olyckan fanns Kent med som kartläsare i 
tillförlighetslopp för bilar. Några år
senare köpte Kent Svenungsson en båt 
för att ställa upp i turistbåtstävlingen
Roslagsloppet, tycke uppstod och Kent 
Svenungsson var fast i båttävlingar.
Snart kom han med i Chryslers tävlings-
gäng. Nu handlade det om riktig
båtracing. Kent var förste svensk att del-
taga i 24-timmars loppet i Franska
Rouen.
Efter sitt andra år i båt fick Kent kontrakt 
med Arcimedes Penta och fick fria
motorer och propellrar, det sistnämnda 
var speciellt viktigt inom båtsport.
Åhörarna fick under det timslånga före-
draget ta del av kör- och banteknik,
materiallära samt ta del av alla former av 
tester på land och i vatten.
Dessutom berättade Kant om olika inter-
messon på land och i vattnet, som han
råkade ut för under sin tävlingsperiod.
Tävlandet skedde måttligt i Sverige, 
eftersom fabrikstallet helst ville, att
Kent skulle deltaga i olika Grand-Prix 

Leverin på "blixtvisit".
Leif Leverin var café-gäst hos Trollhät-
tans Idrottshistoriska Sällskap och han 
berättade från den tiden då motocross 
hette scramble.
Sextio åhörare kom till Älvhögsborgs 
konferenslokal där Leverin berättade om 
sin första scramblestart 1947 tillsamman 
med Evert Fredriksson och Erik Carlsson 
sedermera kallad för "på taket".
Episoder om motorcyklar såsom Norton,
Triumph350, tävlingar, olika personlig-
heter och spännande transporter lockade 
ofta fram skratt från åhörarna.
Berättandet blandades med olika bilder 
på motorcyklar, tävlings- och lagbilder.
Leif tillhörde Blixtarna i Trollhättan där 
han framgångsrikt tävlade.
Många tävlingar ägde rum på Grunnebo-
hed. Vi ett tillfälle var det närmare 
10 000 åskådare när Sverige-eliten, bland 
andra Varg-Olle Nygren, tävlade.
1950 var Leif Leverin på väg in i 
Sverigeeliten, då han kom tvåa i junor-
klassen i ett VM-kval i Skillingaryd.

TROLLHÄTTAN

Många idrottscaféer hos Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap

tävlingar i Europa, såsom 24-timmars i
Frankrike och England, Grose Band der 
Wasser, Swei mal swei stunden,
Havfelpokalen, Krefeldt, EM i Jugosla-
vien och i Italein m.fl.
Ett SM deltog Kent Svenungsson i, där 
han fick bryta tävlingen, eftersom Kent
körde på en sjunkstock, så att växelhuset 
flög iväg. Däremot fick han guld,
silver och brons i Nordiska mästerska-
pen, samt ett EM brons i enskovrig
Commondore. Kent avslutade sin karrär 
genom att gå över från Commondore till
Catamaran i näst snabbaste klassen. Här 
vann Kent Svenungsson 24-timmars i
Rouen, Frankrike och hade som andra- 
och tredjeförare Torbjörn Jarl och Bengt
Johansson. I samband med segern blev 
Kent Svenungsson stor grabb inom båtra-
cing och fick 1970 Trollhättans Köpman-
namedalj för denna bragd.

Men chansen att få köra om världs-
mästerskapet försvann efter en vurpa i 
Gärdhemskorsningen på väg till andra 
deltävlingen i Skövde.
En typ av tävling som Leif uppehöll sig 
vid var backtävlingarna i Tösslandaback-
en utanför Lilla Edet. Dessa back-
tävlingar var mycket populära och 
samlade upp till 3-4000 åskådare. Som 
avslutning visade han en film från en 
jordbanetävling 1937, en föregångare till 
speedway. Tävlingen ägde rum på Gamla 
idrottsplatsen i Trollhättan inte långt från 
nuvarande Edsborg. Man körde varvlopp 
på de två löparbanor som fanns.
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Bejublat idrottscafe med 
tema boxningen avhölls 
i Trollhättan
Knockouthistoria i Skoftebyn var det 
anbefallt, när Trollhätttans
Idrottshistoriska Sällskap kallade till 
idrottscafé med tema boxning. 65
åhörare kom och lyssnade på en härlig 
boxningshistoria.
Med THIS ordförande Hasse Rosendahl 
som moderator, denne inledde kvällen 
med att berätta historien om Skoftebyns 
AIS start, som innehöll fotboll, brottning
och bandy. 1938 kom SAIS flaggskepp 
boxningen igång, man var samtida med
Trollhättans Boxningsklubb, några år se-
nare bildades IF Saab,s boxningssektion.
Mycket kom att handla om Skoftebyns 
AIS stora affischnamn Olle "Skofteby"
Bengtsson. Auditoriet fick sig till livs 
Olles karriär toppat med matchlista över 
hans proffsmatcher, men också hans na-
tionella debut i junior SM och senare
stora SM och landskamper som amatör. 
Bland åhörarna fanns Olle Bengtssons 
barn Lena, Eva och Björn, som fick ta del 
av det som berättades samt bilder på sin
pappa Olle. Allt från träningspass, olika 

TROLLHÄTTAN

Under åren på Stentippen gästades IFK 
1952 av Tre Kronor som vann över IFK 
med 17 - 1. Som kuriosa kan nämnas att 
i sista perioden bytte lagen målvakter.
Således fick Karl-Erik Leijon vakta Tre 
Kronors mål. IFK var under seriespelet 
alldeles för bra för div. 3 i Västergötland/
Göteborg. Efter seriesegrar och ibland 
kvalspel blev det div.2  och möte med 
Värmlandslag som var alldeles för bra.
Sju gånger fick IFK lämna div.2, på den 
tiden landets näst högsta serie. 
Alla gånger utom en efter en säsong.
IFK:s ungdomssektion fick sedan fart 
och under åren 1960-65 var klubben med 
i slutspel alla år i GP-pucken och hade 
stora framgångar. 1974 slutade IFK med 
ishockey och THC tog över versamheten.

matcher, anordnandet av proffsgala-
bussar till främst Mässhallen, Göteborg, 
samt otaliga episoder från arbetet på No-
hab m.m. Flertalet av cafégästerna blev 
uppmanade av moderator
Rosendahl att berätta om de hade sett 
några av Olles matcher, vilket det var
många bland åhörarna som hade gjort.
SAIS ordförande de senaste 40 åren Jan-
Erik Karlsson hade tillsammans med
brottaren Bengt-Åke Björk satt ihop ett 
trevligt program om boxning, där näst
intill allt var hämtat från Skoftebyn AIS 
jubileumsskrifter 40 och 50 år.
Flertal boxare av rang nämndes under 
kvällen utöver Olle Bengtsson, kan näm-
nas landslagsboxarna Gunnar "Jocke" 
Andersson, Roy Svedberg, samt Sanna 
Rauta svensk mästare samt blivande 
läkare med inriktning neurologi.
Från boxarfronten kan nämnas allt från 
DM mästare, svenska juniormästare,
förste nybörjarmästare för SAIS, Eimer 
Blomqvist, juniormästare Christer
Nilsson med flera. Fram på podiet kom 
bland annat Arne Ottosson fram som 
vunnit DM i weltervikt för SAIS, denne 
berättade om sin boxning och förtäljde 
många härliga episoder inom och runt 
boxningen, vilket publiken förtjust upp-
skattade. Flera legendariska ledare inte 
minst Harry Wennersten och Jan-Erik 
Karlsson nämndes för sina fina ledar-
egenskaper. Glädjande var att närmare ett 
tjugotal före detta boxare hade mött upp 
denna kväll och många vittnade positivt 
om klubben och att boxning var en all-
deles perfekt idrott att syssla med. Hasse 
Rosendahl tackade Bengt-Åke Björk och 
Jan-Erik Karlsson för deras medverkan 
och överlämnade boken om 75 Sport-
journalister i Stockholm. Efter mötet var 
det fika och mingel, där allt handlade om 
boxare, olika matcher och personer som 
inte hade nämnts under kvällen, men som 
hade gjort olika bejublade insatser i
boxningsringen eller utanför denna.

