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WESTGÖTARNAS 
IDROTTSHISTORIA

MEDLEMSTIDNING

WIS ÅRSSKRIFT 2010

Från 2010-års orienteringstävling ”skinkloppet” i Gullspång.  Läs mer på sidan 4

Våren är nära ...och vi ser fram emot alla härliga vår- och sommaridrotter  ...som t.ex. orientering

Kontrollangivelse: 
Stenen N sidan.

Foto: Lars-Erik Larsson
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Ordföranden har ordet

Roland Gustafsson
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Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Vi skriver idag år 2011. 
Nytt år – nytt decennium – nya förväntningar !
Även om vårt årsmöte inte är förrän den 19 mars, 
så är det dags att summera det gångna 
verksamhetsåret och samtidigt blicka framåt.

Medlemsutveckling.
Antalet medlemmar ökar sakta men säkert och närmar 
sig siffran 3000. Det är mycket glädjande och visar, att 
våra sällskap och föreningar bedriver en verksamhet, 
som fångar människors intresse. Det ökade historie-
intresset ligger rätt i tiden, men vi är ingalunda ensamma 
på banan.
Organisatoriskt  kan WIS agera både lokalt,
regionalt och centralt. Vårt goda samarbete med 
Västergötlands Idrottsförbund och SISU är väl det bästa exemplet på detta. Vi skulle dock 
kunna vara ännu ett par sällskap inom ”familjen” till gagn för alla.

Tidningen Westgötarnas Idrottshistoria.
Tidningen är vårt flaggskepp! Jag vill påstå, att den är den sammanhållande länken för WIS. 
Utan den skulle det vara svårare, att hålla ihop vår västgötska idrottshistoria.
Det kostar att ge ut tidningar, men styrelsen har säkrat en fortsatt finansiering.
De redaktionella och layoutmässiga grepp, som redaktionskommittén tagit under året, har 
varit klart lyckade och framåtriktade. Alla medlemmar och sällskap har möjlighet att komma 
till tals och visa upp sin verksamhet i varje nummer. Tidningen är efterlängtad bland 
medlemmarna. Jag kunde dagarna innan jul märka en viss otålighet och efterfrågan : 
”När kommer nr 4 ?”                                                                            
Kan en egen hemsida för WIS vara ett komplement till vår tidning? – Styrelsen äger frågan.

WIS-museet i Vänersborg.
Framtiden för vårt idrottshistoriska distriktsmuseum i Vänersborg är mycket osäker. 
Huvudnässkolan, där museet är inrymt, är nedlagd och skall ev. rivas. 
En arkitekttävling för området pågår. Något nytt är på gång. Frågan är vad WIS gör i 
händelse av ett för vår del negativt beslut. Flytt, förvaring, uppdelning av alla våra nuvarande 
samlingar? Styrelsen måste skaffa sig en handlingsberedskap och kommer som ett första steg 
ta upp en diskussion med Västergötlands Idrottsförbund. 
Museet firar 20-årsjubileum i april 2011. Förhoppningsvis med positiva förtecken.

Utvecklingsarbete.
I den av årsmötet antagna arbetsplanen fastslås, att styrelsen i samarbete med SISU skall ge 
sällskap/föreningar stöd i förnyelsearbetet och fortsätta med utvecklingsarbetet.
”Den största svårigheten är inte att få människor att acceptera nya ideér – utan att överge de 
gamla”. Ser man till medlemsstrukturen i vår organisation vad gäller ålder, kön, så kan man 
ana en viss obalans.Visst finns bland oss många enskilda beundransvärt kreativa 
människor, som ser möjligheter i stället för problem och tar till sig nya ideér. Men i en 
organisation/förening är förändringsbenägenheten ofta mera trög. Det är lätt att slå sig till ro, 
stelna i  sina former och lita på att någon annan gör jobbet.
”Det enda säkra vi vet om framtiden är, att den inte kommer att se ut som idag”.
Idrotten har varit och är fortfarande mansdominerad. Ingen kan undgå att se 
damidrottens framgångar idag. På olika områden tar kvinnorna för sig i kraft av kunnande 
och kompetens. Förändringen måste avspegla sig även i våra sällskap och föreningar. 
Det handlar om jämställdhet! Vi måste våga utvärdera vår verksamhet. Gör vi rätt saker? 
Vad kan vi göra bättre? Hur gör andra?                                                                                                                                          
Det som händer idag är historia i morgon. Idrottshistorien  varken börjar eller slutar  1950. 
Vi måste utgå från dagens situation, samhälle och människor när vi tager till vara det goda 
från förr.

Styrelsen kommer att ta initiativet att inbjuda till en  utvecklingskonferens under våren
för att sätta fokus på denna typ av frågeställningar.

Årsmöte.
Jag välkomnar alla medlemmar till WIS:s årsmöte den 19 mars.
Det är rätt tillfälle att uttrycka åsikter i frågor som rör Westgöta Idrottshistoriska Sällskap.
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Ansvarig utgivare:  Leif Svensson        Redaktör:  Göran Axelsson

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

Produktion: Borås Idrottshistoriska Sällskap

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

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

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 åttonde år. 
28 fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och 
bilder har hittills producerats.

Vi på redaktionen behöver hjälp från er läsare och är beroende 
av era berättelser i ord och bild. Det är ni som gör tidningen
ännu mera läsvärd!
Fatta era författarpennor, leta igenom gamla (eller nya) 
fotoalbum och skicka in era bidrag till oss.

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 2/2011 Maj

Nr 3/2011 Sept

OBS! På grund av mängden annonser
i detta nummer av tidningen, 
har ”Information från Idrottshistoriska 
sällskap och föreningar m.fl.” flyttats 
till sidorna 6 - 7.
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Orienteringsklubb i 
gränsbygd
Längst norrut i Västergötland, på gränsen 
mot Värmland, ligger Gullspångs  
kommun. Där har OK Amne sitt säte.
Klubbmärket, komponerat av Lars 
Jansson, symboliserar hemvisten. 
Amn är ett fornnordiskt ord, som betyder 
älv, i detta fall Gullspångsälven. 
Den medeltida borg, som fanns mitt i 
älven, finns också med på märket.
1953 bildades klubben och blev redan 
från början en kamratförening, som mest 
orienterade för att komma ut i naturen 
och inte för att försöka komma i närheten 
av de stora. En del DM och
Skaraborgsmästerskap har det ändå blivit 
av bara farten.
Men så på 80-talet dök Amnefostrade 
Malin Wästlund upp och dominerade
en kort tid damorienteringen i Sverige. 
Hon vann dessutom tjejmilen1987.
Annars är nog klubben känd för att 
exportera löpare och ledare till
andra klubbar. Stockholm, Göteborg, 
Karlstad och Lidköping är några som 
dragit nytta av Amne.

VADSBO

Från 2010-års ”skink-lopp”.
Kan beskrivas på orienterarspråk som: 
Stenen N sidan.
                       Lars-Erik Larsson

Klubbmärket, komponerat av Lars 
Jansson, symboliserar hemvisten. 
Amn är ett fornnordiskt ord, som betyder 
älv, i detta fall Gullspångsälven.

IBK Lockerud från Mariestad elitseriel-
ags tränare Åsa "Kotten" Karlsson var 
gästföreläsare på Vadsbo IHS november-
möte. Åsa är en av Sveriges största inne-
bandyprofiler genom tiderna. Redan efter 
säsongen 1992-93 utsågs hon till årets 
spelare, men då var hon bara i början av 
sin karriär. Hon spelade då i Lockerud 
från Mariestad, men några år senare gick 
flyttlasset till Stockholm och dåvarande 
elitlaget Hagsätra, som senare blev 
Högdalen.Efter spelarkarriären blev Åsa 
ett eftertaktat tränarnamn. Hon började 
sin bana i Södertälje för att sedan leda 
Balrog under ett antal år. Sedan Hud-
dinge i div. I, innan hon i fjol återvände 

”Kotten” gästade Vadsbo Idrottshistoriska till moderklubben Lockerud, som hon 
lyckades föra upp i elitserien.
40 landskamper blev det som spelare 
och ett VM-guld. Som assisterande 
förbundskapten vanns ytterligare ett 
guld i Schweiz-VM 2003. Hon var 
dessutom assisterande förbundskapten 
i det första U19-landslaget för damer. 
Även yrkesmässigt har hon ägnat sin tid 
till innebandy som tävlingskonsult på 
Svenska Innebandyförbundet. Åsa har 
även ett förflutet som fotbollsspelare 
i damallsvenskan under 1990-talet, då 
med Mariestads BOIS. På bilden ses Åsa 
tillsammans med Vadsbo IHS ordförande 
Bo Zackrisson beskåda 2011 års al-
manacka, som ges ut av Vadsbo IHS.
Text o foto Pelle P

Nu är väl klubben känd för sin samman-
hållning och sina "hyss". 
Vem minns väl inte när "Amnevisan" 
gick ut över lokalradion på 5-dagars i
Uppsala, eller barnvagnsrallyt i leran på 
Gotland.

Ingemars klubbtävlingar på O-ringen 
glömmer vi inte heller. Hederspriset
"Såskoppen" delades ut i många år och 
det var inte svårt att hitta kandidater.

Vid ”Öppet Hus” förra året gästades 
Vadsbo IHS av den ”gamle” medel-
distansaren Dan Waern. Han berättade 
minnen från sin långa löparkarriär, där 
fjärdeplatsen i OS i Rom var höjdpunk-
ten. Ett drygt 40-tal inttresserade hade 
mött upp och träffen var i Mariestads 
BK:s klubbstuga. På bilden ses från 
vänster MAIF:s långlöpare Lars Björnfot 
och Bosse Johansson, vidare Christer 
Carnegren, Tibro och Stig Wickström, 
mannen till höger är löparlegenden Göte 
Ivarsson, Karlsborg.

Dan Waern i Vadsbo

Skinkloppet är en annan begivenhet, som 
går av stapeln söndagen före jul oavsett 
väder. Då kan man vinna julskinka även 
om man råkar komma sist. På eftermid-
dagen är det märkes- och prisutdelning 
och naturligtvis kaffe och tårta.

Hugo Nyström
medlem i Vadsbo IHS
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Inbjudna Göteborgare för tävling med Boråsskyttarna
på Björkängs skjutbana 1904

De sista skotten på 
Björkäng 
27 oktober 1929 
Söndagen den 27 oktober 1929, då regnet 
strilade ner, arrangerades så kallade 
minnestävlingar på Björkängs skjutbana 
av Borås skytteförening, som bildats 
1887. Föreningen kan ses som arvtagare 
till Borås frivilliga skarpskyttekår som 
existerade mellan 1861 och 1876. 

Tävlingarna denna söndag, som Borås 
Tidning utförligt refererade, var de sista 
som ägde rum på den gamla banan. Det 
nya länslasarettets tillkomst (invigt 1930) 
gjorde att den var dömd att försvinna. 
I stället skulle skyttarna få en ny anlägg-
ning ute vid Gässlösa, som man bekvämt 
kunde nå med buss. 

Skjutbanan på Björkäng hade tagits i 
bruk 1894 och hade då ersatt tidigare 
banor på Trandö och vid Kristineberg. 
Den ansågs då mycket lämplig för sitt 
ändamål och hade sedan byggts ut 
och moderniserats. Bland annat hade 
den försetts med hisstavlor i stället för 
svängtavlor, nya skjutvallar hade anlagts, 
fälttelefon hade installerats och en 
paviljong hade uppförts till en kostnad 
av 3000 kronor, som man lyckats få in 
genom en basar på Hotell Borås. Genom 
sitt centrala läge och de förstklassiga an-
ordningarna räknades den en tid som en 
av landets bästa skjutanläggningar. Men 
i och med 1929 års utgång hade de sista 
skotten avlossats på Björkäng. 
Till minnestävlingarna hade l50 deltagare 
anmält sig, åtskilliga av dem veteraner.

De hälsades välkomna till dagens skjut-
ningar av Skytteföreningens organisa- 
tionskommittes representant gross-
handlare Rich Uhlin. Därefter hölls en 
fältgudstjänst vid paviljongen. 

Psalmsång, understödd av Älvsborgs 
regementes musikkår med musikdirektör 
Nils Wieslander som dirigent, inramade 
regementspastor A. V. Hammers 
predikan.
 
Tävlingarna tog sedan vid och pågick till 
klockan tre på eftermiddagen, då pris- 
utdelning förrättades av överste Axel von 
Arbin, ordförande i Älvsborgs skytteför-
bund. Han tackade också arrangörerna, 
framför allt tävlingsledaren fanjunkare 
Robert Nilsson, och utbringade ett 

fyrfaldigt leve för pristagarna. Under 
dagen hade de tävlande skyttarna förplä-
gats av landstormslottorna med fru Alma 
Bergendahl i spetsen. 

Dagen avslutades för skyttarnas del med 
en gemensam middag på Stadshotellet. 
Där följde tal och nya leven och fanjun-
kare Nilsson fick en minnesgåva som 
ledare för de sista tävlingarna på Björ-
kängs skjutbana. 

Än i dag erinrar kvartersnamn som Skyt-
ten, Geväret, Pistolen och liknande på 
Saläng om skjutbanan på Björkäng, där 
det nu finns fotbollsplaner och parke-
ringsplats.
                                      Lars Sundin 

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, med att 
förgylla tidningen med insändare, reportage etc. 
Det är ni läsare som har kunskapen om historien, fakta 
eller bara skrönor.
 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte utan skicka in det till red.
Vi är starkt beroende av era berättelser i ord och bild.

Namn, adresser och tel.nr., 
hittar du på sidan 23

SÖKES: Flera skribenter

OBS! Det är önskvärt att reportagen har en stor 
geografisk spridning i distriktet, 
så att det inte blir för koncentrerat 
till ett område.
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WESTGÖTARNAS 

IDROTTSHISTORIA
MEDLEMSTIDNING

WIS ÅRSSKRIFT 2010

Våren är nära ...och vi ser fram emot alla härliga vår- och sommaridrotter  ...som t.ex. orientering

Du får också skicka in bilder 

för publicering –färg eller 

svart/vitt  digitala, hög-
upplösta, eller vanliga kort. 
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Karlsborgs Idrottshistoriska                                       
Sällskap

inbjuder/kallar till årsmöte

onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00
 i

Haganäsets samlingssal, Karlsborg

Sedvanliga mötesförhandlingar, servering m.m                
                 

Medlemmar och övriga intresserade hälsas

Hjärtligt välkomna!

 Styrelsen

Marks Idrottshistoriska 
Sällskap

Årsmöte
 onsdag  23. mars kl.18.30

 klubblokalen  Rydal.
           

 Välkomna!
 Styrelsen

Borås Idrottshistoriska 
Sällskap

kallar till årsmöte onsdagen den 16 mars
   kl 18.00, i BTs PRESSCENTER, Allégatan 71 .

PROGRAM
Årsmötesförhandlingar

Jan Hansson, BT-Idrotten berättar om minnen 
och upplevelser fr. livet som idrottsjournalist.

Vi fortsätter i BIS kansli där vi fikar & vandrar 
runt i lokalerna. 

Vi bjuder på såväl 
bild/filmvisning som fika. 

BIS medlemmar samt övriga intresserade 
Boråsare hälsas hjärtligt välkomna!

 Genom att bli medlem i BIS för den facila årsavgiften
  på 100 kr stödjer ni vår verksamhet. 

Dessutom får ni tidningen
”Westgötarnas Idrottshistoria” 4 ggr/år.

För information ring 033 - 35 39 39.

Borås Idrottshistoriska Sällskap

Trollhättans Idrottshistoriska 
Sällskap

ÅRSMÖTE

TIHS inbjuder till årsmöte onsdagen den 30 mars 2011 
kl.18.00

Älvhögsborg, stora konferenslokalen.
Alla hälsas hjärtligt välkomna! Fika.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar följt av fotobloggen
 med Roger Lärk.

VÄLKOMNA
Styrelsen

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap
inbjuder till vårens idrottscaféer.

Tisdagen den 1/3-11   kl. 18.00. Skidstugan.
Orienteringens utveckling med hjälp av teknikens 

landvinningar.

Onsdagen den 30/3-11. Årsmöte. Se ovan.

Tisdagen den 12/4-11. Kl.18.00. Tingvallahallen.
Badminton. I en historisk idrottshall får vi följa utvecklingen 

av Badminton i Trollhättan.
Alla hälsas hjärtligt välkomna! Fika!

Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap

 kallar till årsmöte.

Dag: Lördagen den 19 mars 2011.

Tid:   Start kl. 10.00

Plats: Rydals museum

Värdsällskap: Marks IHS

Program och dagordning: Skriftlig kallelse med program, 
dagordning och övriga årsmöteshandlingar 

utskickas till varje sällskap/
 förening senast två veckor innan årsmötet.  

Anmälan: Varje lokalt idrottshistoriskt sällskap/förening
 anmäler  antalet deltagare till

 WIS:s sekr. Tommy Olsson, e-mail tommy@ bihs.se 
 alt. tel. 070 – 567 79 58 senast 16 mars 2011. 

Anmälan är bindande.

Avgift: 100 kr (inkl. lunch) per deltagare. 
Erlägges vid ankomsten

Välkomna!
Styrelsen.

Information från Idrottshistoriska sällskap och föreningar m.fl.
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Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskap

KALLELSE TILL
ÅRSMÖTE 2011

Måndagen den 14 mars kl. 19.00
i Södra Härene IF:s klubb-

lokal i Scoutgården

Välkomna!

Skara Idrottshistoriska 
Förening 

Liksom tidigare blir det träffar i samarbete med Skara 
Idrottsförening, också den numera en historisk förening.

Torsdagen den 3 mars står det bandy på programmet. 
Per-Anders ”Nöne” Gustafsson från Lidköping kåserar. 

Han har lång erfarenhet från bandysporten och är numera 
expertkommentator i STV.

Till tisdagen den 12 april är den så kallade Femklövern
inbjuden till Skara. I Femklövern ingår de idrottshistoriska 

föreningarna i Skaraborg. 
Detta blir ett lunchmöte förlagt till Axevalla travbana. 

Samling sker vid huvudentrén kl 11 och innan tävlingarna 
börjar blir det information, lite tips och även 

ett besök på Stallbacken. 
Gemensam lunch för 95 kr, som inkluderar entré och program. 

Lokal för övriga kvällar är SI:s klubblokal på 
Skaraborgsgatan 29 A kl 18.30. 