Olle ”Skoftebyns” ongar Eva, Björn 
och Lena

Uppsakattat föredrag 
om Sjuntorps 
idrottshistoria.
Vid årets sista idrottscafé hos Trollhät-
tans Idrottshistoriska Sällskap var Stig 
Hellström gäst.Stig är en välkänd Sjun-
torpsprofil och författare till böcker om 
Sjuntorp och dess fabrik,samhället och 
folkrörelser.
Inför ett 40-tal åhörare höll denna duk-
tige föredragshållare med hjälp av bilder 
ett mycket uppskattat inslag om Sjun-
torps IF.

Sjuntorps IF som i år ( 2009) fyller 90 
år,bildades 5 juni 1919.
Stig Hellström lade samhällsaspekter 
på hur viktig idrottsföreningen var för 
samhället och även för Sjuntorps AB,en 
fabrik med direkttören Ingvar E:son 
Mark i spetsen som stöttade Sjuntorps IF 
fram till slutet av 1950-talet.
Under 30- och 40-talen hade Sjuntorps 
IF sju sektioner.Först ut var fotboll och 
gymnastik,därefter kom brottning,bandy,
friidrott,skidåkning och bordtennis..
1934 invigdes Sjuntorpsvallen.Tidigare 
fotbollsplaner som användes i Sjuntorp 
var vid Sörby och vid Stommens gård.

Storlag gästade
Under 1950-talet spelades det tre divi-
sion 3-säsonger i Sjuntorp,där hemmala-
get gästades av storlag som Örgryte IS, 
Häcken samt Trollhätte- och 
Uddevallalag.
Kända profiler i Sjuntorp var Willy 
Andersson, som senare vaktade målet 
för Elfsborg och Örgryte. Andra duktiga 
spelare var Allan Hägerström,Rune Elgh 
och bröderna Sten och Rune Augustsson.
Bandy i trean
Bandylaget spelade som högst i divi-
sion3. 1956 fick laget kvala till division 
2. men IK Lira var ett alldeles för bra 
motstånd. Hemmamatcherna spelades på 
Trehörningen eller Smörsjön, om det inte 
var så att landbanan var disponibel.
40-talet var friidrottens stora år där Tage 
Hagborg hade klubbrekorden i fyra 
grenar. I mitten av 1950-talet upphörde 
friidrotten.Många namn passerade revy 
denna härliga idrotthistoriska kväll.
Parad sedan 1953
Nämnas kan initiativtagaren till 
Sjuntorps IF, Nils Persson, sekreteraren 
i 33 år Oskar Karlberg samt mångårige 
lagledaren i fotboll och bandy, Roland 
Holm.
Ett arrangemang som Sjuntorps IF haft 
sedan 1953 är Tomteparaden, där med-
lemmar underhåller ortsbefolkningen.

Stinsen Andersson sekreterare i TIHS
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Utan någon vetenskaplig 
grund, vill jag påstå att idrotts-
intresse hjälper människan att 
hålla sig vital till sinnet. Ett 
lysande exempel på detta är 
Lennart ”Bombi” Birgersson. 

”Bombi” med sina två favoritsporter, segling och bandy. Bandytröjan från 
Wästerlund på 1950-talet. 

Lidköping

Idrottsintresset håller Lennart ”Bombi” Birgersson 
vital till sinnet. 

Redan som liten grabb fattade ”Bombi” 
intresse för segelsporten. Ett intresse som 
följt honom genom hela hans liv. Till en 
början var det segling med små modell-
båtar som gällde. Redan i tidiga ung-
domsår blev ”Bombi” medlem i Segel-
sällskapet Westgötarne SSW i Lidköping. 

Tävlingsverksamheten startade han i 
segelkanot. Efter hand blev det allt större 
segelbåtar och i dessa tävlar han än idag. 
Tidigt startade grabbarna i SSW ett 
bandylag som fick namnet Viken. Här 
inledde ”Bombi” sin framgångsrika 
bandykarriär. Efter ett tag gick ”Bombi” 
över till bandyklubben Wästerlund där 
han firade stora framgångar. 
Vid två tillfällen kvalade Wästerlund till 
allsvenskan, som då var högsta serien. 
Tyvärr blev det förlust vid båda tillfäl-
lena. Vid sista kvalet mot Heros var 
”Bombi” 41år fyllda. 
Vad är då mer naturligt än att en bandy-
spelande seglare tävlar i skridskosegling? 
Även i den grenen har ”Bombi” firat 
framgångar. Idag kan du träffa ”Bombi” 
på Lidköpings Idrottsmuseum där han så 
gott som dagligen lägger ner ett enormt 
arbete, framför allt vad det gäller doku-
mentation av en mängd olika idrotter. 
Med sina stora kunskaper inom framför 
allt lokal idrott är han en stor tillgång för 
oss på L.I.H.S.  
Lennart ”Bombi” Birgersson fyller i vår 
81år. 
  
     För Lidköpings IHS 
     Bengt-Göran Bäcklund 

Unga AIF-talanger prisade på årsmöte
I samband med Alingsås Idrottshistoriska 
Sällskaps årsmöte, prisades två av trak-
tens lovande idrottare.
Alingsås IF:s Johanna Holmén-Svensson 
(tresteg) och Kalle Branzell (kula och 
slägga) tog emot diplom, en blomster-
kvast och stipendium på 500 kronor 
vardera.
Dom får priset för sina utomordentliga 
sportsliga insatser, plus att dom även är 
två förebilder i sin förening. Två mycket 
värdiga vinnare, berättar nye ordföranden 
Gunnar Ryberg.
Förutom hyllningarna av AIF-talangerna 
genomfördes även val på de olika pos-
terna i AIHS:s styrelse. Men först av allt 
ägnades en tyst minut för de som gått 

Stolta pristagare. Kalle Branzell och 
Johanna Holmén-Svensson, Alingsås IF.
Foto: Bosse Åström

bort under det gångna året.
– Berndt Jivesten, Rune Johansson, 
Gunnar Hedenström och Sven Krantz har 
alla en speciell plats i våra hjärtan, säger 
Gunnar Ryberg, som nu tagit över ordfö-
randeklubban efter Berndt Jivesten.
Under årsmötet omvaldes Barbro Karls-
son (kassör), Lars Larsson (sekreterare), 
Lennart Johansson (ledamot) och Henrik 
Svensson (ledamot).Kvar som hedersle-
damot finns Alvar Munter.
Vem som blir ny vice ordförande beslutas 
på kommande styrelsemöte.

          Christian Stål/Alingsås Tidning

Skaffa dej vänner 
innan du behöver dem.

(am. ordspråk)

Tänk på att...
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Bild från utställningen LIS 100 år.

Det hela startade med en tidnings annons 
1893. En Fredrik Andersson lät  nämli-
gen i den tillkännage, att han var beredd 
att springa i kapp med hästar. Han inbjöd 
till vadslagning.
Detta kanske var startskottet vem vet?

Runt 1900 talet hade Lidköping redan 
goda löpare. Mest kända var Bagar-Johan 
Särnqvist, Knut ”Balle” Karlsson samt 
Yngve Sundling.

Omkring år 1918 blev det fart på friidrot-
ten i Lidköping. När IP Framnäs invigdes 
med stora tävlingar fick även kvinnor 
vara med, vilket var smått unikt i Sve-
rige. Redan 1918 hittar man 
Vera Otterström och Lisa Cederbom i 
prislistorna.
En man träder fram med namn Einar 
Lilie, född i Strö på Kålland, idrotts-
skolad i Lidköping och på 20-talet rektor 
i Göteborg. Lilie reser till England för 
att se kvinnlig friidrott. Tävlingarna gör 
intryck på honom och vid hemkomsten 
bildar han Svenska Kvinnliga Idrottsför-
bundet och blir dess förste ordförande. 
Med i styrelsen kom Ilma Otterström 
Lidköping.

1926 anordnades det internationella täv-
lingar i friidrott i Göteborg. De svenska 
uttagningarna till dessa tävlingar ägde 
rum på Framnäs IP. Kvalificerade sig 
gjorde  Lidköpingsflickorna Märta 
Johansson i längdhopp och löpning 60m, 
samt Elsa Svensson i kula och diskus.
Samma år bildade LIS en damsektion.
Damsektionen beslutade att söka dam- 
SM. Ilma Otterström skrev en motion till 
Sveriges kvinnliga idrottsförbund om att 
Svenska Mästerskap i friidrott för damer 
för första gången måste anordnas och 
förläggas till Lidköping. 
Styrelsen biföll motionen.
Söndagen den 31 juli 1927 var dagen 
inne och bjöd på sol med 1.300 åskådare 
och fullsatta läktare. Tävlingarnas stora 
stjärna blev Elsa Svensson. Hon blev 
bejublad i sin specialgren kulstötning, 
där hon tidigare satt världsrekord, hon 
kom trea i spjut och slungboll och tvåa 
på 800 m och i diskus. Andra kan nämns 
Märta Johansson med seger på 80 m och 
i längdhopp, Daga Berling med andra 
platser i 80 m häck och i löpning 60 m  
och en tredjeplats i stående längd samt 
Anna Fredriksson med en tredjeplats i 
diskus.

Lidköpings Idrottssällskap är den 
fjärde aktiva förening i Lidköping 
som har passerat 100 år.

Lidköpings Idrottssällskap 100 år
Nästa stora stjärna i friidrott kom i mitten 
av 40-talet, det var Thage Sönegård. Han 
slog igenom 1945 i kula med en tredje 
plats vid SM med 14,89.
Han kom tvåa i årsstatistiken samma år. 
Påföljande år 1946 debuterade han i 
Svenska Friidrottslandslaget mot Finland 
och belade första plats med 15,09. Där-
efter  följde 14 landskamper med goda 
resultat. Vid Europamästerskapen samma 
år blev han femma med 14,87. Thage var 
också uttagen till OS i London 1948 men 
fick i sista stund stanna hemma sedan 
truppen minskats. Han vann SM 1953. 
Lidköpings rekord (personligt rekord) 
15.55 1946, (ett resultat som än idag, 
2010 står sig).   

Kalle Lund tävlade  på 5.000 och 10.000 
meter. Deltog i svenska mästerskapen 
på 5 000 meter 1957, där han belade en 
andra plats. Vid SM 4.000 meter terräng 
för lag, tog Kalle Lund guld både 1956 
och 1957. Innehar Lidköpingsrekord på 
5 000 meter från 1959 med tiden 14.27.8. 
på 10.000 meter med tiden 31.01.7 från 
1965.

Valter Berggren deltog i SM i maraton 
1964 och blev 2:a. Har flera Lidköpings 
rekord i maraton (42195 meter) från1967 
med tiden 2.25.41.0.
Evy Palm ä historisk inom svensk 
löpning började som 34- årig 1976 blev 
Världsstjärna på gamla dar, Olympier 
som 46-årig, duktig motionär än idag
1985 – Vinner 10.000m i landskamp mot 
Norge. Sätter svenskt rekord på samma 
sträcka vid Bislet Games. Blev 1:a i 
Finnkampen och blev därmed känd för 
hela svenska folket.
Trea i Boston maraton 1986. Deltagit i 
VM i Rom 1987. Slår svenska dam- 
rekordet vid London maraton 2.31.35. 
Deltager i OS i Söul –en otrolig resultat-
lista.

Många, många fler kan räknas fram i 
Idrottssällskapets historia en del Lidkö-
pingsmästare som Leif Lidholm i höjd på 
1.95 år 1974 och Sven Persson i längd på 
7.27 1946. Resultaten står sig än i dag
– dessa för att nämna några.

Hur ser då framtiden ut jubileumåret. 
Håkan Albinsson ordförande, med 
Clas-Göran Borg som sekreterare. Dessa 
personer är sällskapets starka namn. 
Under deras ledning finns många 
talanger till en  fantastisk fin idrottspark, 
Framnäs med allvädersbanor. 
Här några ungdomar som höjer sig över 
mängden som tillhör Sveriges mest 
talangfulla.

Emilia Olofsson, 15 år, distanser 800 m, 
1.500 m, 1.500 m hinder samt längd och 
höjd.
Johanna Nissén-Karlsson, 17 år, mest 
lovande på 1.500 m, 1.500 m hinder, 
samt 3.000 m.
Malin Andersson, talangfull, 400 m, samt 
800 m., samt Caroline Hartung och Jenny 
Hagge, 14 år.
Oskar Paulsson, 20 år, som håller mycket 
hög klass i längd och höjd.
Daniel Larsson, 18 år, ligger på Sverige-
listan över de bästa.
Anton Lernstål, 20 år, satsar på längre 
distanser som 5.000 och 10.000 meter.
I klubben finns dessutom många fler 
tjejer och grabbar som verkligen satsar 
tufft och hårt på sin idrott med många bra 
resultat.

PS En utställning som visar de 100 åren, 
på Lidköpings Idrottsmuseum. 
Utställningen kan beses under tiden 
1 mars t.o.m. aug månad.

                   LIHS/Folke Brink
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Strax efter det att OK Kullingshof 
bildats, den 9 mars 1943, började 
man leta efter ett ställe att ha som 
bas för bl.a. träningar, tränings-
tävlingar och andra samman-
komster. 
En knapp mil söder om Vårgårda fann 
några medlemmar ett torp, som  låg 
öde. Torpet låg i ett mycket naturskönt 
område, med utmärkta träningsmöjlig-
heter ”runt knuten”. Ägaren, Johannes 
Johansson-Qvint, kontaktades och från 
den 1 maj 1944 fick OKK hyra torpet för 
25 kronor per år. Torpet saknade såväl el 
som vatten. Dricksvattnet hämtades i en 
källa, belägen ca 100 m sydost om torpet. 
Tvagning och bad, efter de ”fysiska ak-
tiviteterna” fick utföras i den närbelägna 
Torsjön.

TORSJÖTORP – OK KULLINGSHOF:S ”URHEM”

Erik Frisk

Författaren vid källan 
den 2 april 2010.

Vid Torsjötorp omkring 1945. Från vänster: Tore Karlsson,  
Valdemar  Andersson och Rune Lindström.

OK Kullingshof:s bastu vid 
Tredje hagen 1965.

Vårgårda

   Klubbens ambition att få en samlings-
punkt närmare samhället förverkligades 
1947, då man kunde inviga den nya bas-
tun vid Tredje hagen. Därmed hade Tor-
sjötorp spelat ut sin roll som OKK:arnas 
”hemvist”.

   1981 var även tiden för bastun vid 
Tredje hagen ”utmätt”, då den nya Kul-
lingshofstugan stod färdig. 
   Den ovan nämnda källan vid Torsjötorp 
blev åter aktuell då OKK:s elitoriente-
rare, Erik Frisk, skulle döpa sin  först-
födde, Klas, 1957. 

Erik, som då var bosatt i Falköping, åkte 
iväg till källan och hämtade ett par flas-
kor vatten, så sonen kunde döpas i äkta 
”Kullingshofvatten”. Det kan man kalla  
klubbkänsla!

                        Stig Sjögren

– på en vanlig fotbollsplan får det plats 51 000 människor - om de står tätt.

– alla isbjörnar är vänsterhänta.

– man nyser i en hastighet av 160 km/tim.

– eskimåer använder kylskåp för att hindra att maten fryser.