Närmare information går att få via ordföranden 
Olle Magnusson, 0511-13952.

Välkomna!
Gösta Karlsson

inbjuder till årsmöte onsdagen den 16 mars  kl 18.30

Plats:  IOGT-NTO-lokalen, Oscarsgatan 5

Program: Utdelning av stipendium, servering

Välkomna!   
Styrelsen

Alingsås Idrottshistoriska
Sällskap

Alingsås Idrottshistoriska
Sällskap

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

måndagarna 7 mars och 4 april 
kl 15 – 18

Välkomna!

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

Dessutom stödjer Du vår verksamhet.
Vi registrerar och arkiverar 

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

Vi anordnar idrottscaféer, utställningar och studieresor m.m.

Till Dig, som läser denna tidning 
och inte är medlem i någon/något av våra idrottshistoriska 

sällskap/föreningar (sid. 30-31):

Borås Idrottshistoriska 
Sällskap

SÖKER EN KLIPPARE
...som på vårt kansli, idéellt, ett par dagar i veckan,

klipper ur dagstidningar etc. 
och dokumenterar sportnyheter.
Du är förmodligen en pensionär,

med ett passionerat sportintresse, som vill bidraga till,
att nästa generationer kan ta del av idrottshistorien.

För information ring Olof: 033-22 63 55
el. 0706-81 21 16

Borås Idrottshistoriska Sällskap

Information från Idrottshistoriska sällskap och föreningar m.fl.
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TIBRO

Ett 30-tal medlemmar samla-
des på Snickarvallen i Tibro 
då Idrottshistoriska sällskapet 
hade höstträff.
Men tyvärr uteblev kvällens 
huvudgäst, Elfsborgsfantas-
ten Rune "Staven" Nydén, på 
grund av snöovädret. Han har 
dock lovat att återkomma som 
han gjorde på fotbollsplanerna 
här i trakten förr i världen.
 
Kvällens program fixades bra ändå då 
några av medlemmarna ställde upp och 
berättade idrottsminnen. För Staven är 
det bara Elfsborg som gäller i fotboll och 
han har allt i lagets färger gult och svart. 
Till och med huset han bodde i tidigare 
var i rätt färg. Men det var inte så lätt 
att sälja det tills den dagen det dök upp 
ett par Elfsborgsfans som tyckte de haft 
väldig tur som hittat det här huset. 
Alvar Johansson blev en Elfsborgs-
supporter i småskolan för 78 år sedan.

Nacka, Snoddas, Ingo, Tumba, 
Varg-Olle, Tjotta och Rio-
Kalle. Kända idrottsprofiler 
stod i fokus på äldrecentrum i 
Tibro. Denna gång var det inte 
för sina idrottsframgångar, 
utan för deras sångarmeriter 
på skiva.

Ulf Pettersson botaniserade återigen i sin 
rika skivsamling och hade denna gång 
satt samman ett program med idrottare 
på skiva. Tillsammans med Christer Car-
negren i Tibro Idrottshistoriska sällskap 
tog han med äldrecentrums besökare på 
en resa genom idrottshistorien där bollar, 
puckar, boxhandskar och speedwaycyklar 
bytts ut mot mikrofonen.
Efter att ha slagit i gonggongen inledde 
Ulf Pettersson med att berätta om en 
av de riktigt stora, Rio-Kalle Svensson, 
målvakt i svenska fotbollslandslaget med 
OS- och VM-medaljer i bagaget. Tillsam-
mans med landslaget och Putte Kock på 
piano framförde han Landskampsvisan.
Speedwayföraren Varg-Olle Nygren 
sjöng om hur det gick undan i svängarna 
och världsmästaren i tungsviktsboxning, 
Ingemar "Ingo" Johansson sjöng Väst-
kustens vals.

Mr Elfsborg insnöad 

”Elfsborgaren” Alvar Johansson var 
reserv för Mr Elfsborg, Rune ”Staven” 
Nydén, som blev insnöad.

Halsduk
- Vi var tre killar som var fotbollsintres-
serade. Jag blev Elfsborgfrälst från bör-
jan, sa Alvar och tog på sig en Elfsborgs-
halsduk som Staven ägt. 

Han berättade också om då han träffat 
Jörgen Mörnbäck, en annan Elfborgs-
supporter. Lars Joelsson hade med sig 
en pärm med tidningsklipp om "Staven". 
Bland annat från en match mellan IFK 
Hjo och Tibro AIK våren 1958. 

Överraskning
En publik på 1 215 personer såg matchen 
där Rune "Staven" Nydén blev den 
största överraskningen och banans klart 
bäste spelare. Hjolaget fick nämligen 
göra en del omplaceringar i andra halvlek 
och Rune gick in som högerhalv. I refera-
tet står att lille Nydén lyckades hundra-
procentigt och blev dagens publikhjälte. 
Lars Joelsson var en av dem som spelade 
i Tibrolaget.
Idrottshistoriskas ordförande Ingemar 
"Löck" Karlsson och Hasse Hansson tog 
över och då var det minnen från Sixdays 
i motocross och Novemberkåsan som det 
handlade om. En titt på bilder av gamla 
idrottsstjärnor och av olika fotbollslag i 
Match-tidningar från 1952 hanns också 
med innan kvällen avslutades. 

Börje Sahlén

Ulf Pettersson, till höger, delade med sig av sin rika skivsamling och bjöd på ett pro-
gram där idrottare sjöng och Idrottshistoriska sällskapet visade idrottsprylar från en 
likaledes svunnen tid.

Det sjöng om idrotten

Snoddas 
i Karusellen
Bandyspelaren Gösta Snoddas" Nord-
gren" gjorde succé i Hylands Karusellen 
och tog Folkparkerna med storm 
sommaren 1952. 
Hylands intervju med Snoddas följdes av 
Flottarkärlek.
Inför Sven Tumbas framförande av 
Ishockeypolka berättades anekdoter från 
hans besök på Månskensrinken i Tibro 
tillsammans med Rolle Stoltz och Lasse 
Björn.
- Det var otroligt att få se dem i kött och 
blod, mindes Ulf Pettersson.

Nacka och Åby
Fotbolls- och handsbollsspelaren Ingvar 
"Tjotta" Olsson gjorde succé i Sigge 
Fürsts Frukostklubben med Rock'n'roll 
med en boll och den vajande majskolven, 
Lennart "Nacka" Skoglund, sjöng Vi 
hänger med. Programmet avslutades med 
fotbollslandslagets Vi är svenska fot-
bollsgrabbar ackompanjerade av Georg 
"Åby" Ericson.
Efter musikprogrammet kunde besö-
karna titta närmare på de idrottsprylar, 
program, biljetter, lagbilder, vimplar och 
tröjor som Idrottshistoriska sällskapet 
lånat ut för det speciella tillfället.
Lars-Ola Carlén
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VI SPOLADE OCH SPELADE PÅ MOSSBROTT EN GÅNG
(Dikten är skriven av Bruno Arvidsson och kan sjungas på originalmelodin till ”Det var en lördagsaften”. 
Bruno sjöng också sången då Mossbrotts 100-åriga tillvaro firades i IFK Emtungas klubblokal på Mossbrott 
den 17/10 2010. Bruno har även bifogat de egenhändigt gjorda teckningarna till texten).

Nu för tiden åker jag till Mossbrott alltför sällan.
Det vill av någon anledning jämt komma nåt emellan
var gång jag tänkt besöka där en match eller en fest
men därvidlag så är jag väl som åldringar är mest.
Annat var det dock på femti- och på sextitalen.
Då var jag där så ofta att jag ansågs som smått galen.
Var kväll så tog jag cykeln dit för träning eller match
och för mitt inre öra hör jag än idag den klatsch
som bollen for i nätet med så det stod som en strut
och jag tyckte att varje match på tok för fort tog slut.
Med klippningen av fotbollsplanen turades vi om
och det var aldrig, såvitt jag minns, nån utav oss som
försökte slippa från. Att göra det var då tabu.
Såvitt jag hört så är väl knappast sådant tabu nu?
Vi hjälptes även åt jämt då vi spolade den is
som vi spelade hockey på om vintern på det vis
som ishockey då spelades på lite överallt
uti vårt långa land så snart det var tillräckligt kallt
för att det skulle vara nån idé försöka få
upp nån is och gränsen därvidlag gick omkring två
minusgrader om jag så här efteråt minns rätt.
Vi tyckte det var spännande och kul om än ej lätt
att under stjärnklar himmel släpa slangen hit och dit
i vetskap om att det båd´ titt och tätt bara blev skit
med isen eftersom ju vädret kunde växla fort
och att allt jobb vi hjort snart kunde vara som förgjort.
Men oj vad vi var glada varje gång som kylan höll
i sig några dar och ingen snö på Mossbrott föll.
Jag minns ännu hur lyckliga vi var då isen låg
där blank såsom ett bonat golv och vi ingenstans såg
nån enda liten ojämnhet eller att jord och sand
stack upp igenom isen som ju hände allt ibland.
Vattnet till vår is kom ifrån brunnen som då fanns
där klubblokalen nu finns och där vi lite till mans
drack det vatten vi drog upp ur brunnen i en hink.
Att vattnet från och till var fullt av skräp och smaka´ pink
det var det ingen som brydde sig särskilt mycket om
förrän det var en kille från ett gästande lag som
drack i stora klunkar då han plötsligt fick panik
i samma stund som han just svalt ett ruttet ekorrlik.

Och därefter så drack vi alltmer sällan och försiktigt.
Vi tyckte vattnet sedermera aldrig smaka riktigt
som vi innan den dan hade tyckt det hade gjort.
Och om vi ändå drack det drack vi sällan fort
som vi gjort dessförinnan alltsen brunnen varit ny
och vattnet inte börjat smaka ekorre och dy.
Nu finns det inget längre som oss minner om den brunn
vars vatten jag som ung så ofta hade i min mun
och många vinternätter spolat hockeybanan med.
Jag tycker nästan tiden på nåt sätt varit ur led

alltsen vår kära hockeybana blev förvandlad till
parkeringsplats men i mitt minne står ju tiden still
så varje gång jag sedan dess besökt Mossbrott så har
jag tyckt att det är trist att hockeybanan ej finns kvar.
Då drar jag ifrån djupet av min själ en sorgens suck
och minns hur dunket ekade från sargen då en puck
sköts emot densamma och hur hejaropen ljöd
ifrån vår publik som fick oss kämpa med sån glöd
att vi nästan varje match kammade hem poäng
och blev ett alltmer sammansvetsat hockeykompisgäng.
I pauserna på matcherna så skottade vi snö
och framför de små isskraporna var det ofta kö.
För alla ville hjälpas åt med allting där och då
för att så snart som möjligt åter hockey spela få.
Och efter varje match så var det för det mesta dags
att åter spola isen och då jobba vi till max
med den långa vattenslangen som i samlad trupp
vi hjälptes åt att ur den mörka brunnen hiva upp
för att spola isen tills den åter låg där blank
och jag på kortspel i vår paviljong hunnit bli pank.
Ty då vi inte spolade så spelade vi kort.
Det var nog, inom parentes sagt, nåt vi inte bort.
För min del hade jag för kortspel långt mindre talang
än för att på vår is släpa omkring vår långa slang.
Men eftersom vi nogsamt följde spolningsschemat så
hann jag jämt förlora pengar varje kväll ändå.
När Emtungas och Varas lag gick samman för att bli
till Slättens IK innebar det ishockeyns sorti
från Mossbrott och det sörjer faktiskt än i denna dag
vi som en gång spelade i EFEK:s lag.
Mossbrotts hockeybana blev knappt mer än femton år
och ändå minns jag den som om den fanns fram till igår.
Innan jag här inom kort når slutet på min sång
så vill jag sjunga lite om hur hockeyn kom igång.
År nittonhundrafemtiofem så byggdes sargen upp
av fotbolls- och av bandyspelare i samlad trupp.
Att nämna någons namn här skulle inte kännas rätt
ty risken finns att man nån glömmer och det gör man lätt.
Snart så kommer inte heller nån längre ihåg
att det för knappt ett halvsekel sen på vårt Mossbrott låg
en hockeyrink som vintertid var som ett andra hem
för oss som då vara unga men nu har fyllt sextifem
eller ännu mera men likväl kan tycka att
det var såsom igår då vi var iskall vinternatt
slet med vattenslangen för att sedan dan därpå
vi i våra gröna tröjor skulle spela få
mot Vara eller Skara eller kanske GIK.  
Carl-Owe Johansson
Vara IHS

”Vi spolade på Mossbrott en gång”
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ÅRSBERÄTTELSER

Styrelsen har under året bestått av 
Roland Gustafsson, ordf., Bo Zackrisson 
vice ordf., Tommy Olsson, sekr.,
Sture Pettersson, kassör samt Folke 
Brink, Karin Monsén-Karlsson och 
Benny Östh, ledamöter. Carl-Erik John-
son, Västergötlands Idrottsförbund, VIF, 
samt Britt-Marie Knutsson, 
valberedningen, har varit adjungerade 
till styrelsens möten. 
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten 
varav 2 konstituerande.

Samtliga idrottshistoriska 
sällskap/föreningar i Västergötland, 
utom Skövde, har varit medlemmar 
i WIS.

Ekonomiskt gick verksamheten 2010 
med ett underskott om 21 000 kr vilket 
var 6 000 mer än planerat. 
En avgörande faktor i sammanhanget var 
självfallet att Västra Götalands-
regionen inte beviljade något bidrag för 
året. Styrelsen har med anledning av 
detta kontaktat VIF angående ett utökat 
bidrag 2011, framför allt för att säkra 
utgivningen av föreningens tidning och 
har glädjande nog också fått positiva 
signaler angående ett sådant. 
Inga särskilda projektbidrag har beviljats 
under året.

ÅRSBERÄTTELSE FÖR WESTGÖTA 
IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP, WIS,  2010

Föreningens tidning, Westgötarnas 
Idrottshistoria, har utkommit med 4 
nummer under året. Upplägget har varit 
något annorlunda än tidigare i och med 
att WI fr o m 2010 gått över till att ta 
med material från alla sällskapen i varje 
nummer. Förstasidan har också fått ett 
moderniserat utseende.

Redaktionskommittén har bestått av 
Tommy Olsson, sammankallande, Bo 
Zakrisson och Sven-Åke Mökander samt 
ansvarige utgivaren Leif Svensson och 
redaktören Göran Axelsson.  Borås IHS 
har som tidigare svarat för administra-
tion, produktion och distribution av WI.

Verksamheten vid Idrottsmuseet som 
drivs tillsammans med Vänersborgs IHF 
har under året präglats av oklarheter i 
lokalfrågan. Huset där museet finns f n 
kommer antagligen att rivas och politiska 
diskussioner kring hela områdets framtid 
har pågått och pågår fortfarande. WIS´ 
speciella museikommmitté, Benny Östh, 
sammankallande, Ragnar Nilsson, Sture 
Pettersson och Bo Zakrisson, har på sty-
relsens uppdrag påbörjat arbetet med att 
förbereda WIS på en kommande uppsäg-
ning och vad som då ska ske. Styrelsen 
har också inbjudit Idrottsförbundet till 
överläggningar i frågan. 

Årets sommarmöte genomfördes på 
fästningen i Karlsborg 4 september. 
Förmiddagen ägnades åt informationer 
och redovisningar. Efter lunch i militär-
restaurangen fick deltagarna en guidad 
tur genom fästningen, fästningsmuseet 
och skattkammaren, i allt ett mycket 
välbesökt och lyckat arrangemang i strå-
lande sensommarväder.

Satsningarna på utbildning inom hem-
sidesområdet i samarbete med SISU 
och VIF fortsatte under året med två 
utbildningsdagar i Vara i oktober. Dag 1 
handlade om bildhantering och dag 2 om 
hur man skriver texter på ett bra sätt. 
Folke Brink har för styrelsens räkning 
följt upp utvecklingen när det gäller det 
gemensamma hemsidesprojektet och har 
ansvarat för utbildningsdagarna.

WIS är medlem i IHRF men har 
ifrågasatt förbundets mer eller mindre 
obefintliga verksamhet vid två samman-
komster under året, årsmötet och ett möte 
i Örebro under hösten.

Samarbetet med Västergötlands Idrotts-
förbund och SISU har som tidigare varit 
gott och utgör en viktig grund för ett 
fortsatt framgångsrikt arbete för WIS.

Styrelsen genom Tommy Olsson

IDROTTSFÖRENINGAR och IDROTTSHISTORISKA 
FÖRENINGAR/SÄLLSKAP I 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 närmaste arkiv, för säker förvaring. 

REDAKTIONEN FÖR WI.

Årets sommarmöte hölls på fästningen i Karlsborg. 
Deltagarna fick en mycket uppskattad, guidad tur genom fästningen, fästningsmuseet och skattkammaren.
Ett mycket välbesökt och lyckat arrangemang i strålande sensommarväder.