– människans starkaste muskel är tungan.
Källa: roligfakta.se

Visste du att...
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Vårgårda

IDROTTSBILDER FRÅN VÅRGÅRDA

OK Kullingshof:s stronga damtrio, 
som bl.a. belade en 3:e plats vid SM i budkavle 1965. 

Från vänster: Margareta Johansson, Margit Sjögren och Inga-Maj Larsson. 
Bilden är dock från ett          tidigare tillfälle, förmodligen 1957,

då trion erövrade OKK:s första DM i budkavle för damer.

Vårgårda Varpaklubb 1975. 
Stående från vänster: Gunnar Abrahamsson, Leif Östling, Nils Östergaard, 

Bertil Carlsson, Lennart Svensson, Per-Axel Anderzén, Stig-Olof Berg, 
Lennart Rydelius. Knästående från vänster: Lars Carlsson, Per Kjellson, Conny 

Berg, Mikael Berg, Hans-Ove Aronsson, Stig Lindeberg.

Växlingsdags, mellan Kullingshofarn 
Erik Frisk (t.v.) och Ulf Sjögren, 
i en budkavleorientering 1954.

Hans Jönsson, Vårgårda CK. På merit-
listan finns bl. a.  ett JSM i tempo och ett 
nordiskt juniormästerskap i lagtempo 
1977.

Evert Josefsson, Vårgårdas ”meste” 
Vasaloppsåkare, som t.o.m. 2010 
fullföljt loppet 40 gånger. 
Bilden från Vasaloppet 1993.

Tage Dahlberg, Vårgårdas ”skidkung” 
under 1940- och 1950-talet. 
Bilden från 1957.

Ett litet 
axplock ur 
Vårgårdas 

idrottshistoriska 
fotoalbum.
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”Sportgroda”

Källa: YTTERMERA.SE

”Det är alldeles för 
mycket sport 
inom idrotten!”
Percy Nilsson, 
ordförande Malmö Redhawks

Olympiska spelen i Vancouver invigs i dag 
fredag. Men på kultur & fritid i Tibro var 
det OS-invigning redan tidigare i veckan, 
då en miniutställning om olympiska spel 
genom tiderna visades av idrottshistoris-
ka sällskapets Christer Carnegren.

Tibro hade hoppats på deltagande vid de 
21:a olympiska vinterlekarna i kanaden-
siska Vancouver av både Viktoria Helges-
son i konståkning och Anton Strålman i 
Tre kronor. Men i skrivande stund ser det 
ut som att OS får klara sig utan dem.
– Än finns ju chansen för Anton Strålman 
att bli uttagen, om någon back blir ska-
dad, konstaterar Marcus Blåder i Antons 
moderklubb Tibro IK.
”Vickys” chanser till deltagande grusades 
dock tidigare, trots att hon förra helgen 
visade att hon är bäst i Norden, för tredje 
året i rad.

Elden tändes
Idrottshistoriska sällskapets Christer Car-
negren såg ändå till att höja OS-tempera-
turen med utställningen som invigdes ge-
nom att Hellen Wallén tände ”elden”.
– Mitt stora OS-intresse började 1956 
när spelen gick i Cortina och Melbourne, 
berättar Carnegren och visar klippböcker 
med tidningsurklipp och resultat.
– Vi ordnade även egna OS-tävlingar i 
Gärts AIK, både inne och ute. Vi hade 
även egna medaljer, minns han från sin 
barndom.

Tibro Idrottshistoriska sällskap
OS genom tiderna i utställning

Tibro idrottshistoriska sällskaps ordförande Ingemar ”Lôck” Karlsson och Christer 
Carnegren vid utställningen med OS-minnen, tillsammans med Kultur & fritids 
Hellen Wallén, som tände elden i samband med invigningen.   Foto: Lars-Ola Carlén

Straffdramatik i Norge
Christer har även följt flera olympiska 
spel på plats.
– Första gången var 1992 i franska Al-
bertville då jag såg konståkningens upp-
visningsprogram och själva avslutnings-
ceremonien.
Andra OS:et var Lillehammer i Norge, 
1994, då han såg skidor, skidskytte, back-
hoppning och mycket ishockey med fi-
nalen mellan Sverige och Kanada som 
höjdpunkt.
– Det var helt otroligt att uppleva straff-
dramatiken.

Följer OS från tv-soffan
OS i japanska Nagano, 1998, blev en 
sportslig besvikelse för Sverige, men 
Christer minns särskilt ishockeyfinalen 
mellan Tjeckien och Ryssland, som tjeck-
erna vann.

OS i Vancouver ska han följa så mycket 
han hinner framför tv:n.
– Taktiken är att ställa klockan på 3 när 
det är ishockey och titta på det andra på 
kvällen.

Tror på färre medaljer
Han är redan utrustad med mössa, t-shirt 
och andra souvenirer.
– Det är min barndomsvän och tidigare 
arbetskamrat på City livs, Solveig Ed-
berg, som ordnat dessa genom en släkting 
i Vancouver.
Resultatmässigt tror han på något färre 
svenska medaljer jämfört med Turin-OS 
för fyra år sedan.
– Jag tippade tolv medaljer i den tävling 
vi hade under invigningen på kultur & fri-
tid.

                   Lars-Ola Carlén



”Från nacksving till fall” är rubriken på 
Tibro Idrottshistoriska sällskaps senaste 
utställning i Sporthallens Lilla hörna. Den 
speglar den korta, men intensiva perioden 
för femtio år sedan då Tibro hade en 
brottarklubb.

Trots att det snart gått ett halvt sekel sedan 
Tibro Brottarklubb gick den sista matchen 
var det stort intresse bland brottarna när 
utställningen hade vernissage i veckan.
Av de närmare 60 närvarande var ett 15-
tal brottare från Tibro med omnejd. Flera 
av brottarna är aktiva i Idrottshistoriska 
sällskapet och några av dem, bland annat 
bröderna Gunnar och Bengt Jalmelin, var 
med då klubben bildades 1952.
De kunde berätta att Beyron Andersson 
från Tidaholm tog initiativet till klubben 
och att klädhandlare Anders Rapp hittade 
en låda med gamla baddräkter i affären 
som blev de första brottardräkterna.

Parkens rotunda
Träningen företogs till en början i Smule-
bergsskolans gymnastiksal, Tibro Metalls 
lunchrum och så småningom i Tibropar-
kens rotunda.
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Brottning under kort och intensiv era

Brottare från Tibro och grannklubbar 
samlades för att se Tibro Idrotts-
historiska sällskaps utställning om Tibro 
Brottarklubb i Sporthallens Lilla hörna.
            Foto: Lars-Ola Carlén

Den svart-röda klubbdräkten och vikter 
visas i utställningen tillsammans med 
annan utrustning, medaljer, pokaler och 
diplom från Tibro Brottarklubbs drygt 
tioåriga historia.
                     Foto: Lars-Ola Carlén

Historisk utställning i 
Lilla hörnan om Tibro BK

Roland gratulerade
Roland Gustavsson från Karlsborg och 
nyvald ordförande för Westgöta Idrotts-
historiska sällskap, gratulerade till den 
fina utställningen.
– Ni har gjort det igen!
Han passade på att överlämna en lista 
med resultat från matcher mellan Tibro 
BK och LV 1:s Brottarklubb i Karlsborg. 
Resultatmässigt var det väl ingen smick-
rande läsning för Tibroklubben, men så 
här femtio år efteråt kan man kosta på sig 
att ödmjukt minnas matcher man gått och 
njuta av utställningen i Lilla hörnan som 
pågår till den 19 september.
              
          Lars-Ola Carlén

– Vi bytte om och bastade på Gamla IP, 
berättar Bengt Lundberg.
Det var mycket bastubadande inför match, 
för att komma ned i rätt vikt.
– Att svälta sig, sova med dubbla trä-
ningsoveraller och stå ute i snö och kyla 
den sista stunden innan invägning var 
andra trix för att nå matchvikten, berättar 
Jan Johansson.