Foto: BIS
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ÅRSBERÄTTELSER
Årsrapporter 2010 

från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar
Borås Idrottshistoriska Sällskap
BIS styrelse har under 2010 haft föl-
jande sammansättning: Tommy Olsson, 
ordförande, Björn Bergqvist, vice ord-
förande, Lars Bogsjö, Arne Kjörnsberg, 
Ewa Magnussson, Kjell Sternfeldt och 
Göran Zettergren med ersättarna Marita 
Hallberg och Lars Sundin. Bergqvist, 
Kjörnsberg och Sundin var utsedda av 
Borås Stad.
 Lars Johansson (t o m juli) och Eva 
Wohlin (fr o m augusti) samt Olof Toftby 
har varit adjungerade, de båda först-
nämnda som kassör och Olof Toftby 
som ideellt heltidsarbetande kanslichef. 
Göran Axelsson har varit redaktör för 
Westgötarnas Idrottshistoria, WI och Leif 
Svensson ansvarig utgivare samtidigt 
som han också varit planeringsansvarig 
för Idrottsmuseet. Karl Karlsson har 
arbetat deltid med insamling och regist-
rering av material. Steve Gustavsson har 
varit datakonsult och tillsammans med 
Olof Toftby ansvarig för hemsida och 
bild. BIS har dessutom haft sammanlagt 
6 anställda med arbetsmarknadsstöd.
 BIS hade under året 771 medlemmar 
varav  585 var enskilda, 176 föreningar 
och 10 företag/institutioner. 
 Idrottsmuseet var januari - september 
öppet tisdagar 16 – 19. Fr o m oktober 
övergick BIS till att enbart hålla öppet 
vid olika arrangemang i Boråshallen som 
t ex Borås Baskets matcher. Antalet besö-
kare uppgick till ca 600, en viss ökning i 
förhållande till 2009. BIS har också fort-
satt att visa idrotts- och kulturhistoriska 
bilder i Galleri Idun i fullmäktigehuset. 
Verksamhetsmässigt fortsatte den 2009 
påbörjade översynen av museet med den 
nya filmsalen och Olympiamontern för 
att bl a öka exponeringen och förbättra 
skyltningen/informationen kring föremål 
och miljöer.  
 Nya invalda i Wall of Fame som num-
mer 24 - 26 blev fotbollsspelaren Anna 
Svenjeby, landslagstjej från Kronäng och 
Jitex,  VM-orienteraren Birgitta Olsson 
(Larsson) från Bredared samt flerfaldige 
olympiaroddaren Anders Wilgotson, 
ÖSS.  
 BIS har fr o m 2009 uppdraget att 
dela ut Boråsmedaljen till årets främsta 
idrottsprestation i staden, en medalj som 
sedan 1938 delats ut av den nedlagda 
Föreningen för idrottens främjande i 
Borås. Juryn valde emellertid att inte 
dela ut någon 2010.  
 Den årliga personal- och studieresan 
gick 2010 till Fotbollsmuseet i Deger-
fors, Alsters herrgård där man firade 
150-årsjubileum av Gustaf Frödings 

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap 
Styrelsen har under året haft följande 
sammansättning: 
Ordförande:  Ulf Söderhielm 
V. ordförande  Per-Olof Markrud 
Sekreterare:  Sven-Erik Hellberg 
Kassör:  Gunnar Gladh 
Ledamöter:  Kurt Gyllensaan, Leif  
   Markrud, Nils Qvist 
Suppleanter:  Jan-Olof Ahlin, 
   Görgen Green, 
   Arne Nilsson 
Revisorer:  Bo Johansson, 
   Sture Pettersson 
Revisorsuppleanter: Arne Berger,
   Kjell Elving 
Valberedning:  Göte Larsson, 
   Nils Qvist 
 Med anledning av Odenhallens 
renovering flyttade vi in i nya lokaler i 
Odenhallens markplan. Arbetet har fort-
skridit med uppbyggnad av det material 
som fanns innan flyttningen. Stort arbete 
har nedlagts med iordningställande av 
lokalerna, 2 rum. Föreningen har arbetat 
med detta varje måndag under året, 
uppehåll under juni och juli. 
 Den 2 mars hade vi årsmöte, det blev 
en del nya styrelsemedlemmar. 
Vi var ett 20-tal som bevistade mötet. 
Vid årsmötet valdes Evert Carlsson, 
Holger Lindberg och Bengt Setterberg 
till hedersmedlemmar i Sällskapet.
 Den 20 mars var vi repr. med vårt AU 
på WIS årsmöte i Vara. 
Repr. i WIS sommarmöte i Karlsborg. 
Repr. Sällskapet i vårt kommunala 
museiråd. 
Studieresor har under året företagits till 
Riksidrottsmuseet i Stockholm samt till 
Degerfors IF museum som är ett fotbolls-
museum. 
 Under arbetet med iordningställande 
av museet har minnesanteckningar förts. 
 En av våra hedersmedlemmar, Bengt 
Setterberg, har avlidit under året, vi repr. 
vid akten samt med blommor. 
 Styrelsen tackar alla som stött och 
verkat för vår verksamhet.

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap 
Sällskapets syfte är att insamla och doku-
mentera idrottshistoria samt att anordna 
sammankomster med idrottshistorisk 
anknytning. För närvarande har vi totalt 
175 medlemmar inkl. föreningar och 
företag. Vi har en hemsida 
www.alingsasihs.se - där man bland an-
nat kan läsa om Alingsås idrottshistoria, 
och där vi informerar om våra aktiviteter. 
 I vår utställningsmonter på Sparban-
ken har vi under året bland annat ställt ut 
priser från framlidne medlemmen Bertil 
Ståth, AGF, samt ett antal standar. 
Vidare har vi börjat ställa ut material som 
illustrerar olika idrotters historia i kom-
munen. Under hösten har funnits föremå-
loch foton med anknytning till fotbolls-
sporten från Alingsås IF, Gerdskens BK 
och Holmalunds IF. Till våra samlingar 
har skänkts ytterligare en del priser och 
böcker, bland annat från avlidne Bengt 
Gustavssons dödsbo. 
 Årets vårträff hölls på Östbovik den 
19 maj med 32 deltagare och höstträf-
fen den 8 september i Ängabostugan 
med 42 deltagare. Vi har haft Öppet hus 
i vår klubblokal sex gånger med 15 - 20 
deltagare per gång. Vi deltog också i 
kommunens arrangemang" Arkivens 
dag". Många av våra medlemmar deltar 
dessutom i det idrottscafe som sedan 
1994 anordnas i Alingsås IF:s klubb 
stuga en gång per vecka under "vår- och 
hösttermin". 
 Styrelsen har representerats vid West-
göta Idrottshistoriska Sällskaps (WIS) 
årsmöte den 20 mars, WIS sommarmöte 
den 4 september samt vid Hembygdsnä-
tets årliga träff. Vi har också deltagit i av 
WIS och SISU anordnade utbildningar 
om hemsidor och utformning av tid-
ningsartiklar. 
 Vid årsmötet den 15 mars deltog 34 
medlemmar. Hjalmar Andersson var mö-
tesordförande. Arets stipendium för unga 
idrottare delades ut till Kalle Brämzell 
och Johanna Holmén Svensson, 
Alingsås IF. 
 Styrelsen, som under året haft elva 
sammanträden, har bestått av 
ordf. Gunnar Ryberg, vice ordf. Lennart 
Johansson, sekr. Lars Larsson, 
kassör Barbro Karlsson 
samt Ronnie Andersson, 
Henrik Svensson 
och hedersledamoten Alvar Munter.

födelse, Idrottens Hus i Karlstad där 
Värmlands IHS stod för värdskapet samt 
Nordiska travmuseet i Årjäng.
 BIS fortsatte under året att ge ut 
Westgötarnas Idrottshistoria i 4 nummer 
på uppdrag av Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap, WIS. Den nya hemsidan togs 
något försenat i bruk under året och 
arbetet med att fylla den med ett mycket 
utökat material som t ex äldre nummer 
av WI pågår. 
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Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Aktiviteterna har varit många under 
året  idrottskaféerna har avlöst varandra 
med olika tema såsom handboll, bandy, 
fotboll samt friidrott. 
 Klubbträffar med Lidköpings IS och 
Rackeby IK.
 En utställning har pågått hela året 
som speglat Lidköpings IS 100 år.
 Sällskapet har haft samarbete med 
Vänermuseet med Minnenas kafé samt 
forskarfredag. Lidköpings kommuns 
porslinfestival samt drejarschottis i stads-
trädgården. 
 Sällskapet har haft fyra träffar med 
s.k. ”Femklövern” som består av Karls-
borg, Tibro, Skara, Vadsbo samt Lid-
köping. Museet har fått utökade lokaler 
som nu har hela andra planet i byggna-
den 
 Totalt har museet haft 1500 besökare 
och c:a 2500 besök på sin hemsida 
 Medlemsantalet är 259 st. Sällska-
pet har haft två anställda genom Jörgen 
Johansson och Jan Egnell. 
 Styrelsen utseende har under verk-
samhetsåret varit: Ordf. Folke Brink, 
v.ordf Lars Apell, Sekreterare Ingemar 

Marks Idrottshistoriska Sällskap
När man blickar tillbaka på 2010 och 
dessutom bläddrar i protokollspärmen ser 
man att det har faktiskt varit en hel del 
som uträttades. Vi har naturligtvis arbetat 
med vår lokal. Komplettering av inred-
ning, målning och nya hyllor, klädgarde-
rober för förvaring av idrottsdräkter har 
skaffats. Vi har fått överta en del montrar 
och spotlights från Rydals Museum, som 
vi har ett trevligt samarbete med,
 För att börja med årsmötet så hade vi 
fint främmande. Dan Waern gästade oss 
och berättade om sin träning och sitt täv-
lande enkelt och okonstlat. Många hade 
också sökt sig till vår klubblokal, kanske 
mest gamla löpare som ville lyssna och 
prata med en av våra stora löparidoler. 
Vid årsmötet utsågs avgående kassören 
Ingvar Nordin till hedersledamot. Ingvar 
är en av sällskapets grundare.
 Vi har  skaffat en liten smidig band-
spelare för intervjuer. Flera i styrelsen 
har gjort intervjuer hemma vid köksbor-
det med idrottsveteraner Vi tror att det är 
viktigt att samla på information från dom 
”som var med på den gamla goda tiden”.
 Marks idrottsring, som verkat sedan 
1931 har beslutat att avveckla sin verk-
samhet efter nästan 80 år. Kvarvarande 
pengar överlämnades till vårt sällskap. 
Det blev hela 10 000 kr.
 Tostareds IF:s jubileumsutställning 
har under året varit utställd i vår vis-
ningshall. Ordföranden Berndt Ekholm 
presenterade utställningen och fören-
ingens verksamhet vid ett ”Öppet hus”. 
Tostareds IF är handbollsklubben i Mark.
Namnet till trots är verksamheten numera 
koncentrerad till Idrottshallen vid Kun-
skapens Hus i Skene. Fler jubilerande 
föreningar är välkomna med utställ-
ningar.
 Vi har gett möjlighet för styrelser i 
medlemsföreningarna att komma på be-
sök och hålla styrelsemöten hos oss och 
samtidigt få information om vår verk-
samhet. Några föreningar har utnyttjat 
möjligheten och vi hoppas att det ska bli 
fler.

Karlsborgs  Idrottshistoriska Sällskap.
Styrelsen för Karlsborgs IHS har under 
verksamhetsåret 2010 haft följande sam-
mansättning och ansvarsfördelning:
Roland Gustafsson ordförande, Stig 
Brehag sekreterare, Göte Ivarsson kassör,
Evert Fingal ledamot, Åke Engvall leda-
mot och Christer Carnegren adjungerad
ledamot.
 Styrelsen kan se tillbaka på ett bra 
verksamhetsår 2010. Medlemsutveckling 
är glädjande positiv och har under året 
ökat med c:a 20 medlemmar till 115.
  Ekonomin är stabil och kontrollerad 
genom våra sponsorsintäkter och sam-
verkan med IF Tivo och IFK Karlsborg 
lokalmässigt och administrativt, samt 
kommunalt bidrag.
 År 2010 har inneburit, att vår verk-
samhet har konsoliderats och börjat finna 
lämpliga former
 Utifrån den verksamhetsplan, som 
årsmötet antagit, har Karlsborgs IHS
under året 
 -  arrangerat ett allmänt idrotts-café 
under våren med temat ”Fotboll” och 
under hösten ett med temat ”Bandy och 
ishockey”. Båda var välbesökta, uppskat-

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
Under det gångna verksamhetsåret har vi 
haft ett antal styrelsemöten, samt bland 
annat arbetat med material till WIS-tid-
ningen och inte minst till vår hemsida. 
 Vid WIS årsmöte i Vara, som ägde 
rum den 20 mars representerades klub-
ben av Rolf Melin och Robert Karlsson. 
 Arbetet med hemsidan har pågått hela 
verksamhetsåret med Jan-Erik Johansson 
som ansvarig. 
 Vår förening har kommit långt med 
detta arbete och mycket material om 
Herrljunga-idrotten finns nu inlagt. 
Vi väntar nu på ytterligare material från 
ortens föreningar för att göra hemsidan 
ännu intressantare. 
 Under året har vi haft ett inslag om 
Herrljunga-idrotten i WIS-tidningen om 
HSK fotboll, med bilder från olika lag. 
 Föreningen har även deltagit vid ut-
vecklingsmöte av WIS, som har ägt rum 
på Vara Folkhögskola. 
Jan-Erik Johansson representerade för-
eningen. 
 Sällskapet har under 2010 haft 
följande styrelse: Ordförande Rolf Melin, 
sekreterare Sixten Borgvall, kassör 
Torsten Ranweg samt Jan-Eric Johans-
son, Robert Carlson, Harry Nilsson och 
Lars Fredrikason.
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tade och uppmärksammade. 
Nya medlemmar tillkommer och gamla 
återkommer, ofta med eget idrottshisto-
riskt material
 - påbörjat med stöd av kommunens 
folkhälsoråd en inventering av gamla nya 
fotbollsplaner och klubbar knutna till 
dessa.
 - tillsammans med  idrottsföreningar 
och SISU bildat ett idrottsråd i 
Karlsborgs kommun.
 - deltagit i gemensamma idrottshis-
toriska träffar anordnade av ”Femklö-
vern” d.v.s. idrottshistoriska sällskapen 
i Lidköping, Skara, Tibro, Vadsbo och 
Karlsborg
 - deltagit i av Femklövern arrangerad 
idrottshistorisk resa till Värmland och 
fotbollsresa till Degerfors
 - haft deltagare vid de två av WIS och 
SISU anordnade IT-utbildningsdagar
 för hemsidan
 - varit värdsällskap för WIS:s som-
marmöte i september med c:a 70 deltaga-
re  från 12 olika sällskap i Västergötland
 - varit representerade vid WIS:s års-
möte och vid Tibro IHS jubileum   
 - medverkat i vår medlemstidning 
med artiklar, som speglar idrotten i vår 
kommun genom tiderna.

Williamsson, v.sekr. Gunnar Olausson, 
Kassör Ingemar Bertilsson övriga leda-
möter o suppleanter Harald Falk, Lennart 
Birgersson, Rune Bringsved, Bengt-
Göran Bäcklund, Håkan Larsson. 
 Ett 20- tal övriga medlemmar har 
deltagit i fyra olika arbetsgrupper med 
stort intresse. lagt ned ett stort arbete.
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Skara Idrottshistoriska Förening
Styrelsen för verksamhetsåret har haft 
följande sammansättning, 
ordf. Olle Magnusson, v.ordf. Leif 
Nordh, sekr. Gösta Karlsson, kassör 
Sjunne Jönsson, samt Sten Eliaeson 
och Rolf Herrlin, suppleant Sten-Olof 
Ohlson. 
Utöver detta har Lennart Lundh adjung-
erats i första hand för att klara ut 
IT-frågorna. Revisor Alf Andersson med 
Lars Lundberg som suppleant. 
 Utöver årsmötet har 7 protokollförda 
styrelsemöten avhållits. 
 Medlemsskapet har glädjande ökat 
med 10 personer. Vid årskiftet är vi 
nu 55 totalt. 
 Samarbetet med Skara IF har under 
året ytterligare utökats. Gemensam 
datautrustning är installerad i deras 
klubbrum och styrelsemötena avhålles 
här. Vi deltar aktivt i arbetet med att ta 
fram material till del 3 av Skaras historia 
som bl.a. skall spegla idrottsförenings-
livet och dess historia under 1900-talet. 
Detta arbete skall avslutas våren 2011. 
De 6 cafekvällarna som vi gemensamt 
arrangerat har varit mycket lyckade, 
deltagandet har växlat från 25 till 60 
personer. Gäster som besökt oss, Ralf 
Edström, Leif "Loket" Olsson, Jan-Olof 
Bohlin, Leif Boork, Henrik Schneider 
och Lennart Persson vid Skara IF:s 
110-årsjubileum. 
 Glasmonterutställningen i Idrottshal-
lens foaje fortsätter, f.n. med Skara IF:s 
110 års- jubileum som tema. 

Tibro Idrottshistoriska Sällskap
Det gångna året har varit sällskapets 
tjugonde verksamhetsår, vilket också 
firades den 29 maj med en jubileumsfest 
för medlemmar och inbjudna. 
Årsmöte hölls den 23 mars i Tibro AIK:s 
fotbolls-lokal och samlade ett trettio-
femtal av sällskapets medlemmar. Efter 
mötet lyssnades på en bandinspelning. 
Denna gång var det bortgångne Manne 
Sjölander, sällskapets tidigare ordfö-
rande, som berättade om sin tid som 
järnhandelsbiträde i Tibro 
 Styrelsen består av Ordf. Ingemar 
"Löck" Karlsson, Sekr. Gösta Wahll, 
Kassör Jan Lindberg samt Christer 
Carnegren, Kent Lindberg, Bengt Lund-
berg och Yngve Johansson.
Styrelsen har haft tretton protokollförda 
sammanträden under året, samt därtill ett 
antal arbetsmöten. Samtliga möten har 
rapporterats till SISU. 
11 nya medlemmar har tillkommit under 
året, en har avlidit varför medlemsantalet 
nu är 120 betalande. 
 Vårt tjugoåriga verksamhetsår firades 
den 29 maj i gymnasieskolans lokaler 
och med en liten utställning i biblioteket 
med motto ishockey. Vi hade också 
besök av ishockeylegenden Leif Boork, 
som berättade om sin tid som tränare 
i Tibro IK. Många av hans spelare var 
närvarande och hans kåseri blev mycket 
uppskattat. Sällskapet uppvaktades från 
flera föreningar och sällskapets standar 
och diplom utdelades till ett flertal 
förtjänta personer. 

 Under hösten har vi satsat på att hålla 
”öppet hus” två gånger i månaden, varan-
nan gång med program. Vår uppföljning 
visar att  det är programkvällarna som 
är populära och dom vi ska jobba mer 
med. Vi har haft besök av Olof Toftby, 
Elaine Jerebko som berättade och visade 
bilder från sonen Jonas basketkarriär.
Ingemar Jagesten har talat om Flyget i 
Sjuhäradsbygden, Sören Fägersten har 
haft ett bildkåseri och vår hedersledamot 
Carl-Erik Johnsson har berättat och visat 
bilder från sitt pågående forskningsarbete 
om gamla idrottsföreningar i Mark. 
Han kommer också att medverka vid vårt 
årsmöte. 
 Vår vice ordförande Sven-Olof 
Andersson har berättat om Fritsla IF och 
dess föregångare. Fritsla IF  jubilerar 
under året, 90 år.

 Roll-upsen har under året cirkulerat 
på alla äldreboende i kommunen, men 
finns nu placerade i ett centralt beläget 
skyltfönster. 
 Ungdoms-stipendiater har utsetts. 
Hockyspelaren Joel Werner och boule-
spelande Emilie Karlsson värdiga mot-
tagare.
 Samarbetet inom Femklövern har 
varit bra med flera intressanta träffar och 
resor bl.a. till Värmland. 
 WIS har under hösten anordnat två 
datautbidningsdagar i Vara där vi 
deltagit.
 Tibroföreningen firade 20-årsjubileum 
under maj månad. Ordföranden 
uppvaktade med ett SI -standar.

 Utställningarna i vår ”Hörna” i sport-
hallen har varit två. En som hadlat om 
brottning och en om Fagersanna IF. Vid 
invigningarna har det varit stort intresse 
bland de inbjudna och mycket gamla 
minnen har berättats. På öppningsdagar-
na kom det mellan 40-50 personer och 
många har senare sett utställningarna. 
 Något som har blivit tradition är vår 
medverkan i tipspromenaderna i Rankås. 
Två promenader har vi stått för, på våren 
med 80 promenerande och på hösten då 
vi fick 139 som gick. Detta ger oss även 
ett gott tillskott i kassan. 
 Vår medverkan i "Femklövern" har 
varit ett möte, som vi stod för i Sport-
hallen, där de 40 deltagarna fick stifta 
bekantskap med våra ungdomar i bad-
minton och även pröva på den sporten. 
Övriga möten i "Femklövern” har varit 
i Karlsborg och Lidköping och vi har 
haft deltagare där, liksom vid resan till 
Värmland. 
 På Wästgöta Idrottshistoriska 
Sällskaps årsmöte i Vara hade vi två 
representanter och vid sommarmötet i 
Karlsborg var vi representerade av sex av 
våra medlemmar. 
Våra traditionella vår och höstmöte med 
våra medlemmar har även i år haft bra 
deltagarantal. Vårmötet hölls denna gång 
i samband med jubileumsfirandet och 
höstmötet i lokalen vid Sportparken. 
Det blev bra deltagarantal, trots höstens 
första snöoväder som gjorde att program-
met fick ändras en del. 
 Vårt fina samarbete med Kultur o 
Fritid, Skaraborgs Allehanda samt för-
eningarna har gått bra, något som vi är 
mycket tacksamma för. 

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. 
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Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Ytterligare  ett mycket positivt år för 
Vadsbo IHS med många arrangemang 
och aktiviteter har lagts till handlingarna. 
Ett stort glädjeämne är tveklöst utveck-
lingen på medlemssidan. Vi var vid
årsskiftet 121 medlemmar och fler hop-
pas vi naturligtvis att kunna knyta till 
oss.
 Precis som alla andra Sällskap har vi 
under året fortsatt utvecklingen och job-
bet med hemsidan. Tyvärr har inte samar-
betet med Vadsbogymnasiet haft samma 
utveckling. Något vi givetvis beklagar, 
men som vi inte råder över.
 Tyvärr var inte allt glädje under 
verksamhetsåret 2010. En av Sällskapets 
grundare och mångårige kassör Sture 
Steensson avled.
Sture, var en av dem som ingick i Säll-
skapets första interimstyrelse och han 
fanns med  ibland oss långt upp i åldern.
 Under  året har vi varit representerade 
på olika håll. Bland annat har vi funnits 
med på alla tre femklövern samman-
komsterna. Vi har också arrangerat ett 
antal öppet-hus kvällar med olika gäster. 
Bland annat har vi haft besök av löpar-
legenden Dan Waern, innebandytränaren 
Åsa "Kotten" Karlsson, landslags-
simmaren Eva Nyberg och OS-guld-
medaljören Bernt Johansson. 
Bernt Johanssons OS-cykel har för övrigt 
under en längre tid funnits på Vadsbo 
Museum.
 13 av Sällskapets medlemmar besökte 
under hösten Kjell "Keeper" 
Emanuelsson i Arvika och ett antal med-
lemmar var också på besök i Degerfors, 
där vi guidades av Håkan Höglander i 
"Skitiga bullen".

Vara Idrottshistoriska Sällskap
Den 4 mars höll Vara IHS sitt årsmöte 
i Vara Sparbankens hörsal. Leif Ols-
son, Ardala, berättade om sin korta men 
intensiva löparkarriär. Leif är bördig från 
Emtunga och tävlade för Ryda SK.
 Vara IHS stod också värd för WIS´ 
årsmöte i samma lokal den 20 mars.
 Den 15 juni gjorde Vara IHS en 
grundlig inspektion av den nybyggda 
Sparbanken Lidköping Arena, som blev 
godkänd med råge. Därefter besöktes 
Lidköpings Idrottsmuseum.
 Höstmötet förlades till Mossbrott 
den 15 november för att fira Mossbrotts 
100-åriga historia.
 Vara IHS var representerat vid som-
marmötet i Karlsborg och givetvis vid 
det egna arrangemanget för WIS-årsmö-
tet. 
 Hemsidan har utarbetats av Jacob 
Johansson och tillhör de bästa i distriktet.
 Efter frisläppningen av artiklar till 
tidningen har följande rubriker levererats 
från Vara IHS: Varaartister (om Börje 
Brelid och Bertil Svanebring), Pappmär-
ken och andra udda ting, Domarmatch 
i Svaneholm, 100 år på Mossbrott och 
Fyra liter brännvin – eller sockervattnet 
som gjorde susen.
 86 medlemmar har registrerats under 
året.
 Under 2010 har Vara IHS haft 
följande styrelsesammansättning: Ordf. 
Carl-Owe Johansson, v.ordf. Jacob 
Johansson, sekr. Sven-Olof Johans-
son, kassör Per-Gunnar Lindberg, samt 
övriga ledamöter: Bruno Arvidsson och 
Sten-Yngve Wernebratt. Ersättare: Jan 
Hermansson och Bror Jonsson. 

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap
2010 fortsatte TIHS med sina populära 
idrottscaféer. Vi hade sju idrottscaféer 
under året. Första idrottscaféet hand-
lade om båt- och rallysport med Kent 
Svenungsson. Andra teman som fö-
rekom var två motorteman med Leif 
Leverin och det andra handlade också 
om motorhistoria, men också om kom-
mande arrangemang. SMK Trollhättan 
med Mikael Johansson och Claes-Göran 
Larzon gav en förhandsinformation om 
SM-rallyt i september runt Trollhättan, 
samt intressant historia om motorsporten 
både om bil- och motorcykeltävlingar i 
Trollhättan. Som avslutning på årsmötet 
i mars hade Skoftebyns AIS satt ihop 
ett program om boxning, som mycket 
uppskattat togs emot av en fullsatt kon-
ferenslokal i Älvhögsborg, där alla våra 
idrottscaféer har ägt rum, med undantag
av SMK Trollhättan, då var i Villa 
Elfhög. I september var det fotbollskväll 
med Claes-Göran Björn, Trollhättans IF, 
där det handlade om   fotboll mellan åren 
1955-1965 inför 80 åskådare. Månaden 
efteråt Fäktning med Sten Ljungqvist, 
Bo Carlsson och Helena Gregorc-Lööv 
från FK Athos, som gav medlemmarna 
en historia om fäktningoch förevisade 
fäktningsutrustning. Sista idrottscaféet 
hölls på Stavrelunds IP med Trollhättans 
FK,s representanter Bo Eriksson och 
Bo Björkestam, trots snöstorm kom det 
drygt 90 personer, där det pratades min-
nen från tidigare föreningarna Fallens IK 
och TAIK, som 1958 gick tillsammans 
och blev Trollhättans FK. 
 Nio styrelsemöten har ägt rum, 
där TIHS har fått hyra Grip-bar, Slätt-
bergshallen. Vår styrelsemedlem Karin 
Monsen-Karlsson har närvarat vid WIS 
årsmöte samt vid Sommarmötet i Karls-
borg. 
 Medlemsantalet har glädjande nog 
ökat från 248 medlemmar 2009 till 339 
medlemmar vid årets slut 2010. Av detta 
antal är 289 privata medlemmar, 
45 föreningar finns med samt 5 företag. 
 Mediamässigt har TIHS synts, då vi 
vid varje idrottscafé har haft en förhands-
information i lokaltidningen TTELA, 
samt annons under ”På gång” i TTELA. 
Efter varje idrottscafé, så har vi haft ett 
relativt långt referat och foto i lokaltid-
ningen, vilket varit uppskattat av med-
lemmarna, vilket dessutom har gjort, att 
vi fått fler nya medlemmar till sällskapet. 
 Medlemmen Lennart Karlsson tog 
tillsammans med TSOK ett initiativ att 
ta fram en minnesplatta för den första 

hoppbacken i Torsred, Trollhättan, som 
avtäcktes av 90-årige backveteranen i 
TSOK Eiton Kristiansson den 18 maj, 
2010, som TTELA hade en helsida om på 
sportsidan dagen efter arrangemanget. 
 Dessutom har våra medlemmar varit 
aktiva att insända artiklar till Westgö-
tarnas Idrottshistoria i samtliga årets 
utgivor. Vi har i det fjärde numret velat 
harangera sex föreningar i Trollhättan, 
som firade jubileum. IFK - 90 år, 
TSK - 80 år, tre föreningar firade 70 år 
såsom TBTK, Åsaka SK, KFUM, 
samt Skoftebyns IF 60 - år.

 Vår medlem Jan Edgar kom tidigt 
under året med en inbjudan om besök
hos honom i fritidsstugan 1,5 mil söder 
om Leksand. Han utarbetade ett program 
för några dagar och besöket ägde rum 
30 juli - 1 augusti. I programmet ingick 
att prova på kyrkrodd på Siljan, besök i 
Ejendals arena i Leksand och besök på 
Lugnets skidstadion med den berycktade
"Mördarbacken". Innan hemresan hann 
gästerna också med att bese Brages
hemmamatch i superettan mot IFK Norr-
köping.
 Vid juletid togs ett nytt grepp i 
verksamheten. Styrelsen med respektive 
bjöds in till jullunch i klubblokalen.
Ett allt igenom lyckat arrangemang, som 
kanske kan ge ringar på vattnet. 
En Damsektion kanske?

Årsrapporter 2010 
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15

ÅRSBERÄTTELSER

Vänersborgs Idrottshistoriska Förening
Det gångna året har varit ett år i oviss-
hetens tecken angående våra museers 
fortsatta existens men så länge vi inte får 
några besked från Vänersborgs kommun 
lever vi vidare som om inget hänt.
 Hela styrelsen var närvarande den  
21 januari vid vår förre ordförande 
S Gunnar Petersons begravning. 
 Vid vårt årsmöte den 9 februari deltog 
kommunalrådet Lars-Göran Ljunggren 
som gav en redogörelse för de närmaste 
planerna omkring Kulturaxeln där Hu-
vudnässkolan, som rymmer våra museer, 
ingår. En arkitekttävling skall utlysas och 
fyra förslag skall sedan väljas ut där vä-
nersborgarna skall få tillfälle att yttra sig. 
Man har att utgå från den stora mängd 
förslag som kommit in från allmänheten. 
Lars-Göran lägger också fram försla-
get att museerna kanske borde finnas i 
vårt fina Sportcentrum som är tämligen 
unikt med sin koncentration av samtliga 
sporter och som har 11 000 besökare per 
vecka. 
 Arbetet i museet har under året 
fortlöpt med dokumentation av föremål 
och scanning av Harald Jacobssons 
stora autografsamling. Hela museet har 
fotodokumenterats av ett gäng från Borås 
Idrottshistoriska Sällskap.
 Vid WIS:s årsmöte i Vara den 21 mars 
deltog fyra styrelsemedlemmar.
 Vårens idrottscafé hölls den 13 april. 
Ämnet för kvällen var rodd och den 
som stod för idrottsminnena var Gösta 
Eriksson, roddare som numera bor i 
Trollhättan. Han har många fina meriter 
både från OS, EM, NM och SM. En 
monter hade sammanställts till minne av 
bröderna Gunnar och Edgar Petersons 
roddkarriär och anhöriga till dem var 
särskilt inbjudna. Även klubben ”Gamla 
Roddare” var representerade med ett 
antal medlemmar.
 Vid museedagarna den 24-25 april 
genomfördes en poängpromenad där 
varje museum gjorde fyra frågor vardera. 
Intresset för tipspromenaden var svalt 
men antalet besökare till museerna var 
sammanlagt under de båda dagarna cirka 
100 personer.
 Den 4-6 juni var det dags för ar-
rangemanget Aqua Blå. Vi deltog under 
lördagen med en monter och hade många 
besökare. En hel del hjälp fick vi med 
identifiering av personer på gamla foton, 
som vållat oss huvudbry tidigare.
 Sommarmötet i Karlsborg den 4 
september bevistades av Benny Östh och 
Ragnar Nilsson.

 Under det gångna året har märkes-
samlaren Sven-Olof Gustavsson job-
bat med att identifiera alla museets 
klubbmärken. Höstens idrottscafé, som 
hölls den 19 oktober, ägnades åt gamla 
idrottsklubbar i Vänersborg och deras 
klubbmärken. Sven-Olof  höll ett intres-
sant och underhållande föredrag i ämnet.
 Utbildningsdagar har under året hål-
lits i Vara angående hemsidan och i kon-
sten att skriva artiklar och reportage. Vid 
två tillfällen har Benny Östh och Ragnar 
Lindström deltagit i denna utbildning.
 Ordföranden och sekreteraren har 
varit representerade i Museigruppen som 
arbetar med samtliga museer i Väners-
borg. Ordföranden har även ingått i en 
arbetsgrupp för Västergötlands idrotts-
museum.
 6 nya medlemmar har tillkommit 
under året och 8 medlemmar har avlidit. 
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 
181 enskilda medlemmar samt 17 fören-
ingar.
 En årsskrift har även detta år framta-
gits och distribuerades just före julhel-
gen.
 Styrelsen tackar alla medlemmar som 
i olika sammanhang visat sin uppskatt-
ning för våra insatser för att utveckla 
våra museer. Vi gör det med fortsatt goda 
föresatser inför kommande verksam-
hetsår. Med förhoppning om att Idrotts-
museernas fortsatta verksamhet tryggas 
på ett bra sätt ser styrelsen fram emot ett 
nytt år med givande arbete för att bevara 
idrottshistorien.   

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Styrelsen har haft följande sammansätt-
ning: Roland Svensson (ordförande), 
Irene Lennstrand (kassör), Stig Sjögren 
(sekreterare), Kent Gustavsson och Allan 
Andersson (ledamöter). Kenneth Ohlsson 
och Jan Andersson har varit styrelsesupp-
leanter.
 Under året har Sällskapet haft 66 en-
skilda medlemmar samt åtta föreningar.   
 Årsmöte hölls den 15 mars i kom-
munhuset inför 20-talet närvarande 
medlemmar. Från mötet kan bl.a. noteras 
att Irene Lennstrand övertog kassörssyss-
lan efter Leif Carlsson, som nu lämnade 
styrelsen. 
 Förutom årsmötet har Sällskapet haft 
sex protokollförda styrelsemöten under 
det gångna året. Dessutom har Sällska-
pets ordförande deltagit i ett antal möten 
med Arbetsgruppen för Fåglummuséet. 
 I övrigt har det gångna årets verk-
samhet inneburit fortsatt insamlande av 
idrottsmateriel etc. Man har även inten-
sifierat arbetet med hemsidan, som  nu 
bl.a. innehåller över 550 bilder. Sällska-
pet har även anordnat flera s.k. idrotts-
caféer, vilka varit mycket populära. Bl.a. 
blev det ”fullt hus” i Kullingshofstugan 
när nyblivna svenska handbollsmästarna, 
bröderna Alexander och Jonathan Sten-
bäcken, som båda började sina idrotts-
karriärer i Vårgårda IK, berättade om 
sina ”handbollsliv” i IK Sävehof. Andra 
populära ”tillställningar” var träffen med 
gamla friidrottare från 1960-talet samt 
temakvällen om orientering, med bl.a. 
gamle mästarorienteraren Stig ”Vårgår-
daälgen” Dahlberg. Dessutom har det 
anordnats en utflykt till gamla nedlagda 
skjutbanor i kommunen. Sällskapet har 
även deltagit vid en mässa i Tångahallen 
den 26-27 mars samt vid ”Arkivens Dag” 
den 13 november.  
 WIHS har också representerats vid 
Westgöta idrottshistoriska Sällskaps 
årsmöte, information och utbildning 
hemsida och sommarmötet i Karlsborg.
 Några av WIHS-medlemmarna  har 
även varit flitiga skribenter i ”West-
götarnas Idrottshistoria”. Delar av 
WIHS´digra bildarkiv har också varit 
publicerade i Alingsås Tidning vid ett par 
tillfällen under året.

Årsrapporter 2010
från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar

Om
du, av någon anledning

skulle ha missat
att betala in medlemsavgiften

till Ditt Sällskap/Förening,
så går det utmärkt att 

göra det nu, så att du inte
missar nästa nummer 

av tidningen

Bank- och Pg-nummer till ditt Sällskap, 
hittar du på sidorna 30 - 31
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Pensionärerna tar 
för sig, mer och 
mer....
Väckarklockan skräller ilsket 
och det är dags för pensionären 
Bengt Fredriksson att stiga upp. 
Det är torsdag och detta betyder 
att denna dag är det seriebow-
ling. 
Han är en av närmare 300 pensionärer i 
Skaraborg som spelar bowling i Västgö-
taserien. I dag skall resan gå till Lidkö-
ping, där Götenes Pensionärsbowlare 
skall mäta sina krafter med Gubbröran, 
en härlig konstellation av bowlare där det 
aldrig finns ett spår av sorgsna miner.
Bengt purrar makan Monica, hon skall 
också upp ur sängvärmen, då ju båda 
spelade med i Götenes förstalag. Det 
blir en stadig frukost och sedan iväg till 
Götenehallen för att hämta utrustningen. 
Där står redan två bilar och väntar och 
det bär iväg de två milen till Lidköping.

Och så ser det ut på flera ställen i Skara-
borgs län, varannan torsdag under årets 
mörka årstid. Det här med pensionärs-
bowling är numera ett begrepp men när 
det egentligen började, det är det faktiskt 
ingen som riktigt vet.

Från då till nu...
Vi som i dag spelar bowling 
under ”pensionärsflagg”  
tackar våra föregångare för 
initiativet. Vi har en härlig 
tillvaro, en underbar 
gemenskap och ett mål 
att se fram mot, varje vecka. 