Många minnen
Christer Feretti fick tag i en pärm med 
gamla matchprotokoll och snabbt var 
diskussionen i gång och minnena från 
matcher och brottare de mött från hela 
Skaraborg formligen haglade i Sporthal-
lens kafeteria under vernissagen. För trots 
att brottningen bara var verksam under 
drygt tiotalet år har den satt sina spår i Ti-
bros idrottshistoria.

Obesegrad brottare
En person som syntes i vimlet och kan 
sägas vara historisk är Tibros ende obe-
segrade brottare. Yngve Johansson ställde 
upp i en klubbmatch mot Tidaholm trots 
att han tillhörde ledarstaben då det sak-
nades en tungviktare. Tidaholm saknade 
dock motståndare och Yngve kunde vinna 
sin enda match på walk over.

Årsmöte
Tibro Idrottshistoriska sällskap har haft 
årsmöte med 34 medlemmar närvarande. 
Årsmötet hölls i Tibro AIK fotbolls 
klubblokal vid Sportparken och öppna-
des av sällskapets ordförande Ingemar 
Karlsson.
En tyst minut hölls för en av sällskapets 
medlemmar, som gått bort under året. 
Ordföranden hälsade också distriktets 
nyvalde ordförande Roland Gustavsson, 
Karlsborg, välkommen och överlämnade 
en blomma till honom.
Till ordförande för mötet valdes sedan 
Knut-Åke Karlsson och till sekreterare 
Gösta Wahll.

Efter att styrelsens rapporter godkänts 
och denna beviljades ansvarsfrihet följde 
val av styrelse där det i stort sett blev 
omval.
Till ordförande omvaldes Ingemar 
”Löck” Karlson och till styrelsemedlem-
mar Bengt Lundberg och Kent Lindberg. 
Övriga i styrelsen är Christer Carnegren, 
Yngve Johansson och Gösta Wahll. 
Suppleanter är Knut-Åke Karlsson, Ove 
Emanuelsson och Bengt Jalmelin. Revi-
sorer är Bengt Jacobsson, Olle ”Tuba” 
Larsson med Rolf Tjäder som suppleant.

Valberedningen består av Arne Anders-
son och Jan Johansson. Årsavgiften 
bestämdes till 125 kronor.
Efter förhandlingarna begärde Roland 
Gustavsson ordet och berättade lite om 
sig själv och det kommande arbetet i 
Västgöta Idrottshistoriska sällskap. Han 
berörde också tidningen Wästgötarnas 
Idrottshistoria, som samtliga medlemmar 
får fyra gånger om året.
Efteråt bjöds deltagarna på kaffe och ett 
band med en känd Tibrobo spelades upp. 
Denna gång var det Manne Sjölander 
som berättade om sina år som 
järnhandlarbiträde i Tibro.



WESTGÖTARNAS 

IDROTTSHISTORIA
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Pokaler, Plaketter, Flaggor, Standar, Klubbnålar, Bilder, 
Kartor, Cyklar, Skidor, Skridskor, Fotbollsskor, 

Hockeyklubbor, Diplom, Basebollträ, Vapen, Startlistor, 
Resultatlistor, Programblad, Dräkter, Bilder, Protokoll, 

Handbollar, Fotbollar, Basketbollar, Pingisbollar, 
Bandybollar, Boxhandskar, Brottarskor, Bowlingklot, 

Pilbågar, Bandyklubbor, etc. etc. etc.

Med andra ord, ditt mest unika föremål, tillsammans med en 
kortfattad, sann historia om föremålet.
Det enda kravet är, att det har ett idrottshistoriskt intresse.
Ta en bild, bifoga en historik och maila eller 
skicka det till redaktionen, 
så hoppas vi att vi kan publicera ett 
kul, uppseendeväckande reportage.

Vi vet att det finns oändligt många 
föremål, som har ett idrottshistoriskt  
intresse, framför allt hos alla våra 
Idrottshistoriska Sällskap/Föreningar, 
men även hos privatpersoner.

Att ta medicin 
är inte roligt, 

men att ha roligt 
är en bra medicin.

(japanskt ordspråk)

Lite kul!
”Hur länge sitter en dålig pil kvar i huvudet?”
Radiosportens reporter intervjuar bågskytten Magnus Petersson

”I dagsläget tycker jag att båda två är minst lika 
bra...om inte bättre!”
Glenn Hysén jämför Sveriges målvakter inför VM-kvalet mot Lettland

”Sportgrodor”

Källa: YTTERMERA.SE

 Det vore roligt att få presentera ett antal  
 unika föremål i tidningen.
 Det kan vara den största pokalen, ”fulaste”  
 priset, ”konstigaste” plaketten, minsta 
 kanoten, äldsta vapnet, ”roligaste” cykeln 
eller tyngsta varpan etc. etc. etc.
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Vid årsmötet för Westgöta IHS i 
Vara uppträdde två fullfjädrade 
artister, de båda gamla revy-
rävarna Börje Brelid och Bertil 
Svanebring. Tyvärr medgav inte 
deras utsatta tid till några större 
utsvävningar – tvärtom hamnade 
de i tidsnöd. Därför kommer de 
i detta sammanhang i stället att 
släppas i full frihet. Problemet 
ligger snarast i att hålla deras 
presentationer inom de idrottsliga 
ramarna. Det får bli en blandad 
kompott av idrottsrevy. 

1944 framförde den unge Bertil Swen-
son revymakare Karl-Erik Borgs ”Hôl i 
vägga” i revyn ”Vi flyger”. 66 år senare 
sjöng samme person samma melodi vid 
WIS-årsmötet. Då hade ”Hôl i vägga” 
sedan många år varit ”nationalsång”, ja, 
åtminstone dokumenterad i Västgöta na-
tions tidning, ”Västgöta Correspången”, 
utgiven vid Uppsala universitet. Skill-
naden mellan gångerna var egentligen 
bara efternamnen. 1947 års revy ”Ta 
dej till Vara …” blev den sista Vararevy 
som Bertil Svanebring (ja, han bytte 
efternamn under revykarriären) deltog 
i. Familj och arbete skulle vara nog. Jo, 
pyttsan! Hans efterträdare i 1948 års Va-
rarevy ”Slättens nyheter” hette förresten 
Börje Andersson. Sedermera bytte han 
efternamn till Brelid. Detta skall alltså 
handla om två revyartister, som båda 
bytte efternamn och efterträdde varandra. 
Frågan är given: när möttes de? Vi får 
anledning till att återkomma i frågan.

VARAARTISTER
Ja, det finns många episoder att berätta, 
men den match som Bertil Svanebring 
nämner som sitt mest ärofyllda uppdrag 
att få döma, utspelades på Mossbrott i 
Önum onsdagen den 25 september 1974. 
TV-laget skulle möta MFF - d.v.s. inte 
Malmö FF, som man vanligen i fotbolls-
sammanhang brukar förknippa förkort-
ningen med - utan Malmgrens FF från 
Naum.

Det var nämligen fråga om ett fotbollslag 
bestående av tio bröder samt en son till 
en av bröderna. Lagledare var fader Au-
gust. Med som biträdande sjuksköterska 
och massör på lagledarbänken satt syster 
Vivi. Efter moderns bortgång i cancer 
1972, endast 56 år gammal, beslöt sig 
syskonen för att bl.a. hålla ihop skaran 
genom att bilda ett fotbollslag. Dess-
utom fann man det angeläget att samla 
in pengar till cancerfonden. Genom att 
spela uppvisningsmatcher i fotboll mot 
lämpliga motståndare, där behållningen 
gick till cancerfonden, lyckades man 
uppnå dubbla syften. Innan matchen mot 
TV-laget på Mossbrott hade bröderna 
Malmgren spelat 17 matcher och på 
dessa spelat in cirka 7 000 kronor till 
cancerfonden.
                                                   forts.