Vi hittade några gulnade 
dokument....
För något år sedan fick nuvarande tolv 
klubbar uppdraget att bidraga med histo-
riskt material. Bidragen blev fåtaliga men 
det droppade in några. I Tidaholm hittade 
man ett protokoll från ett styrelsemöte i 
oktober 1990, men det gällde bara ersätt-
ningar för de som ställde upp med egna 
bilar till bortamatcherna. Lite mer av 
kuriosa stod att finna i det "Tidaholms-
protokoll" som daterats till maj 1988. 

DAX ATT GE SIG AV  

Där kan man utläsa att Skaraborgsserien 
för pensionärer (vilket då var seriens 
namn) hade Falköping som segrare 
och där de följande lagen var Skövde, 
Töreboda, Tidaholm och Lidköping. Lite 
lyfter man på ögonbrynet då det i nästa 
rad står att läsa "I sexligan blev Göran 
Lind femma med 765 poäng"!
I detta protokoll står också att läsa att 
"bowlinghallens föreståndare Rune Staav 
delade ut plaketter till förtjänta bowlare".
Rune är fortfarande hallföreståndare i 
Forshallen och är en av klubbens mera 
framgångsrika bowlare.
Och så till det äldsta (så här långt) beva-
rade dokumentet, daterat till 1987-05-25 
i Skövde. 
I detta står skrivet att man inte skulle 
spela vår-höst, vilket tidigare planerats, 
utan man skulle spela höst-vår, med start 
redan vecka 41. Det var kanske här som 
det hela började?
Från gällande bestämmelser läser vi att, 
om man var en mansperson så skulle 
man vara född 1922 eller tidigare. Var 
man däremot av det kvinnliga könet så 
skulle man vara född 1927 eller tidigare. 
Avslutningen lyder...
"Direkt efter varje spelomgång sänds 
resultaten till Länskorpen i Skövde".
Och protokollet är undertecknat....
            "Med vänliga hälsningar från 
Länskorpen genom Sixten Zakari".

Visst ger en seger också i dag, en 
angenäm krydda, men det är lättare än 
någonsin att tolerera ett nederlag. 
Det är verksamheten och gemenskapen 
som är det mest väsentliga och vid det 
obligatoriska fikat, efter matcherna, kom-
mer det verkliga gagget i dagen. Då får 
man lov att tåla både det ena och andra. 
Och det gör man.
För att belysa bredden och utvecklingen 
på verksamheten så var det för två år 
sedan 22 lag i seriespel. 
Sedan dess har det tillkommit sju och 
ingenting pekar på att expansionen skulle 
vara avtagande. 
I Falköping är verksamheten som inten-
sivast, i alla fall om man ser till bredden. 
Pensionärsklubben där har fyra lag med 
i seriespel och arrangerar också det så 
populära ”Fyrmanna i Falköping”.
-Det har vi gjort i mer än fem år och det 
tänker vi fortsätta med, säger klubbord-
föranden Bernt Klingberg. 
Tre lag i seriespel har Lidköping, 
Tibro, Skara samt fyrabanors hallarna 
Herrljunga och Töreboda medan Hjo, 
Tidaholm, Götene och Skövde nöjer sig 
med två lag. Ett lag i seriespel har Lidkö-
pingslaget Gubbröran samt Vara.

Ser ännu fram mot den 
första 300-serien 
Av många särskilda bowlare är Hasse 
Lidholm en. Att han är den genomgående
bäste i hemmalaget Götene är en sak, 
men han har en annan egenhet som är än 
mer att uppmärksamma. Det är mer än 
40 år sedan han började bowla och sedan 
1968 har han varje spelad match och 
sammanlagda träningsresultat sparade. 
Siffergubbe och statistiker ut i 
fingerspetsarna och han bokför och räknar 
medelvärden på alla resultat. På frågan 
om han någon gång kommit upp till varje 
bowlares dröm, detta att fylla
alla rutorna med X och komma upp till 
300, svarar han.
-Jag har 288 som bästa resultat men jag 
jobbar fortfarande på att nå dit. 
Det kanske blir i serie 10.000, och dit har 
jag inte så långt, sammanfattar Hasse.

Vi avslutar med Hasses och många andra 
bowlares devis, nämligen den att... 

HELLRE KÖPER JAG MIG 
ETT NYTT BOWLINGKLOT 
ÄN EN NY GUNGSTOL.

LIHS / Leif Lindqvist
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”Gunders skugga” - är
”vår” absolut störste!!
         - Av Stenåke O. Walltin - 

(Denna artikel skrev dåvarande 
sportchefen Stenåke O. Walltin på 
Elfsborgs Läns Annonsblads (gamla 
ELA/”Elfsborgaren”) som en av sex om 
stora och världskända sportprofiler i 
Vänersborg till Sparbankens 
160-årsjubileum 1982. Sparbanken utgav 
sex häften om 28 sidor med omslag där 
det förutom sport och berättades om en 
hel bankhistoria som egentligen var den 
direkta avsikten. 

För bara ett par veckor sedan nybliven 
och firad folkpensionär!
För 39 år sedan i blickpunkten för 
idrottsvärldens intresse med bl.a. två 
världsrekord!
Då en av jordklotets bästa på 
löparbanorna. Tyvärr då mitt under 
brinnande världskrig.
Den som åsyftas är naturligtvis löpar-
kungen Arne Andersson. En av värl-
dens två, tre bästa – kanske är rättare 
att säga. Gunder Hägg var den tidens 
definitivt störste med sina sammanlagt 
25 världsrekordnoteringar. Men, Arne 
var oftast inte mer än tre, fyra m. efter 
över mållinjen. Ibland bara steget eller 
stegen bakom.  Det var en envig mel-
lan de två som trollband hela Sverige. 
När de möttes så var det överfyllda 
idrottsplatser där 90 procent av 
biljetterna till galorna sålts i förköp!

Övriga nationen satt som klistrad framför 
radiomottagarna och lyssnade på Sven 
Jerrings referat om snart sagt varje steg. 
Det var friidrottens absoluta höjdpunkt i 
vårt land! Den tiden lär aldrig återkom-
ma heller. Var så säkra! Sex världsrekord 
slog Arne Andersson! Fyra stor SM vann 
han. Till det 10 små SM. Detta under en 
alldeles för kort – men väldigt intensiv, 
ärorik och för publiken fängslande pe-
riod. Knappa sex år…

Arne Andersson föddes den 27 oktober 
1917 – i Trollhättan.
- Av någon underlig anledning föddes 
jag där. Själv har jag aldrig fått någon 
helst rimlig förklaring till det! Så mycket 
vet jag i alla fall, som att jag bara bodde 
i Trollhättan i tre veckor. Jag är dock 
vänersborgare, det vill jag kraftigt under-
stryka, säger Arne.
- Jag växte upp på Vallgatan 25 – några 
hus från biografen Stjärnan. Vi bodde i 
två rum och kök med utedass och man 
fick tvätta sig i en balja i köket. Primitivt 
– men det gick det också.

Några minnen från din uppväxttid i 
övrigt?
- Kommer speciellt ihåg hur vi på vint-
rarna åkte skidor i Plantaget. Rundan 
gick i ytterkant av Plantaget men också 
runt museet. Det fanns inte så många 
bilar på den tiden. Vi hade en slinga och 
det var trångt i spåret, vill jag lova. Det 
var kul de vintrarna.
Åren gick. Arne blev lite äldre. Hur kom 
han då in på det här med löpningen?
- Började med tävlandet så smått i 
Läroverkets IF här i Vänersborg. Tyckte 
det var roligt och jag nådde ganska bra 
resultat. Vann en del också i början 
faktiskt. Vi hade utbyte med andra skolor 
bl.a.
När upptäckte du själv, att du hade talang 
för löpning – det undrar säkert många än 
idag?
- En bra fråga. Har dock inget bra svar 
på den. Det gick i alla fall till så här, 
att jag fick ett par hopp- och kastskor 
med spikar i – man hade sådana på den 
tiden – av Bertil Ollén, som gick bort 
för något år sedan beklagligt nog. Det 
var skolmästerskap på Vänersvallen. På 
1.500 meter nådde jag tiden 4.44 c:a och 
det tyckte jag efteråt inte var så tokigt. 
Inte på de kolstybbsbanor som då fanns. 
Det väckte ett visst intresse, måste jag 
säga. Jan vann dessutom och det kändes 
alltid extra bra. Men att jag efter den 
tävlingen upptäckte att jag hade något 
speciellt att uträtta på löparna är att ta i, 
svarar Arne.
När Läroverktes IF sedan efter en tid 
tävlade mot Uddevalla läroverk, så 
slutade det med en andraplats. Det där 
riktiga suget kom inte då.
Löpning blev dock ganska snart parol-
len för Arne – grabben med det där extra 
steget i sin framfart. Grabben som först 
tyckte mest om att paddla och simma! 
Uddevalla IS blev den första riktiga 
klubben. Den var stor på den tiden, en av 
de klart ledande också. Dä tävlade Arne 
åren 1935 – 1937, 1935 var för övrigt 
året när IK Orient bildades i Uddevalla.
- Jag vann en massa J-DM och senior-
DM i Bohuslän. Jag fick plötsligt den 
rätt lusten – även om träningen inte var 
så där alldeles som den borde ha varit. 
Men, på den tiden var det inget rationellt 
alls, även om jag ändå tränade duktigt, 
om jag får säga det själv. 

Vann fyra skol-SM
Löpar-Arne ställde naturligtvis också 
upp i skolungdomens svenska mäster-
skap på Stadion i Stockholm och utanför 
de berömda murarna också i skol-SM-
terrängen, som gick samtidigt.
- Det var roligt. Jag minns så väl, att 

lärarna gick och samlade in pengar för 
att man skulle få åka till Stockholm. 
Minns också, att man från Vänersborg 
fick åka med tåget över Ludvika för att 
komma till Kungliga Huvudstaden. Det 
var en omväg givetvis, men några kronor 
billigare trots allt. Det tänkte aldrig en 
annan på. Man var istället själaglad över, 
att få åka till rikets största stad och tävla 
för sin skolas färger!
Helt klart gick det bra för talangen från 
”Lilla Paris” – även om han själv inte 
vågade tro riktigt på så där framskjutna 
placeringar. Ändå blev det två skol-SM 
på 1.500 meter åren 1935-36 och SM i 
terräng åren 1936-37. Fyra mästartitlar 
talar för sig själva i sammanhanget!

Under 4 minuter!
Det blev sedan dags för militärtjänsten 
för Arne. Den gjorde han i Borås. Han 
gick med i IF Elfsborgs friidrottssektion. 
Året var 1938.
- Då sprang jag för första gången 
under 4 minuter på 1.500 meter. Jag 
vann inte. Det gjorde den berömde 
och mer rutinerade Ingvar Haglund. 
Också han från IF Elfsborg. Jag nådde 
tiden 3.58 någonting. En dag jag 
minns alldeles speciellt naturligtvis. 
Det märkliga med den tävlingen var, 
att den arrangerades i Axvalla (Ska-
raborg). Jag vet inte om den idrotts-
platsen ens finns kvar i dag. Under alla 
förhållanden måste den vara omlagd, 
säger Arne.
1939 jobbade Arne på GP (Göteborgs-
Posten) en tid. Då under sportchefen 
och tidigare berömde landslagslöparen 
Sven Strömberg, vilken sedermera blev 
redaktionschef.
- Det var intressant känna på det yrket i 
några korta månader.
Hur kom då Arne plösligt in på detta 
yrke?
- Ville få en inblick i hur det gick till med 
skrivandet. Jag var ju också med och 
sprang ”Vikingens terräng” på våren på 
den tiden. Det vara rena rama folkfesten 
med start och mål vid Björngårdsvillan. 
Mellan 25.000 – 30.000 personer fanns 

Från starten i Kraftprovet Trollhättan 
från 1988. Arne och Gunder var 
förlöpare vid starten.

forts.
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på plats för att titta på det årliga evene-
manget med över 1.000 löpare i olika 
klasser. Kommer ihåg att vi var över 400 
deltagare ett år i den klass jag startade. 
Blev tvåa i Klass 2 en gång. Trea efter 
mig blev den senare utmärkte gångaren 
och OS-medaljören John ”Mick” Mika-
elsson, som var en bra löpare också.
Dina främsta meriter från dessa terräng-
lopp?
- Jag vann Klass 1 fem år i rad. Sträckan 
var c:a 6.000 meter. Det var härliga tider 
vid dessa årligen återkommande arrang-
emang. Alla löpare i Sverige såg fram 
mot den tidpunkten på våren, berättar 
Arne.

- ÖIS bästa klubben
Genom deltagandet i just ”Vikingens ter-
räng” blev Arne Andersson upptäckt på 
allvar! Han berättar själv:
- Det var Sven Strömberg och tränaren 
Martin Jansson som tog kontakt med
mig och på den vägen blev jag ÖIS-are.
Örgryte IS är den bästa klubb i särklass, 
som jag varit med i!. Skriv gärna klubb-
namnet med stora bokstäver. 
ÖRGRYTE IS.

Från början av år 1939 började Arne 
träna rationellt på fullaste allvar. Martin 
Jansson, som hade förmågan se talangen 
i handplockade adepter, upptäckte att vä-
nersborgsgrabben hade oanade möjlighe-
ter att bli något stort. Det blev han också 
– så ”värvningen” av göteborgsklubben, 
som på den tiden var en av de definitivt 
främsta i landet, blev till en enda stor 
fullträff i ett tidigt skede av nyförvärvets 
inskrivning i medlemsmatrikeln!
1939 på hösten kom Arne sedan in på 
seminariet i Göteborg där han fortsatte 
sin utbildning mot läraryrket.

Blågul debut
I juli 1939 blev det debut i landslaget 
i friidrott för vänersborgssonen. Arne 
berättar:
- Jag blev plötsligt uttagen till lands-
kampen mot Finland och det var ju 
sedan de kampernas begynnelse något 
av det största man kunde få vara med 
om. Jag blev nominerad som andre 
man i laget på 1.500 meter. Försteran-
kad var Åke Spångert eller som han 
i folkmun benämndes ”Spånga-Jim”. 
Loppet kom igång och sensationellt för 
de flesta så vann jag loppet. Det var 
min första stora seger. Den värmde. 
Tog en lång stund innan jag riktigt fat-
tade vad jag ställt till med också.
Vad blev tiden i segerloppet?
- Förvånande nog 3.48,8 eller bara 
en sekund över Jack Lowelocks, Nya 
Zeeland, världsrekord! Det blev mycket 

på en gång för mig, som bara var 21 år 
gammal! Min tid visade sig också vara 
världens bästa just då.
Måste väl då också inneburit nytt svenskt 
rekord, eller hur?
- Stämmer. Jag fick reda på, att jag slagit 
Erik Nys (Mode, Stockholm) rekord med 
exakt två sekunder!
Arne blev rubrikernas man efter det  - 
självfallet. Han slog ner som en bomb, 
läser i andra publikationer.
Samma år i september vann Arne 
också en landskamp på Bislet i Oslo mot 
Norge. Åke Spångert blev då tvåa.
Innan dess hade han varit över i Finland, 
som speciellt inbjuden. Där mötte han 
världsrekordhållaren på 5.000 meter, 
Taisto Mäki, vilken hade rekordet före 
Gunder Hägg.
- Jag förlorade helt onödigt mot Taisto, 
hos vilken jag också bodde under min 
vistelse i Helsingfors. Han var rikemans-
son f.ö. Respekten för en världsrekord-
hållare var för stor från min sida helt 
enkelt. Man var lite blyg i början…

Ingen spurtare
Så här säger Arne om de gyllene åren:
- Jag var ingen spurtare i början av den 
korta karriären. Det var oftast jag som 
drog hela tiden – och åkte dit i spurten. 
Det grämde mig en del ibland. Tyckte, att 
jag borde vara först, som gjort ”jobbet”, 
men man fick bara acceptera, att man 
blev lite efter.
1940 blev för Arne ett litet mellanår. Han 
besvärades av luftrörskatarr. Ställde ändå 
upp i en 3-landskamp i Helsingfors mot 
Tyskland och Finland. Blev tvåa på pa-
raddistansen. Fick sedan skäll av läkaren, 
som tyckte det var galet av Arne att träna 
och tävla!

Gunders första  världs-
rekord
1941 började Gunder Hägg röra på sig 
på fullaste allvar. Gunder vann SM på 
3.47.6. Det var hans första världsrekord. 
Arne tvåa på 3.48,2 inför fullsatta Sta-
dion med över 22.000 åskådare i en ”ko-
kande häxkittel”. Det skulle bli mycket 
mer av den varan.
1942 satte Gunder Hägg 10 världsrekord!
Arne ofta steget efter, som han själv 
säger, men tangerade ändå rekordet en 
gång det året på engelska milen.
- Det mesta jag förlorade med mot 
honom var med 10 meter. Det var ofta 
knallhårt, men 1942 var Gunder oerhört 
bra! Bara bäst!

Gäst hos Zarah
1942 på hemväg från en landskamp mot 
Ungern i Budapest kom svensktruppen 

till Berlin. Där blev man inbjuden över-
raskande nog till stjärnan Zarah Leander.
Arne: - Man var ju lite skraj när det 
var krig och allt. Vi blev körda i skyt-
teltrafik till Zarah. Hon bodde i ett av 
Göbbels ”palats”. Vi blev flott bjudna 
och hade väldigt trevligt. Zarah var 
ju på den tiden inte särskilt väl sedd i 
Sverige, men hon var en charmerande 
kvinna redan då, som visste sitt värde. 
Var också en firad stjärna.
1942 flyttade Arne Andersson till Stock-
holm. Fick anställning på skyddshemmet 
Skrubba. Där blev han kamrat med den 
kände Pekka Edfeldt, vilken lärde Arne 
mycket. Inte minst, att korta löpsteget.
- Pekka lärde mig spurta och det tackade 
jag honom verkligen för!

Slog två världsrekord
1943 var Gunder Hägg över på sin be-
römda USA-turné.
- Då slog jag två världsrekord, berättar 
Arne. Tog dem från Gunder. Minns att 
man frågade sig om inte fel man inbju-
dits till USA. Noterade 4.02,6 på Slotts-
skogsvallen i Göteborg i juli månad på 
engelska milen inför fullsatta läktare.
- Sedan rekordet på 1.500 meter i halvtid 
av en fotbollsmatch mellan Örgryte IS 
och norska Skeid, Oslo. Då var jag inte 
alls i form egentligen och vädret inte alls 
det bästa. Jag jagade Häggs rekord länge 
och ofta det året men att jag skull slå det 
i halvtid av en fotbollsmatch – det kunde 
jag aldrig drömma om. Men, så blev det. 
Ingen var gladare än jag själv!