1951 inledde Bertil Svanebring en ny 
karriär – fotbollsdomarens. Att döma en 
match i Arentorp gick väl an. Att resa till 
Långared för att döma tog däremot en 
hel dag. Var det verkligen värt att som 
domaraspirant offra en hel dag för 12:- i 
dagtraktamente och arvode? Bertil tyckte 
tydligen det, för efter prövoåret som as-
pirant blev det en domarresa i 50 år och 
över 2 000 matcher! 

Som högst dömde Bertil Svanebring i 
Div. III, men som linjeman blev det ett 
antal Div. II-matcher och en allsvensk 
match. Bertil minns Boråsderbyt mellan 
IF Elfsborg och Norrby IF i Div. II den 
11 maj 1958 med en rysning, där uttryck-
et ”gick linjeman” knappast var relevant. 
Bertil fick nämligen skrämselhicka 
redan när laguppställningarna lästes upp 
och namnet Lasse Råberg nämndes. IF 
Elfsborgs högerytter var förmodligen 
Sveriges snabbaste fotbollsspelare. Där 
gällde det för linjemännen att hänga 
med! Ja, Bertil erkänner i efterhand att 
han nödgades tjuvstarta, även om det inte 
var tillåtet. Vid sin enda allsvenska match 
som matchfunktionär gällde ej heller där 
uttrycket ”gick linjeman”. Det var match 
mellan IFK Göteborg och Hammarby IF 
söndagen den 16 oktober 1960 på Nya 
Ullevi. Planen var slipprig och vid en 
tvärvändning råkade linjedomare Svane-
bring halka omkull. Samtidigt for bollen 
ut över sidolinjen. Bertil gjorde dock sin 
plikt och i sittande ställning vinkade han 
febrilt för inkast. Då hördes en röst från 
läktaren: - ”Titta på den – han setter å 
veftar”!      Bertil Svanebring
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Så några ord om Bertil Svanebrings 
ledaruppdrag i övrigt. 1954 var Bertil 
med och bildade Vara Domarklubb, som 
hade sitt säte på Lillys kafé. Lilly var 
f.ö.syster till Bertil. I samma hus låg 
Vara-Tryckeriet, där Bertil jobbade i hela 
sitt yrkesverksamma liv som typograf. 
Tryckeriet hade f.ö. specialiserat sig på 
idrottstrycksaker.

10 år senare, alltså 1964, initierade Bertil 
Svanebring tillsammans med Bengt 
Andersson Varaslättens Fotbollallians, 
som bildades i syfte att samla in pengar 
till en fond för skadade spelare. Där drog 
Bertil ett oerhört tungt lass som dess 
förste ordförande under 10 år. Under 
de åren anordnades c:a 25 arrangemang 
(utomhus), som drog in stora summor till 
skadefonden. Numera är en årlig inom-
husturnering det enda arrangemanget.  

forts.
Mot sig hade MFF ett namnkunnigt 
kändislag, som under 14 år spelat ihop 
närmare tre miljoner kronor till välgö-
rande ändamål och under 1974 spelat 
tiotalet matcher. Skulle MFF ha någon 
chans mot ”Il professore” Gunnar Gren, 
tillika f.d. fotbollsproffset Ardy Strüver, 
pingisvärldsmästaren (dubbel) Hasse Al-
sér, ishockeyvärldsmästaren Rolle ”Ho-
nom” Stoltz och andra från idrotts- och 
nöjesvärlden meriterade TV-stjärnor med 
Bengt Bedrup som spelande lagledare 
och speaker i spetsen? 

”Skum” match??
Inför kvällsmatchen fanns ett problem. 
Elbelysningen på Mossbrott var monte-
rad på träningsplanen och matchen skulle 
spelas på A-planen. De arrangerande 
Lionsklubbarna i Kvänum, Nossebro, 
Vara och Vedum stod inför ett stort 
problem. En hel förmiddag satt Sven-
Eric ”Bullen” Siesing i telefon för att få 
tag på en ledig skylift, som skulle flytta 
belysningen. Till slut lyckades han och 
det hela ordnade sig. Ändå blev matchen 
försenad en halvtimma. En enorm bilkö 
hade uppstått på flera kilometer. I den 
kön befanns sig de båda utsedda linje-
männen, Björn Kjällgren och Sven-Erik 
Lundgren. I väntan på matchstart spelade 
Göta Lejons 40-manna ungdomsorkester 
från Göteborg. De spelade även i halv-
tidspausen.

Matchen kom så småningom igång med 
en helt ny boll. Största problemet för 
domare Svanebring var när TV-lagets 
reserver, Ardy Strüver och Lasse Åberg, 
hoppade in. De kom alltid in samtidigt 
och då uppstod situationer som ställde 
stora krav på observation för domaren. 
Hur matchen slutade? Vid full tid var 
ställningen 2-2. Efterföljande strafflägg-
ning gav slutresultatet 5-5. Alla var dock 
vinnare.    

Vinstgivande
Största vinsten gick emellertid till can-
cerfonden. Drygt 3 200 åskådare betalade 
10:- i entré, trots en gråkall kväll!  Vid 
den efterföljande dansen på Mossbrott – 
där två orkestrar spelade nonstop – gick 
även där hela behållningen till cancerfon-
den. Så mycket folk vid en fotbollsmatch 
på Mossbrott kommer det aldrig mer 
att bli! Publikrekordet för Mossbrott får 
dock anses som delat: Vid Bill Haleys 
besök 1968 nåddes motsvarande publik-
siffra.

Ja, så var Bertil ordförande i Vara Sport-
klubb i sju år, med i brandmannaklub-
bens styrelse i c:a 20 år, auktionsropare 
i olika sammanhang ännu längre, med i 
Västergötlands domarklubb, Västergöt-
lands domarklubbs veteraner o.s.v.

Mitt i allt detta skulle Bertil Svane-
bring alltså också döma fotboll. Vid ett 
domaruppdrag i Falköping hade det kört 
ihop sig. Bertil ringde till sin kollega, 
Åke Hansson i Vedum, och undrade om 
inte han kunde ta det uppdraget. Hans-
son ställde givetvis upp. Dagarna efter 
ringde Åke och undrade om Bertil hade 
läst Falköpings Tidning. Bertil skaffade 
måndagsutgåvan och läste om den match 
som kollegan Hansson dömt. Slutkläm-
men löd: ”Mycket svag domare var Bertil 
Svanebring, Vara”. 

Givetvis har Bertil Svanebring även fått 
många uppskattningar genom åren. Ett 
dylikt var när han som förste domare fick 
motta ”Allan Welanderspriset” från juryn 
i Varaortens ungdomsallians. Det årliga 
priset tilldelades tidigare en ungdomsle-
dare i ordets vanliga bemärkelse. Juryn 
motiverade dock att Bertil Svanebring 
under många år dömt ungdomsmatcher 
och därmed också fostrat ungdomarna 
och att han under många år fungerat som 
ledare.    

Vid Varaslättens Fotbollallians 40-års-
jubileum 2004 hade Vara IHS anordnat 
en utställning, som givetvis dess förste 
ordförande, Bertil Svanebring, invigde 
med en kraftig domarsignal. Samma 
skedde vid VIF:s 100-årsjubileum 2008, 
som Vara IHS hyllade genom utställning-
en ”Sport på slätta under 100 år”. Även 
där kom en skärande domarsignal från 
Bertil Svanebrings domarpipa. Dock fick 
han dela med sig invigningsceremonin 
med sin i Vararevyn efterträdare, Börje 
Andersson-Brelid. 

Bertil Svanebring förtydligar texten 
till allsången

Affischen som lockade ca. 3.200 åskådare till Mossbrott
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Så småningom fick Vara SK igång en 
egen fruktbar ungdomsverksamhet – på 
initiativ av Bertil Svanebring! - och blev 
de som segrade i långa loppet. Naums 
SK gick däremot en spelarbrist till mötes 
och 1977 blev sista seriesäsongen.       