Rekord igen
1944 var Arne i bra form. Slog Hägg 
på Stadion en regntunga banor på en 
”medelmåttig tid” inför 22.500 åskådare. 
Det var en söndag. På onsdagen slog 
Arne världsrekordet på trekvarts engelsk 
mil. På fredagen möttes de två giganterna 
igen i Göteborg.
Arne:
- Fick rådet att släppa Hägg. Gjorde så. 
Gunder fick vingar s.a.s. och flög ifrån 
mig. När jag äntligen kom ikapp honom 
med varvet kvar – då var vi båda ordent-
ligt slut. Vi gick i mål – nästan. Gunder 
strax före mig, men det innebar världsre-
kord! Tiden: 3.43,0! Var en taktisk miss 
av mig. Rekordet kunde lika väl ha blivit 
mitt… Jag blev av med mitt eget rekord 
dessutom…
Samma år noterade Arne Andersson ännu 
ett världsrekord. I Malmö sprang han på 
4.01,6 på engelska milen.
- Var bara 5-6 meter från ”Drömmi-
len”. Gunder och jag har ofta pratat 
om hur det var, att inte hjälpa varan-
dra till en ”Drömmil”. Vi hade båda 
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mint 3.50,0 i kroppen för den distan-
sen. ”Drömmilen” kom ju inte förrän 
Roger Bannister, England, kröp under 
4 minuter 1954. 10 år efter oss.
1944 hade Arne trubbel med en hälsenan. 
Överansträngd helt enkelt. Dock nådde 
han sådan form, att han två gånger - i 
London och på Slottsskogsvallen – be-
segrade f.d. världsrekordhållaren Sidney 
Wooderson, England. Mycket merite-
rande!
Detta blev också det sista stor året. Det 
här med pengar som ersättning för delta-
gande i storlopp ”upptäcktes”.
Nationalidolerna Gunder Hägg och Arne 
Andersson möttes sammanlagt 22 gånger 
– vill Arne minnas att det var – och 
avlöpte med seger för Gunder med 13-9.
- Det jämnade ut sig mot slutet. 1944 
slog jag honom i sju möten av åtta. Fick 

Diskningen 
– så gick den till!
           - Av Stenåke O. Walltin –

Diskningen av de två världsstjärnorna 
Gunder Hägg och Arne Andersson 
fastställdes och kungjordes i mars 
månad 1946! Det var en åtgärd som 
varken mer eller mindre lamslog 
nationen. Festen var över, kunde folket 
notera. Det mesta återgick till den 
”grå vardagen”.

- Det var ett hårt slag. Otroligt hårt, 
kommenterar Arne Andersson det 
hela idag. För femtielfte gången. Vi två 
tyckte det var märkligt att man kunde 
fatta ett sådant beslut. Vi trodde på 
något halvårs avstängning. Det var 
ändå redan då på det viset, att det här 
med att få lite ersättning, som tack för 
att man drog mycket folk – det var 
vedertaget sedan Paavo Nurmis och 
Edvin Wides tid! Alla visste om detta.

Arne Andersson sprang sitt sista lopp 
i Visby helgen 7-8 oktober 1945. Han 
vann 3.000 meter och fick en byst på 
stativ för insatsen.
- Innan dess var jag tillsammans med 
släggkastaren Bosse Ericsson och sprin-
tern och längdhopparen Stig Håkansson 
som första svenskar bakom den beryk-
tade ”Järnridån” och tävlade. 
Det var helgen innan förresten. 
Där mötte jag sedermera löparlegendaren 
Emil Zatopek i två lopp och vann båda 
(1.000 m och 2.000 m). 
Loppen var alldeles för korta för den 
senare magnifike löparen Emil,
säger Arne.

- Sa bara tack
Men åter till det här med livstidsdisk-
ningen som aktiv.
Kommentar av Arne:
- Jag sa bara: Ja tack, när arrangörer-
na ringde och ville ha dit mig för att 
springa. De orden fick jag livstid för. 
Vad man uträttat var i det läget inget 
värt. Otack, är världens lön, heter det.
Idag erkänner Arne villigt att han klarade 
av att betala sina studier för de ersätt-
ningar han fick. Han lade även grunden 
till sitt äktenskap med insprungna medel, 
kunde betala sitt matsilver kontant lik-
som köpa en del kläder.  
Upprinnelsen till ”diskningen” kom efter 
en stor tävling på Stockholms Stadion 
hösten 1944.
- Då kom ledargestalten Bo Lindman 
och frågade mig om det var sant det 
rykte som sa, att Gunder och jag bl.a. 
fick betalt för att vi ställde upp i olika 
lopp. Förstod då att något var ”på 

alltså lön för mödan om man så säger. Vi 
var dock hela tiden väldigt goda kompi-
sar. Bodde tillsammans vid t.ex. lands-
kamper och umgicks ofta. Vi har haft 
mycket trevligt tillsammans – och har det 
än idag!

Nu bara hästar!
Idag är hästar Arnes verkligt stora in-
tresse. Hos dottern Inga på gården Västra 
Flybo (utanför Vänersborg) – köpt av 
Olle Goop – har han bl.a. åtta fölston 
att syssla med idag och mer att göra än 
under sin tid om lärare. Och att träna 
och hålla sig i trim för egen del är han 
mycket mån om.
- Jag måste ut och springa. 
Nu har jag innan den här intervjun 
inte rört mig på tre dagar. Jag blir 

konstig i kroppen om jag inte får ut 
och springa! Är som ett ”gift” detta 
med motionen. Det är bara så.

Arne Andersson, som 1943 fick Svenska 
Dagbladets bragdmedalj för sina två 
världsrekord, är en övermåttan spänstig 
och vital person – en människa som man 
blir avundsjuk på, en människa som man 
på inga villkors vis kan tro är 65 år gam-
mal! Han har verkligen en sund själv i en 
sund kropp!

Tack för pratstunden Arne!

FOTNOT: Arne Andersson föddes den 27 
oktober 1917 (där han och föräldrarna bara 
bodde tre veckor efter födseln innan de flyt-
tade till Vänersborg) och avled i Vänersborg 
den 1 april 2009 under sitt 92:a levnadsår.

gång”. I oktober 1945 blev vi avstäng-
da från vidare tävlande!
Arne vidare:
- Vill dock ha sagt, att jag personligen 
fick många brev med varma tack för att 
jag varit med och bidragit till åtskilligt 
förbättrad ekonomi för många klubbar 
i landet. Även från allmänheten fick jag 
brev med bevis på stor uppskattning över 
vad jag bidragit med till folkfesterna på 
idrottsarenorna i landet. Det kändes skönt 
i det verkligt svåra läget!
Arne hade siktet inställt på en guldmedalj 
vid EM i Oslo 1946, men fick där istället 
agera utsänd skribent för Aftonbladet…
- Där blev då sådana som man slagit med 
”händerna på ryggen” guldmedaljörer…!
Slutligen: Vad tycker du om våra svenska 
medeldistanslöpare idag (1982)?
- Tycker de är bedrövligt dåliga, rent 
ut sagt. De bästa har ju svårt att klara 
av tider som vi presterade för 37 år 
sedan! Tänk om man hade fått vara 
med idag med tartanbanor och all den 
moderna ”utrustning” som finns. Oj, 
oj, oj!
Vi förstår hur Arne känner det när denna 
fråga förs på tal. Vad gäller det olustiga 
som han råkade ut för i mars 1946 så har 
han glömt det nu!
För oss vänersborgare är Arne Andersson 
ALLTID den store löparkungen!

FOTNOT: Åren 1947 och 1948 verkade 
Arne som tränare i Stockholmsklubben 
Linnéa. Då lade man in en skrivelse 
till RF (Riksidrottsförbundet) där man 
begärde tillstånd att Arne skulle tillåtas 
tävla som nationell amatör, men också 
den ansökan avslogs. Vid omröstningen 
blev siffrorna 8-8. Tage Erikssons röst 
blev utslagsgivande. Stadion chefen 
Tage, som Arne var mycket god vän med 
alla år, röstade sensationellt nog NEJ!  

Gunder Hägg och Arne Andersson 
inför amatördomarskranket.
Ur Idrottsbladet 11 januari 1946.
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Trollhättans Roddsällskap, TRS, var 
inte bara roddtävlingsarrangörer. De 
arrangerade även terrängtävlingen 
”Bjurhemsloppet” i början av april varje 
år. Man tävlade i seniorklass, yngre och 
äldre oldboys. 
En tävling som startade vid Bjurhem i 
Dalsland med mål vid domarringarna i 
Trollhättan.
Vissa år var målet förlagt till skidstugan 
i Trollhättan. Loppet var ca 22 km och 
gick över stora mossar, spångar, vanlig 
skogsterräng, gårdar och vägar. Det spe-
ciella med tävlingen var att man måste ha 
gummistövlar (fri modell) och ryggsäck 
med minst 4 kg packning.

Upprop och vägning av ryggsäckar 
skedde på torget i Trollhättan, därefter 
bussresa till Bjurhem. 4 vätskekontroller 
fanns utefter banan liksom kontrollstatio-
ner på flera ställen.

Segrartiderna varierade mycket under 
åren, beroende på snödjup, blöta eller 
torra marker. 1970 segrade Jan Martell 
ÖSS på tiden 2.01.02. 1971 hade Sture 
Östling, TSK 1.35.00.

En kort tillbakablick på ett gammalt kraftprov

Gösta Eriksson
Mångårig deltagare i Bjurhemsloppet
OS-medaljör i rodd i Melbourne 1956.

Efter målgång kontrollvägdes ryggsäckar 
inkl innehåll, som kunde vara i stort sett 
”vad som helst” t ex en sten!!!!

Inom TRS kördes tävlingen första 
gången 1942, nationell blev den 1965.
1966 segrade Bror Jonsson Ryda SK.
Bror segrade även 1967 men tävlade 
då för IK Ymer. Dessa segrar var inte 
speciellt överraskande eftersom Bror 
fanns med på Svenska Tio-itopplistan i 
hinderlöpning.

1969 segrade Sture Östling TSK och 
1970 segrade Jan Martell ÖSS. 1971 
vann sture igen. Hans var på frågan om 
man skulle ta bort ryggsäcken var: 
”Absolut inte”. Sture tog hem vandrings-
priset för alltid 1972.

Rune Larsson TSK då? Jo, Rune var ung 
då, var med första gången 1975 då han 
vann seniorklassen. Han segrade även 
1976.

Om Rune tog det som ett sprintlopp vet 
jag inte.... ( Rune Larsson känd som 
verklig långlöpare)

1977 ställdes tävlingen in, snön låg djup 
trots att det var april månad. Det gjordes 
ett försök att i stället köra på hösten. Då 
hade utbudet på tävlingar blivit stort och 
få anmälningar gjorde att hela tävlingen 
ställdes in. Någon fortsättning blev inte 
aktuell.

Hasse Rosendahl

FÄKTNING 
HOS TIHS
Fäktklubben Athos gästade 
Trollhättans Idrottshistoriska 
Sällskap vid höstens andra 
Idrottscafé i Älvhögsborg, 
Trollhättan.

Intresserade åskådare fick ta del av 
Athos historia, som berättades av den 
84-årige före detta duktige värjfäktaren, 
Sten Ljungqvist, som kompletterades 
av tidigare ordföranden Bo Carlsson, 
numera sekreterare i FK Athos. Med 
bildspel förevisade den sistnämnde alla 
klubbens elitfäktare och lokaltidningens 
urklipp från goda Athos-prestationer, 
samt namnen på alla fjorton ordföranden 
sedan starten 1946 från Arne Boström till 
dagens ordförande Annika Johansson.

Sten Ljungqvist berättade en hel del epi-
soder från fäktningen och en del duktiga 
fäktare, men som Sten påpekade, man når 
inga fäktframgångar om man inte har bra 
tränare. FK Athos hade förmånen, att ha 

en av Sveriges främsta fäktmästare, Elof 
Gustavsson från Göteborgs FK, som i 
nästan 40 år reste till Trollhättan en gång 
i veckan för att instruera både elit och 
nybörjare. Efter honom kom Per Johns-
son, GFK.

Klubben hade en hel del duktiga fäktare 
bland annat Dick Sörensen, som blev 
svensk juniormästare 1956. Tolv år se-
nare var Dick med i Mexico-OS, dock re-
presenterande Djurgårdens IF. Christina 
Josefsson (Täng) blev svensk mästarinna 
1986 i damvärja.
Härliga inlägg framkom från publiken, 
där speciellt Yan Ahlström, en gång 

distriktsmästare, berättade om en enastå-
ende trevlig idrott från träning till täv-
ling. Nils-Fredrik Ahlcrona tillsammans 
med Sten Ljungqvist visade med var sin 
värja olika artighetsställningar, samt hur 
man skulle försvara sig med sin värja allt 
inför en uppskattande publik.

Dessutom förevisade Helena Gregorc-
Lööv, ungdomsinstruktör i Athos, florett 
och värja, samt övrig utrustning som 
används vid fäktningsutövandet. 
Som flera andra sporter så används ut-
ländska termer när man idrottar. Ishock-
eyn har engelska uttryck, såsom icing, 
forechecking, cross-checking m. fl. ord. 
Tennisen har break, deuce, game, set, 
love ett eng. uttryck för ”noll” (ex. ”15-
love” alltså 15-0.  Fäktningen har franska 
ord som det unga gardet snabbt får lära 
sig såsom: Allez – börja, Marchez – 
marsch framåt, Rompez – marsch bakåt, 
En garde  - gardställning, Touche – träff, 
touché – träffad  med flera franska ord.

Hasse Rosendahl TIHS ordförande 
tackade de agerande för ett mycket fint 
framträdande, som säkerligen gav flera i 
publiken en ny syn på fäktningskonsten.

STINSEN ANDERSSON, TIHS

Touché – en träffande fäktningslektion
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- Jag var ganska nervös, när 
jag skulle berätta för tävlings-
ledaren Thorwald Ekström, 
att vi skulle dela ut kondomer 
till deltagarna, berättar Karin 
Monsén. Men han var bara 
positiv och konstaterade med 
ett leende:

-  Då kan vi ju säga, att 
deltagarna springer med 
heltäckande klädsel!

20 år efter natt-SM arrangemanget 1967, 
stod Trollhättans SOK som värd för 
långdistans SM (numera ultralång-SM). 
Praxis är att deltagarna får en gåva av 
arrangören. PR-kommittén hade be-
stämt sig för en väska, sponsrad av ett 
lokalt företag. I väskan skulle finnas en 
handduk och tvål. Karin Monsén, som ti-
digare arbetat för RFSU, lovade att ordna 
tvålen från företaget. Representanten för 
detta föreslog att man, förutom tvålen, 
skulle lägga ett paket kondomer i väskan, 
med tanke på deltagarnas ålder och den 
begynnande HIV-debatten.

Karin såg genast PR-värdet i förslaget, 
men insåg också att det kunde vara kon-
troversiellt. Mycket riktigt väckte gåvan 
mycket uppmärksamhet, inte minst i 
media. Lokaltidningen, Trollhättans Tid-
ning, hade ”storyn” på första sidan, med 
Karin på foto, omgiven av kondomer.

 I klubben var reaktionerna blandade. 
Många var glada över uppmärksamheten, 
medan andra talade om skandal. Delta-
garna tycktes dock uppskatta gåvan. En 
kul grej, tyckte många. 
Ett nytt uttryck myntades också:

-  Ut i skogen med karta, kompass och 
kondom! 

Normalt är lång-SM ett ganska anonymt 
arrangemang, uppmärksammat i bästa 
fall av den lokala pressen. Men i Troll-
hättan blev det annorlunda. Media var 
talrikt representerad och aldrig, vare sig 
före eller efter årets SM, har så många 
journalister funnits på plats.
-  Men det var inte bara för att skapa 
uppmärksamhet, som vi gav bort 
kondomerna, utan lika mycket för att 
rikta uppmärksamhet kring HIV-faran, 
påpekar Karin.

TROLLHÄTTAN

Lång-SM

Åke Jönsson på väg mot sista kontrollen

Invigningen av tävlingen blev 
spektakulär. Konstflygaren Leif Simons-
son från Trollhättan presterade 
avancerad akrobatik med sitt special-
byggda flygplan. 
Bitvis flög han så lågt, att t.o.m. korna i 
närheten reagerade. 
När han vinkande med vingarna lämnade 
området, följdes han av fem fallskärms-
hoppare, varav den sista hade Troll-
hättans SOK:s flagga fladdrande från 
ryggen.

Tävlingsledningen hade valt terrängen i 
trakten av Hjärtum, vilken är betraktad 
som mycket tuff. 
Som kartritare anlitades Kjell Larsson, 
den tidens ledande på det området. Som 
vanligt kom dock Kjell i tidsnöd och 
kartan såg ut att inte bli klar. 
Eftersom Kjell också var delaktig i 
banläggningen, tillsammans med Leif 
”Loffe” Johansson, löste han problemet 
genom att bara rekognoscera kartan i de 
stråk, som löparna antogs välja mellan 
kontrollerna. 

Taktiken ”gick hem” och både karta och 
banor fick beröm. Men kartan är fortfa-
rande inte färdig!

Normalt får inte arrangerande klubbs 
löpare delta i SM. 
TSOK hade emellertid fått ett nyförvärv 
från Skåne, Åke Jönsson, som aldrig satt 

sin fot i tävlingsterrängen. Därför fick 
han dispens av Svenska Orienteringsför-
bundet att delta. 
Förväntningarna på honom från klubbens 
sida var stora, särskilt med tanke på att 
han vunnit lång SM 1984. 

Favorit var emellertid Lars Palmqvist 
från Järfälla OK, som hade tre lång-SM 
titlar, den senaste vunnen året innan. 
Men Åke gjorde ingen trollhättebo led-
sen, utan genomförde ett praktlopp och 
vann klart före just Lars Palmqvist.

-  Det var varmt och jobbigt i den tuffa 
terrängen, men jag undvek att springa 
ute på de varma hyggena och höll mig i 
skuggan så mycket som möjligt för att 
spara kraft, sa Åke.

I damklassen överraskade Karin Gun-
narsson från Stora Tuna, genom att vinna 
före favoriterna Marita Skogum och Arja 
Hannus. 
En lokal segrare blev det i juniorklassen 
genom Arto Rautiainen, bördig från Lilla 
Edet, men tävlande för Majorna IK.

Segrarpriserna får nog betraktas som 
originella. Vinnarna fick var sin yxa. 
Sedan 1880-talet har det funnits en 
smedja i Hjärtum, där man smitt yxor, 
s.k. Daskebackare. Yxorna är kända 
bland snickare vida omkring och  även 
spridda utomlands. De betraktas som 
närmast outslitliga. 

Tävlingen blev  lyckad. Arrangemanget 
fick bara lovord.  
Den stora publiken njöt i det gassande 
solskenet och när Åke Jönsson satte 
pricken över i:et, genom att löpa in i mål 
som vinnare, var succén given.

Lennart Karlsson

Åke Jönsson gratuleras till segern
Foto: Bildbyrån, Hässleholm

Foto: Bildbyrån, Hässleholm



22

Fritsla IF – 90 år 
Under  hösten 2010 har Marks 
idrottshistoriska sällskap haft 
öppet hus på onsdagar.
Vid ett av dessa berättade un-
dertecknad, inför en intresserad 
skara, lite historik om de 90 åren.

Fritsla IF är Marks äldsta fotbollsfören-
ing.  Skene IF bildades 1921, Kinna IF 
1922 och Rydals GOIF 1923.
Det fanns, från 1906-1913, i Fritsla en 
klubb som hette  BK Stjärnan och var en 
fotbollsförening. Den återuppstod 1980 
och man spelade i reservserien i fotboll 
samt var de som började med innebandy 
i Fritsla. Klubben lades ner 1986.

Den första styrelsen i Fritsla bestod av 
Erik Skoglund ordförande, John Våx-
berg, Mauritz Bengtsson, Valter Söder-
blom, Hjalmar Kopp och Johan Anders-
son styrelsemedlemmar.
Den första fotbollsplanen låg vid 
Segloravägen mot Hjälltorp. Första året 
spelades endast vänskapsmatcher. 1921 
startade Markserien. Fritsla hade även 
skidor och bandy i sin verksamhet innan 
Fritsla Vinteridrottsklubb startade 1931. 
Bordtennis och brottning var andra gre-
nar. Från 1986 är även innebandy en del 
i Fritsla IF. 

Friidrott  var stort från start i Fritsla och 
man satte många Markrekord. Den bäste 
löparen var Alfons Holmgren från Skep-
hult. Hugo Tegstedt från Borås knöts till 
Fritsla. Med 193 cm i höjdhopp var han 
Sverigetvåa och har fortfarande Markre-
kordet i grenen.

1929 invigdes Häggåplan. Från början 
var namnet Fritsla idrottsplats. Mest 
känd var denna för att taket lutade åt fel 
håll. Det berodde på, enligt somliga, att 
byggmästaren gick utanför Ramnavallen 
i Borås medan somliga hävdade att han 
gick och åt och då tog för många snapsar.

Vid en friidrottsmatch 1931 på Häggå-
plan mellan Västergötland och Halland, 
döpte Hallands Nyheters tecknare EN 
läktaren till Starholken. Det namnet 
gällde i folkmun ända tills nedläggningen 
1970. Många kända idrottare deltog 
i matchen. Bl.a. Spänst-Svensson för 
Halland och västgötarna Kinna-Berg och 
Hugo Tegstedt. 

Fotbollen har dock varit ledande genom 
alla 90 åren. Med Division 3 västsvenska 
på 1930-talet som en av höjdpunkterna. 

Hösten 1934 gick det extratåg med 
avgång från Skene 11.15, Kinna 11.22 
och Kinnahult 11.27 med ankomst Fritsla 
11.35. Tåget stannade mittför idrottsplat-
sen. Publiken var över 2000 pers.
1947-48 hade Fritsla Anders Bernmar 
som tränare. Från Elfsborg kom Bernt 
Olausson, Kinis Johansson och Gert 
Christiansson. Ulf Bergqvist, damlands-
lagstränare, har även varit Fritslas d:o.

Ekonomin var ett problem då som nu och 
olika aktiviteter anordnades för att få in 
pengar. 
Detta räckte ändå inte vid en match mot 
Viskafors. Då fick man gå från Fritsla till 
Svaneholm för att spela match. 
Man hade dansbanor såväl vid Hjälltorp 
som vid Häggåplan. På den senare upp-
trädde bl.a. Tor Modeen. 

1953 spelade Fritsla i trean som då var 
tredje högsta serie. Damlag har funnits 
av och till – i början av 1980-talet, på 
90-talet och på 2000-talet.

Många långjobbare har stöttat fören-
ingen såsom Sune Arvidsson och Bernt 
Jungmalm. Arne Bjernhagen såg till att 
vi fick underbart vackra Kungaberg som 
invigdes 1970.

Med fotbollen vill gärna statistiska 
uppgifter följa. Här kommer lite Fritsla-
statistik.

Skytteligan – många har vunnit den. Åke 
Ekelund nio ggr och Hans-Åke ”Ackö” 
Eliasson elva ggr, varav fem ggr i sträck 
på 1980-talet. ”Ackö” gjorde 34 mål som 

mest. Stig ”Pep” Johansson vann 5 ggr i 
sträck på 1960-talet.

Mest mål på en säsong gjorde Buster 
Törnqvist -38 mål. Fritsla satte målre-
kord för Västergötland 2004 med 104 
seriemål. Terry Sarjamo och Jörgen 
Karlsson 30 mål vardera och Marko 
Tervonen 14.

Bästa spelare: Jag nämner tre st. Ragnar 
”Raggen” Lennartsson som spelade i 
Elfsborgs B-Lag men då Elfsborg hade 
hela landslagskedjan, fem man, och en 
blev skadad, tog UK ut Raggen från 
Elfsborgs B-lag. Han gjorde två lands-
kamper med mål i båda. Då han inte fick 
en ordinarie plats i Elfsborg gick han till 
Gårda BK. 
Arne Andersson var en av de bästa 
spelarna enligt mig. Han spelade för 
AIK 1943-47, men var ej helt ordinarie i 
laget. Hans specialite var att lägga hörnor 
direkt i mål och att skjuta straffar. Arne 
kom tillbaka till Fritsla och lärde Yngve 
Brodd mycket om hur fotboll skulle spe-
las. 1951 gjorde Arne 31 mål och Yngve 
20 av Fritslas 80 mål. 

Yngve Brodd ja! Han kom till Fritsla 
1950. Då arbetade han som målarlärling 
och är väl en av Marks största idrottsmän 
genom tiderna. 1952 skrev han kontrakt 
med Örebro. I en pressmatch fick han 
hoppa in som reserv och gjorde succe 
och kom med till OS i Helsingfors. Sve-
rige tog brons där. Yngve skrev därefter 
på ett proffskontrakt för Toulouse och var 
proffs i tio år i Frankrike. Det var skill-
nad att spela inför ca 500 på häggåplan 
och sedan spela mot Holland i Amster-
dam inför 60 000. När Yngve kom 
tillbaka till Sverige spelade han för blå-
vitt. Efter fotbollskarriären flyttade han 
tillbaka till Frankrike där han gifte sig 
med en fransyska.

Supportrarna betyder mycket och jag ska 
nämna en – Henning från Kinnahult, som 
aldrig missade en match på Häggåplan, 
trots att hans båda pojkar spelade i Kinna 
resp. Kinnahult
VM-laget från 1974 har spelat på Kunga-
berg och även TV-laget.  Kungaberg har 
även  besökts av Stefan och Krister och 
av ”Loket”.

Under kvällen visades foton, klipp-
böcker, jubileumsskrifter mm  -en upp-
skattad kväll med mycket eftersnack.

Sven-Olof Andersson
Marks idrottshistoriska
sällskap

Yngve Brodd
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Marks Idrottsring
Marks Idrottsring, klubbarnas i Mark 
samarbetsorganisation, har upphört. 

Marks idrottsring bildades på trettiotalet 
för att organisera Markmästerskap, som 
var viktiga tävlingar en gång i tiden. Nu 
är intresset för den typen av tävlingar 
nästan obefintligt. Det är typiskt att även 

Idrottsfrämjandet i Borås upphörde i fjol. 
Intresset för mästerskap på lokal nivå har 
efter hand minskat. Det är länge sedan 
Markmästerskapet i friidrott samlade 
flera hundra betalande åskådare på 
Viskavallen i Kinna. Markmästerskapet i 
orientering ersattes för ett antal år sedan 
med Sjuhäradsmästerskap, men inte hel-
ler det samlar numera många deltagare.
Allt förändras och vid ett möte i somras 

beslöts att lägga ned Marks Idrottsring, 
skänka pengarna, ett antal tusen kronor, 
till Marks Idrottshistoriska Sällskap, 
samt överlämna protokoll och handlingar 
till Marks Föreningsarkiv. 
 
Marks Idrottshistoriska Sällskap tackar 
för tillskottet i kassan.

Viggo Svenson. 
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Västgötar i Davis Cup
...är temat för en utställning på Borås 
Idrottsmuséum i samband 
med Davis Cup-matchen 
Sverige - 
Ryssland 
4 - 6 mars 
2011 
i Boråshallen.

SVEN DAVIDSON

SVEN 
DAVIDSON

Sven Viktor Davidson, född 13 juli 1928 i Borås, död 28 maj 2008. 
Han var under flera år under 1950-talet en av världens tio bästa 
amatörspelare och rankades 1957 som nummer tre.
Sven Davidson vann Franska mästerskapen 1957 och herrdubbeln 
i Wimbledonmästerskapen 1958 tillsammans med Ulf Schmidt. 
2004 upptogs Davidson i Swedish Tennis Hall of Fame.
Han upptogs 2007 i International Tennis Hall of Fame.
Davidsson vann totalt 26 SM-titlar (1949-60) och spelade 
86 DC-matcher (1950-61) för Sverige, av vilka han vann 62.
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LENNART BERGELINSven Lennart ”Labbe” Bergelin, född 10 juni 1925 i Alingsås, död 4 november 2008.
Bergelin var 1946-1955 rankad bland världens 10 bästa amatör-
spelare. Han vann 20 SM-titlar varav 9 i singel (1945-55) och blev 
1948 den förste svenske spelare som segrat i en Grand Slam-
turnering. Han tilldelades Svenska Dagbladets bragdmedalj 1950 
och upptogs 2004 i Swedish Tennis Hall of Fame.Bergelin spelade 89 Davis Cup-matcher för Sverige 1946-1965 
och vann 63 av dessa. Kapten för svenska DC-laget (1971-76). 
Under hans ledarskap hemförde Sverige sin första DC-titel 1975. 

LENNART
BERGELIN
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JOHN-ANDERS SJÖGRENJohn-Anders ”Jonte” Sjögren, född 1938 i Herrljunga.
Sjögren blev svensk juniormästare i tennis 1956, och spelade 
samma år i det svenska juniorlandslaget. Hans främsta merit var 
singel-finalen i ute-SM 1963. ”Jonte” är främst känd för sina mångåriga insatser som tennistränare. 
År 1994 tilldelades Sjögren Riksidrottsförbundets fair-play-pris. 
Han upptogs 2006 i the Swedish Tennis Hall of Fame.
Han var svensk Davis Cup-kapten åren 1979-81 och 1989-94. 
År 1994 vann DC-laget under Sjögrens ledning DC-titeln

JOHN-ANDERSSJÖGREN

Våra sju 
Västgötar i Davis Cup

Sven 
Davidson

BORÅS

Borås Idrotts-
historiska Sällskap 
har producerat 7 st. 
Roll-ups, med våra 
västgötadeltagare 
i Davis Cup 
genom åren.
Roll-upsen kommer 
att finnas på WIS
årsmöte i Rydal och 
därefter att placeras 
ut i respektive 
Sällskaps lokaler.
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Idrottshistoriskt 
café i Karlsborg.
Karlsborgs IHS inbjöd nyligen till en 
idrottshistorisk cafékväll med temat 
”Bandy och ishockey”.
Ett drygt trettiotal medlemmar och andra 
intresserade hade hörsammat inbjudan. 
De flesta var tidigare aktiva eller ledare 
inom de båda sporterna, och flera hade 
med sig foton, tidningsurklipp och utrust-
ning men framför allt egna minnen och 
berättelser från en gången idrottsepok.
Bandy och ishockey förekommer ej 
längre i någon förening i Karlsborgs 
kommun. 
Under 30-, 40-, 50- och 60-talen var 
dock flera klubbar framgångsrika i båda 
sporterna.

Skackans IF, Karlsborgs BK, BK Trix, 
Forsviks IF, Mölltorps IF och 
IFK Karlsborg deltog under olika perio-
der i seriespel i bandy.

Glädjen och skratten gjorde 
stämningen hög.

KBK:s ishockeylag på Moliden någon gång på 1950-talet

Ishockey utövades i seriespel av 
Karlsborgs BK, Forsviks IF och 
Mölltorps IF fram till 70-talets början. 
Avsaknaden av konstfrusna isbana eller 
ishall ändrade sedan förutsättningarna 
helt.
När fotografier, tidningsurklipp, klubbor, 
hjälmar och målvaktsskydd o.a. kom upp 
på bordet växte minnena och berättel-
serna fram. Glädjen och skratten gjorde 
stämningen hög.
Vi fick höra om KBK:s bandyresa med 
tåg under 40-talet för att möta Villa i 
Lidköping. 
Vi mindes de stora publikmatcherna i is-
hockey på Moliden under 1950-talet, då 

derbymatcherna drog över 1000 åskådare 
i genomsnitt. Skratten blev många, när 
vi läste och hörde om hur Mölltorps IF 
besegrade Skövde IK i ishockey, och då 
en förlupen puck träffade spelarbussens
framruta, som gick sönder och tvingade 
gästerna att åka hem med den i 20-gradig 
kyla.
I över två timmar gladdes vi åt dessa 
gemensamma minnen. Slutorden blev 
också, att idrottshistorien äger vi tillsam-
mans, många fler kan vara med och ta del 
av den. 
Alla såg fram emot ett nytt idrottscafé.

Roland Gustafsson

1963 gjorde Helås IF ett tillfälligt besök 
i Varaserien i Div. VII. Två år tidigare 
hade man hängt med i toppen av sexan. 
Som sagt blev det bara en sporadisk visit 
i sjuan denna gång. Vid en match mot 
Larvs FK råkade därvarande vänster-
back ta fel på linje. När bollen passerat 

genom straffområdet, tog han upp bollen 
med hand i tron att det var sidolinjen 
som bollen passerat. Hur reagerade då 
domaren? Jo, han dömde straff, trots att 
bollen alltså befann sig utanför straff-
området! Straffsparken sattes stenhårt i 
mål och Helås IF vann matchen. Helås IF 

vann serien klart med sex poäng före just 
Larvs FK! De dubbla misstagen, såväl 
backens som domarens, hade således ing-
en absolut påverkan för seriens utgång. 

Carl-Owe Johansson
Vara IHS

STRAFFSPARKEN - DE DUBBLA MISSTAGEN

”Brolin börjar få ett riktigt bra målsnitt i 
landslaget. Tillsammans med Dahlin & 
Andersson ligger han nästan på 
hundradelarna och snittar...”
Någon  som begriper vad Staffan Lindeborg menade?
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”De kommer att passera några minuter 
senare än förra året, men de har inte åkt 
långsammare för det, det är nog mest 
glidet det beror på!”
Anders eller Örjan Blomqvist visar fina fysik-kunskaper 
under Vasaloppet

”Nu har jag tränat två pass 
i veckan.  Varje dag”. 
Thomas Brolin

”Då sa jag till domaren på 
ren svenska. Go home”. 
Christer Abrahamsson 

”Grabbar, vi kör så länge 
det är meningslöst!”
Timo Lathinen visar att MIF av tradition 
har fina psykologer på tränarsidan!
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Få föreningar har väl varit så kortli-
vade som Vårgårda 
Distriktsmästares klubb. 
Mindre än fem år efter bildandet 
hade föreningen nämligen upphört 
att existera!
 Initiativtagare till bildandet var ”all-
roundidrottsmannen”, Erik Kvick, som i 
sin ”krafts dagar” bl.a. tillhört distrikts-
eliten i cykel. Föreningen, som bildades 
1955, hade som främsta syfte att 
stimulera idrottslivet i Vårgårda 
genom att, årligen, utdela ett pris, den 
s.k. ”Kungavasen”, till en förtjänt ledare 
och dito idrottsutövare.
 För medlemskap i denna exklusiva 
förening krävdes att man hade erövrat 
minst ett distriktsmästerskap i Väster-
götland. Vid bildandet fanns 16 distrikts-
mästare bosatta i Vårgårda. Tillsammans 
med Erik Kvick, skulle två av medlem-
marna fungera som jury inför varje 
prisutdelning.  

Vårgårda IK, som bildades den 7 mars 
1920 (90 år 2010), bytte efter en kortare 
tid namn till Vårgårda IF. Ett av de beslut 
som fattades efter föreningens bildande 
gällde utformningen av ett klubbmärke. 
Efter att ha godkänt ett förslag beslutades 
att låta tillverka ”ett antal klubbnålar”. 
Då några sådana klubbnålar ej gått 
att återfinna, får man antaga att denna 
beställning aldrig kom till stånd. Kanske 
var det ekonomiska skäl som låg bakom 
att beslutet aldrig verkställdes.
 Det verkar som det ursprungliga 
klubbmärket ”föll i glömska”, ty om-
kring 1940 återfinns ett annat märke, som 
trycktes på bl.a. föreningens medlem-
skort. Förmodligen användes detta märke 
endast på en del trycksaker etc. Några 
färger på märket har ej gått att återfinna.
 I augusti 1941 lades IFK Vårgårda 
ned och gick upp i Vårgårda IF, som då 
återtog sitt ursprungliga namn, Vårgårda 
IK. Ett nytt klubbmärke togs då fram, 
vilket fick den utformning det har än 
idag. Några få färgjusteringar, av det 

Första förslaget till
klubbmärke från

början av 1920-talet.

Klubbmärke, som bl.a.
förekom på medlemskort

omkring 1940.

IFK Vårgårda
(1932 - 1941)

Nuvarande klubbmärke,
vilket infördes 1941.

1955 års pristagare har fått sina pokaler. 
Sittande från vänster: Sven Bergsten och 
Rune Ekman. 
Stående från vänster: Rune Norberg, 
Erik Kvick och Stig Dahlberg, 
vilka agerade jury.