Åter till kulturen
För Börje Brelids del lockade åter 
revyscenen, där han med enbart mimik 
kunde få publiken att kikna av skratt. 
Hans deltagande i Mats Ljungs revyer 
och Lökens vänner är väl kända för 
många. Dessutom gav sig Börje ut på 
långa cykelturer. Första resan gick från 
Lund till Vara. Andra resan från Vara till 
Östersund. Den tredje turen cyklades 
från Gällivare till Östersund. I Storuman 
small ett däck. Annars gick det bra. En av 
resorna direktsändes i Skaraborgsradion 
med Karl Thulin. 

Inledningsvis ställdes frågan hur Börje 
Brelid och Bertil Svanebring egentligen 
äntligen stötte på varandra. Tja, vi får 
nog gå fram till 1994 och jubileumsrevyn 
”Höl i vägga” på Park Bio, som blev ett 
inslag i Vara köpings 100-årsfirande. 
Till den uppsättningen strålade några 
f.d. medverkande i Vararevyn samman. 
Vararevyn existerade mellan 1940 och 
1952. Gänget fortsatte att göra fram-
trädanden emellanåt – bl.a. vid Kålles 
Rekord-Magasin 2002. I december 
2007 gjordes en skivinspelning live på 
Park Bio med enbart Vararevymaterial 
skrivet av Karl-Erik Borg. Medverkade 
på skivinspelningen gjorde primadonnan 
Majken Karlsson-Garelius (född 1920), 
fotbollsdomaren Bertil Svanebring (född 
1921), f.d. fotbollsstjärnan Ola Carlsson 
(född 1922)och tränaren Börje Brelid 
(född 1930). Ackompanjerade på piano 
gjorde hela Sveriges melodiflicka 1956, 
ingenjör Ingrid Wickström (född 1941), 
som mer eller mindre kidnappades vid 
skivinspelningstillfället. Hon var inlagd 
på NÄL, men fick permission för att 
deltaga. 

Överskottet av skivförsäljningen har 
öronmärkts för Barncancerföreningen 
i västra Sverige. I skrivande stund har 
närmare 700 ex. avyttrats. Herrar Brelid/
Svanebring har själva bidragit med att 
dra in närmare 200 000 kronor vid sina 
framträdanden. Senast vid WIS-årsmötet 
i Vara lyckades man få deltagarna att 
skänka 1 320 kronor till Barncancerför-
eningen i västra Sverige!

Carl-Owe Johansson
Vara IHS

Tränare
Så småningom gick Börje Brelid fotbolls-
träningsutbildning. Alla stegen. Slutkur-
sen var förlagd till Halmstad. Ledare för 
kursen var samme Sven-Agne Larsson, 
som Börje indirekt spelat mot i Häckens 
BK. Med på kursen fanns deltagare från 
hela fotbollsskalan – från Allsvenskan 
ner till Börje Brelid i Div. VII. Bl.a. var 
IFK Göteborgs ”Bebben” Johansson med. 
Visserligen kände sig Börje väldigt liten i 
sammanhanget (då avses inte den fysiska 
storleken), men han var väl förberedd. 
För ”större” deltagare var nog det hela 
mest en formalitet, men för Börje var det 
hur stort som helst. – ”Börje, vi spelar 
med samme bôllen. Det är bara det att vi 
spelar lite fortare”, tröstade psykologen 
Sven-Agne Larsson. Börje  klarade dock 
av att leda en grupp galant. –”Du var 
bäst”, kommenterade en meriterad spe-
lare från Halmstad. Men det hade frestat 
på. Efteråt lade sig Börje på toaletten och 
grät ut sin ångest.

Det blev Naums SK som fick nöjet att 
ha Börje Brelid som spelande tränare. 
Under hans ledning gick Naums SK 1965 
igenom Div. VII utan förlust. Väl i sexan 
hamnade man två placeringar över Börjes 
gamla lag, Vara SK. 

Revy/Fotboll
Börje Brelids liv kom också att präglas 
av kombinationen fotboll och revy. 1943 
blev han i egenskap av Börje Andersson 
Varas Barnens dagsprins och i likhet med 
de flesta revyamatörerna i Vara växte han 
upp i Ungdomslogen ”Vårblommans” 
drivhus. 1948 debuterade han i Varare-
vyn ”Slättens nyheter”. Med på revysce-
nen fanns även den skönsjungande Per-
Olof Carlsson, mera känd som ”Ola”. 
Ola medverkade samtidigt som vänste-
rinner i Vara SK:s skickliga fotbollslag, 
som tagit sig ända upp till Västsvenskan. 
I samma seriegrupp deltog enbart Göte-
borgslag. Så småningom fick även Börje 
visa sina fotbollstalanger sida vid sida 
med Ola i Västsvenskan. Börje deltog 
bl.a. mot Häckens BK, där sedermera 
mästartränaren Sven-Agne Larsson hörde 
till de stora profilerna. Nåväl, det skall 
erkännas att Västsvenskan egentligen var 
något för stort för unge Börje – och så 
småningom även för Vara SK. Det blev 
tre minnesvärda säsonger i det fina Göte-
borgssällskapet. I fortsättningen – under 
50-talet - fick Vara SK, med Börje Brelid 
som teknisk och kämpastark högerinner, 
nöja sig med att utkämpa hårda duster 
med grannlaget IFK Emtunga i stället. 
Det gick inte heller av för hackor och var 
riktiga publikdragare. 

Tillsammans med Ingvar Hofling startade 
Börje Brelid en omfattande ungdoms-
verksamhet i Naum. Ungdomsarbetet var 
på många håll eftersatt – t.ex. hade inte 
Vara SK någon seriös ungdomsverksam-
het vid den tiden. Detta gjorde att Varas 
ungdomar drog sig bort till Naum. Av-
ståndet var inte mer än några kilometer. 
Själv stoppade Börje in så många pojkar 
som fick plats i sin bil. Vid något tillfälle 
lär det ha varit 13 hoppackade ynglingar 
i Börjes bil (det är sedan länge preskri-
berat)! Vanligtvis var det en karavan av 
cyklande pojkar från Vara med  Rib-
bingsvallen i Naum som mål. Givetvis 
fanns det också gott om egna talanger 
i Naum. Börjes förmåga att ta hand om 
ungdomarna på bästa sätt blev uppmärk-
sammat, uppskattat och framgångsrikt. 
Dessutom anordnade han idolträffar 
som stimulans. En ung blyg Ove Grahn 
kom till Naums bygdegård. Lars Heine-
man var en annan Elfsborgsstjärna som 
visade upp sig. Lidköpingsbrottaren Arne 
Robertsson en annan idrottsidol. För 
Orvar Bergmark dög dock inte Naums 
bygdegård. För Orvar hade det säkert 
gjort det, men Börje hade större planer. 
Han hyrde Park Bio i Vara och bjöd in 
alla fotbollsföreningar, som fick varsin 
bänkrad i biosalongen. Det var en mer 
värdig inramning för vår dåvarande för-
bundskapten i fotboll, den charmerande 
Orvar Bergmark 

Börje Brelid –fotbollsentusiast
och revymakare
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                                       Det var 1994 som planerna på en egen 
fotbollscup började spira i strelserummet 
hos Lidköpings IF. Dåvarande ungdoms-
ordföranden Per-Eric "Pele"Johanzon 
hade visioner om  en cup som kunde bli 
stor. "Pele" och huvudstyrelsens ordfö-
rande, Sture Halldin, reste till Karlstad 
för att få inspiration. Där spelades en cup 
bland skolor men inte enbart i Karlstad. 
Man spelade i flera kommuner och under 
många veckor.

LIDKÖPINGS IDROTTSFÖRENING
Klassfotbollen 
startade i Lidköping 
och gör nu sin 15:e 
säsong !

          Intresset för Klassfotbllen ökade efter 
hand. "Pele" hittade på en massa kring-
aktiviteter. Hoppborgar, prickskytte, tek-
nikbanor, ansiktsmålning och att LIF
fick inkomster genom försäljning av go-
dis, dricka, korv med bröd och annat i
ett antal kiosker runt planerna.
          Vi nådde ett rekordmässigt antal elever 
2003 då 2.665 deltog. Sedan dess ha
elevskarorna minskat och 2010 är vi åter 
igen under 2.000 elever.

          Numera spelar vi på 12 planer som alla 
har en sponsor. Klassfotbollen spelas
sista helgen i maj. På lördag med ca 300 
gruppspelsmatcher och på söndag
med 96 slutspelsmatcher. Åttondel-kvart-
semi och finaler.

LIF:s styrelse tyckte att en satsning på en 
tävling bland skolklasserna 1-6 i Lidkö-
pingunder en helg skulle vara bra!
"Pele" kollade bland skolorna och fick ett 
visst bifall. Vi skulle anordna en fotbolls-
cup med både tjejer och killar.
          Vi startade 1996 och fick med 1.776 
elever. Fotbollen förlades till Ågårds-
vallen i Lidköping där både LIF och 
Heimers ungdomssektioner höll till och 
gör fortfarande.
          Man skulle spela sjumannafotboll och 
minst två tjejer skulle ingå i laget. Det 
blev succé direkt! Varje plan fick ett 
namn sponsrat av ett företag, typ "plan 
LidBil".

          Numera är det 15 skolor som deltar. Alla 
har säkert vunnit i någon åldersgrupp 
någon gång. Vi delar ut medaljer till de 
första fyra lagen i varje åldersgrupp, 
vandringspokal till segrande lag samt ett 
antal extrapriser.
          Det har varit kutym att den bästa 5:e-
klassen har fått spela regionfinal för
hela Västergötland.          Från början spelade
inte alla kommuner klassfotboll men då 
gick man till final via kommunerns bästa 
"femmor"! Vi har spelat finaler på Skara 
Sommarland ett par år !
LIF exporterade sitt koncept till övrig 
kommuner i början av 2000-talet
och därefter har det fortsatt till att idag 

vara 16 kommuner som spelar klass-
fotboll i gamla Västergötland.

          Vi  i  LIF har exporterat idén till bl.a Ny-
köping där man varit igång ett par år.
          Den från början uttalade devisen för 
Klassfotbollen är: Det viktigaste är inte
att vinna, utan att skapa större kamrat-
skap, gemenskap och förståelse 
mellan alla i klassen och mellan olika 
skolor, inte minst för att motverka
mobbning, rasism, droger och våld!
          LIF:s hela verksamhet är delaktig i detta 
enorma arrangemang. Föräldrar
till pojk-och flickspelare ställer upp som 
försäljare i våra kiosker. Pojk- och 
flickspelare ställer upp som domare 
liksom juniorer och seniorspelare. 

Totalt är det över 100 domare.          
Dessutom funktionärer i sekretariat, som 
vakter, städare, ansiktsmålare, 
funktionärer för vår kioskverksamhet, 
sjukvårdspersonal, speakers,
m.m., m.m.          Jag som varit ansvarig ett
antal år, vill säga att detta arrangemang 
hedrar LIF och hela 
Lidköpings kommun!

                             lihs/Lars-Olof Andersson

Klassfotbollen spelas på 12 planer under en hel helg. Det är full aktivitet både på och utanför plan.
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SOMMARKRYSS.
Bokstäverna i de skuggade rutorna, rätt sammansatta, ger namnet på en festlighet, som framför allt hör ungdomen 
och sommaren till. Skriv ner svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till: 
”SOMMARKRYSS”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik. 
Senast den 12 juli 2010 vill vi ha svaren. Som vanligt drar vi tre vinnare bland rätt inkomna lösningar. Lycka till!                                                                                         

Rätt svar till förra numrets  ”VÅRKRYSS” blev givetvis ”Vancouver” och bland rekordmånga insända rätta svar 
har vi dragit tre vinnare.
1:a pris 3 Sverigelotter: Arne Johansson, Lars-Persgården 461, 465 94 Nossebro                                            
2:a pris 2 Sverigelotter: Olle Malmborg, Bölstad, 542 91 Torsö                       
3:e pris 1 Sverigelott:    Lars Hägerborg, Kyrkvägen 10 C, 565 31 Mullsjö
Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.
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Adress:    c/o  Gunnar Ryberg
 Prästeskärsvägen 11
 441 35 Alingsås
Tel:       0322-120 88
Epost.     g-cryberg@telia.com
Hems.    www.alingsasihs.se
Lokal Östra Kyrkogatan 3
Ordf. Gunnar Ryberg, 0322-120 88
Sekr. Rune Höglund, 0322-165 50
Epost. ruho@tele2.se
PlusG. 645 95 45-7

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.  Maija Larsson
Epost. maija@bihs.se
Bankg. 5513-8168

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
Tel: 0512-511 95

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. Ulf Söderhjelm, 0515-176 35
 0768-02 05 05
Sekr. Sven-Erik Hellberg
Epost. faik@falkoping.net

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

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

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 

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.       Jan Kindmalm, 
 0502-142 33, 0709-42 75 71
Epost. kindmalm7@gmail.com
Bankg. 5839-3471

Adresser och telefonnummer till idrottshistoriska 
sällskap/föreningar och idrottsmuseer i Västergötland 

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap

Borås Idrottshistoriska Sällskap

Essunga Idrottshistoriska Sällskap

Falbygdens 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

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap

Adress:   Olle Magnusson
 Källiden 8
 523 31 Skara
Tel:   0511-210 86
Hems. www.skaraihf.se
Utställn.: Monter, Idrottshallen
Ordf.   Olle Magnusson, 0511-139 52
Kontakt: Sjunne Jönsson, 0511-123 06
Epost.  olle.magnusson13952
 @bredband.net
 

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

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap

Marks Idrottshistoriska Sällskap

Skara Idrottshistoriska Förening

Tibro Idrottshistoriska Sällskap

Tidaholms Idrottshistoriska Förening

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   
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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

Tommy Olsson
Sjönäsgatan 14
506 49 Borås
033-20 04 53, 0705-67 79 58
tommy@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

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

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 

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

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

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, Tråvad
Ordf. C-O Johansson, 
 0512-140 12
Bankg. 5400-2829

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  Roland Gustavsson
 Ekenäsvägen 11
 546 72 Mölltorp
Tel: 0505-306 14
 0706-73 06 14
E-post roland@arnekarr.se
Museum:  Westgöta Idrottsmuseum
                 Huvudnässkolan, Vänersborg
Ordf. Roland Gustavsson
Sekr.        Jan Kindmalm,  0502-142 33
E-post. kindmalm7@gmail.com
Bankg.      5423-6880

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

Vara Idrottshistoriska Sällskap

Vänersborgs IdrottshistoriskaFörening

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap Västgötaidrottens Guldklubb

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

Du vet väl att du, som privatperson också kan bidra med att 
förgylla tidningen med insändare, reportage etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan 
 intressera våra läsare, så tveka inte, 
  utan skicka in det till red.

Du får också skicka in bilder för 
publicering –färg eller svart/vitt
digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 

Roland Gustavsson
Ekenäsvägen 11
546 72 Mölltorp
0505-306 14
0706-73 06 14
roland@arnekarr.se



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Posttidning B

Ulricehamns damer tvåa i årets Tiomilakavle

Ulricehamns OK:s glada silvertjejer Simone Niggli-Luder, 
Jenny Johansson, Maja Alm, Signe Klinting och Ida Bobach

Ida Bobach –trött men glad efter sin förstasträcka. Trångt i backen strax efter starten.

Foto: 
Leif Fjellström/UT