Vårgårda Distriktsmästares Klubb

ursprungliga originalitet, är det enda som 
skett.
 Som nämnts ovan, lades IFK 
Vårgårda ned i augusti 1941. Föreningen, 
som bildades i november 1932, verkade 
således under en relativt kort period. 
Klubbmärket som användes var 
IFK-föreningarnas ”originalmärke” från 
den 1 februari 1895.

Stig Sjögren

Historien om Vårgårda IK:s klubbmärke

 Vid den första utdelningen, i januari 
1956, fick Vårgårda IK:s ”starke man”, 
Sven Bergsten, mottaga priset för sin 
ledargärning. Rune Ekman, bl.a. ”sista 
utpost” i Vårgårda IK:s fotbollselva, fick 
priset för sina idrottsinsatser. 

 1956 gick ledarpriset till Anders 
Svensson, som bl.a. varit initiativtagare 
till OK Kullingshofs bildande samt dess 
förste ordförande. Gösta Aronsson, 
fotbollsspelare i Vårgårda IK och  
skidåkare i OK Kullingshof fick priset 
för bästa aktiva insats.

 1957 års pris gick till Gösta Johans-
son, friidrotts- och gymnastikledare i 
Vårgårda IK samt Helge Andersson från 
OK Kullingshof. Denna utdelning kom 
att bli den sista och därmed upphörde 
Vårgårda Distriktsmästares Klubb att 
existera. 
(Samtliga utdelade pokaler finns numera 
i Wårgårda Idrottshistoriska Sällskaps 
samlingar.)

Stig Sjögren

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

”WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA” som debattforum!?
Redaktionen planerar att göra en debattsida/-spalt (beroende på mängden material 

som skickas in). Det finns många åsikter om väldigt mycket, så varför inte vädra 
sina ”tyckanden” i detta media. Enda kravet är att det 

har med idrottshistoria i någon form, att göra.
(Obs! historia är allt, som hände igår och bakåt i tiden)

Välkomna att tycka till!             Red.
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SKARA

- Häxjakten skall vara en tävling 
för män, slog Olle Emteborg fast, 
när han presenterade idén till en 
ny nattorientering 1949. Tävling-
en skulle arrangeras av IK Gand-
vik, Skara på skärtorsdagskväl-
len.  Ett vandringspris, ”Häxan”, 
instiftades som skulle löpa i tre år. 
Skarasnidaren Sven Green hade 
skapat priset, en Häxa, som var 
framställd av trärötter.
Och nog blev den första Häxjakten en 
tävling för män. Av 87 startande i den 
enda tävlingsklassen, herrar seniorer, 
kom endast 56 i mål. Efter en snörik 
vinter, hade snösmältningen just avslutats 
och markerna var rejält vattensjuka.
- Det var en mycket jobbig tävling, säger 
gandvikaren Tore Bolinder. I mossarna 
sprang vi till knäna i vatten och många 
stigar var rena bäckar.

IK Gandvik hade valt nordvästra 
delen av Billingen som tävlings-
terräng, med Ljungstorp norr om 
Varnhem som startplats och gården 
Bockaskede norr om Öglunda 
samhälle som mål. Löparna bytte 
om i skolan i Varnhem och 
transporterades sedan till starten 
vid Ljungstorps hållplats med 
buss och bilar.

Löparna startade gemensamt, 
vilket borde inneburit rena 
”sällskapsresan”. 
Så blev dock inte fallet. 
Orienterarna fick nämligen inte 
banan inritad som idag, utan fick 
rita in den själva. Det fanns inte 
ens en mallkarta, utan löparna 
fick utifrån en angivelse söka upp kon-
trollerna på kartan och sedan rita in dem. 

Häxjakten

Kontrollangivelser.

Banan för första Häxjakten.

Tävlingsledare Olle Emteborg och Evert 
Karlsson rekognoserar tredje kontrollen,
”omarkerade stigkröken”.

Med tanke på att pannlamporna gav 
dåligt ljus, fumliga fingrar i den kyliga 
kvällen och den detaljfattiga kartan, 
1:100 000 backstreck, tog det lång tid för 
många att rita in banan. Därför blev det 
en naturlig spridning av startfältet redan 
från början.
Den tunga terrängen gjorde också att 
de vältränade löparna snabb drog ifrån. 
Lägg därtill att den schematiska och 
svårlästa kartan betydde åtskilliga kon-
trollbommar för många.  Således skilde 
det hela 1 timme och 25 minuter mellan 
segraren Nils Särnmark från Skene och 
siste man i mål.

Banan mätte 8 km och innehöll endast 
tre kontroller. Till första kontrollen, som 
var placerad på ett ”berg-i- dagen”, var 
det 3,5 km. Redan här hade 20 löpare fått 
nog och bröt tävlingen.

Tredje röda fotogenlampan, kontrollerna 
var utmärkta så, fanns vid en omarkerad 
stigkrök. 
Där var Karl-Erik Dahlström kontrollant. 
Hans uppgift var att stämpla löparnas 
startkort.
- Nils Särnmark kom först till kontrollen, 
berättar ”Kalle”. Han ledde med fyra mi-
nuter och jag förstod att det var segraren.
Nils hade inga problem att hitta målet 
och stod som segrare med en marginal på 
hela åtta minuter.

Kampen om andraplatsen blev något av 
ett ”drama”,

- Sven Westberg, representerande IF 
Elfsborg, var klar tvåa, fortsätter Karl-
Erik Dahlström. Han passerade fyra mi-
nuter före Gösta Erixon från Ulricehamn.

- När jag fått stämplat vid sista kontrol-
len, var jag säker på att målet nere vid 
vägen inte skulle bli något problem. Det 
var bara att ”ösa” på nerför sluttningen. 
Jag fick snart se lyktorna vid målet.
Men när jag kom ner till vägen, insåg 
jag, att jag begått ett misstag. Jag hade 
sprungit mot baklyktorna på en bil, i tron 
att det var målet, berättade en besviken 
Sven Westberg efter målgång.

Innan han hade rett ut sitt misstag och 
hittat målet, hade Gösta Erixon smitit 
förbi och tog andraplatsen med 10 se-
kunders marginal. Han vann f.ö. Häxjakt 
nummer två och efter en femte plats 
1951 tog han hem den första Häxan.

Sture Gustafsson från arrangörsklub-
ben blev fyra, nästan 20 minuter efter 
segraren.
- Jag ”bommade” både första och andra 
kontrollerna. Dessutom slocknade lam-
pan. Men jag lyckades reparera den och 
kunde fullfölja, berättar Sture, som var 
långt ifrån nöjd med sitt lopp.
Sture kom dock att bli en framgångsrik 
”häxlöpare” i fortsättningen. Han lade 
beslag på både Häxa nummer två och tre.

Olle Emteborgs idé att starta Häxjakten 
visade sig bli ett lyckokast. I år, 2011, 
arrangeras den 57:e tävlingen. Och nu är 
det inte bara ”män” som springer. 
På skärtorsdagskvällen är det både kvin-
nor och män i åldrarna 10 till 80 år som 
ger sig ut i natten för att jaga kontroller.
Deltagarantalet steg snabbt fram till 
1990, då hela 1358 löpare deltog. 
Detta gjorde Häxjakten till ”världens 
största natt-tävling”.

Lennart Karlsson
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Det var kris på bandyfronten i Skara 
nyåret 1950. Blidvädret ställde till 
problem och premiären, som var 
planerad till Nyårsdagen, gick om 
intet. Misstämningen spred sig.

Men optimismen skulle snart återvända. 
En av Skara IF:s mer kända bandypro-
filer, Eric ”Kirre” Andersson, tog en 
promenad på nyårsdagen och ”hittade” 
en ny bandybana.

Strax norr om Skara, i området Skara-
berg vid gården Norrbacka, fanns ute på 
en åker, ett lertag som använts av Skara 
tegelbruk på 40-talet. Lerhålan, som 
den allmänt kallades, hade formen av en 
rektangel och var vattenfylld på höstarna. 
Där fanns nu ett tunt istäcke och på 
tisdagskvällen var lagkamraterna ute och 
inspekterade ”bandybanan”. Den bedöm-
des vara 80x55 meter och optimismen 
spirade. Några köldgrader och banan 
skulle kunna invigas redan på Tretton-
dagen, då man, enligt serieprogrammet, 
skulle möta KFUM Falköping.

I takt med att kvicksilvret sjönk, steg 
bandyhumöret. Det visade sig att banan 
blev 83x60 meter, efter att man grävt ur 
för ena målburen. Föreningen hoppades 
på stor publik. Någon parkering fanns 
inte, utan åskådarna uppmanades att ta en 
promenad på ungefär en kilometer.

I Skara Tidning kunde man läsa:
- Det blir en liten promenad, men dess 
längd bör inte avskräcka någon. Man 
skall gå Mariestadsvägen ut, men redan 
innan man kommer till barnhemmet 
leder en liten väg till vänster mot den nya 
idrottsarenan.

Invigningen blev dock inte vad man hop-
pats på. Tolv minusgrader och en bitande 
nordan gjorde att blott ett hundratal 
åskådare infunnit sig. Till råga på allt 
fick Skara stryk med 5-4, trots ledning 
med 4-1 efter en kvart och 4-2 i halvtid. 
Som lök på laxen brände hemmalaget två 
straffar.

Bandyn startade på 20-talet, då man 
spelade på Trekantsstadion, Skaras första 
idrottsplats. Så småningom började man 
använda ett lertag vid Skara gamla te-
gelbruk, alldeles i utkanten av staden vid 
Skaraborgsgatan. När tegelbruket lades 
ned var bandyspelarna hänvisade till 
Viktoriasjön, Där gick det inte att få ut 
ordentliga mått. Dessutom sköt en udde 
ut i sjön, vilket gjorde att ena sidlinjen 
gick i en båge. Till råga på allt var det 
strömt i ena kanten, vilket gjorde att 
isen var opålitlig. Det hände att en och 

SKARA

Lerhålan...

Match mellan Skara IF och Vara SK 25 februari 1951 på Lerhålan.
Lägg märke till måldomarens klädsel!
                                        Foto: Stig Rehn.   Tillhör Västergötlands Museums bildarkiv

annan bandyspelare fick sig ett ofrivilligt 
”vinterbad”.

Lerhålan blev ett lyft för bandyn. Men 
det var också problem med Lerhålan som 
arena. Det fanns ingenstans att byta om. 
Eftersom den låg helt oskyddad på en 
åker och några meter under markytan, 
lade sig snön ofta i tjocka lager.
- Vi fick byta om hemma och sedan ta 
oss till Lerhålan. Vi spelade i golfbyxor, 
knästrumpor och keps. Några skydd 
förekom inte. Själv åkte jag ”lättviktare”, 
berättar Per-Erik ”Putte” Erlandsson. 
- Vi fick komma i god tid, då planen för 
det mesta behövde skottas. Vi var ofta 
genomsvettiga när matchen började och 
någon uppvärmning var inte nödvändig.

- En gång när vi spelade hade det töat 
några dagar. Isytan var bra, med den 
hade släppt i kanterna, minns Bertil 
Månsson, som växte upp ett stenkast från 
Lerhålan. Det såg ut som om isen låg 
och flöt. Men vi lade ut en landgång och 
matchen kunde spelas.

Vid ett tillfälle var isen ordentligt skrov-
lig. Då kunde men läsa i tidningen:
- Skara IF:s bandysektion ser gärna att 
ungdomarna under veckan tar banan i be-
sittning och sliter så mycket som möjligt 
på den. Då kan ytan bli riktigt fin genom 
att en del skrovligheter slipas bort.

Dagens skaraborgska storlag, Villa BK, 
spelade på Lerhålan. Skara var utan 
chans och fick stryk med 5-1. Noteras 
bör att Villa på den tiden inte var Lidkö-
pings bästa lag. Västerlund och Sjödalen 
var klart bättre. Villa spelade den gången 
i vita tröjor med ett svart V på bröstet. 
Likadana tröjor, men svarta med vitt V, 
använde Villa, när den nya Arenan
invigdes på Annandagen 2009, 
då man mötte IFK Kungälv.

Skara IF sökte efter alternativ till
 Lerhålan. Ett försök gjordes att spola 
Skaravallen. Tjälen var dock dålig och 
när man skulle skrapa bort snön med en 

väghyvel, gick det riktigt illa.
- Väghyveln sjönk ner till underredet. 
Eftersom det inte fanns tillräckligt starka 
fordon att dra loss den med, fick man 
gräva ut den. Fotbollsplanen var förstörd 
för hela säsongen, berättar Karl-Eric 
”Kleck” Johansson.
Ett par år användes en grusplan framför 
auktionshallen vid slakteriet, Mark-
nadslyckan. Men även där kunde det 
vara problem. Vid ett tillfälle var planen 
beredd för spolning. Men när man kom 
dit på kvällen, hade det hållits kreaturs-
auktion på dagen. Planen var sönderkörd 
och söndertrampad, så någon spolning 
kunde inte ske.

Lerhålan användes till 1955. Sedan 
spelade man på Marknadslyckan, men 
säsongen 1957 blev den sista. Därefter 
har ingen bandyportfölj öppnats i Skara.

Lerhålan kom dock att användas 
under flera år framöver. I Skaraberg och 
det närliggande nyuppförda bostadsom-
rådet Skarabostäder, som byggdes 

1951-52, fanns det gott om ungdomar i 
tonåren. De intog Lerhålan som använ-
des flitigt, främst till ishockey. Av de 
gamla kvarlämnade bandymålen gjordes 
ishockeyburar. Det hände till och med 
att isen ”spolades”. Man slog hål i isen 
vid kanterna och sedan ”hinkades” vatten 
upp och slogs ut på isen.

Alldeles intill Lerhålan bodde ett äldre 
par som hette Ramberg. Intill huset hade 
de en gårdspump. Den användes flitigt 
av ungdomar, som behövde fylla på 
vätskeförråden. Som service hade den 
gamla damen ställt ut ett dricksglas på 
brunnslocket.

Idag finns inga fysiska spår kvar av 
Lerhålan. Skara kommun behövde mark 
och området är idag bebyggt med villor. 
Dock finns gården Norrbacka kvar bland 
alla moderna hus.

Lennart Karlsson
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Angelica Wallén är hemma i Tibro 
igen efter det historiska 
EM-silvret i handboll. 
I det svenska damhandbollslaget 
ingår 24-åriga Tibrotjejen.

Hon har spelat i landslaget i cirka två år 
och EM var hennes första mästerskap. 
En tävling som slutade med en historisk 
silvermedalj. Häromdagen kom hon 
hem till föräldrarna och nästan med en 
gång droppade släkt och vänner in för att 
gratulera. För lagets bragdmatcher har 
verkligen engagerat Tibroborna. 

Tibro Idrottshistoriska sällskap, här 
genom Christer Carnegren, var också 
bland gratulanterna till Angelica Walléns 
EM-silver
Foto: BÖRJE SAHLÉN

Vår hedersmedlem och hedersledamot
Åke Göthblad har avlidit. 

Åke var medlem i Tibro AIK i över 
femtio år och gjorde betydande insatser 
för klubben och då främst inom 
friidrottssektionen. 

Åke var i sin ungdom en mycket duktig 
idrottsman, där speciellt långlöpningen 
och gångsporten låg honom närmast 
hjärtat. I den senare sporten tävlade Åke 
långt upp i åren och deltog bland annat 
på Knalletrampen i Borås i närmare 
femtio år och där han också år 2000 
avslutade sitt aktiva tävlande. 
Bland meriterna finns också två Veteran-
SM brons i gång samt deltagande i 
Veteran-VM i Toronto 1975 där Åke 
erövrade en hedersam 8:e plats i sin 
åldersklass.

År 2007 fick klubben uppdraget att ar-
rangera Veteran-SM i gång, vilket var 
ett arrangemang som genomfördes för 
att tacka Åke för hans insatser i klubben. 
Den glädje Åke visade när han fick träffa 

Åke Göthblad, idrottsmannen som var 
med och bildade Tibro Idrottshistoriska 
sällskap 1991, och även sponsrade 
Rankåsstugans tillkomst 1948 och likaså 
elljusspåret 1966 som invigdes av Sixten 
Jernberg.
                 Foto: LARS-OLA CARLÉN

Angelica hyllad för EM-silvret

Till minne av idrottsprofilen Åke Göthblad, Tibro
alla sina gamla gångarvänner värmde 
oss alla och han talade efteråt ofta om 
denna tävling. För sina insatser inom 
friidrotten och gångsporten hedrades Åke 
med bland annat Västergötlands Idrotts-
förbunds och Västergötlands Friidrotts-
förbunds guldmedaljer samt Svenska 
Gång- & Vandrarförbundets och Svenska 
Friidrottsförbundets silvermedaljer. 
År 1966 vid klubbens 50-års jubileum 
erhöll Åke föreningens medalj för klub-
bens bästa prestation under jubileums-
året.
Även om de fysiska krafterna avtog med 
åldern så var Åke mycket intresserad 
av vad som hände i klubben och vid de 
besök undertecknad gjorde på Gröngrind 
fanns alltid mycket idrottshistoria, men 
också alltid framtidsfrågor att prata om.

Våra tankar går nu i denna sorgens stund 
till Åkes syster och släkt. Vid årsmötet 
den 22 februari 2011 tänder vi ett ljus för 
Åke, minns och hedrar hans ljusa minne.

Roger Magnusson
Ordf. Tibro AIK Friidrottsklubb

Snart träning igen
Nu känns det skönt att landa hemma över 
julen, menar hon. Men redan strax efter 
helgen är det dags att åka iväg till Dan-
mark och träning med elitklubben Team 
Esbjerg som är den klubb Angelica spelar 
med numera. Förutom svenskar finns det 
ytterligare åtta nationaliteter i laget.

Alla som kom för att 
fira med Angelica 
ville veta hur det va-
rit och hon berättade. 
Hon hade också 
massor av bilder att 
visa från matcher och 
träningar.
Den häftigaste upp-
levelsen var nog då 
vi tog oss till finalen 
men också då vi vann 
över Ungern och vis-
ste att vi skulle ta oss 
till Herning, 
säger hon.

Lever i en bubbla
Men det är först då hon kommit hem som 
hon fattar riktigt hur stort det här är.
Man lever ju i en liten bubbla och tätt 
inpå varandra då vi är ute med laget. 
När en match har spelats är det inte lång 
tid att tänka över resultatet innan det är 
dags att ladda upp för nästa match, säger 
Angelica.
Laget har ungefär samma grundstomme 
som då Angelica kom med så det har 
blivit ett väldigt sammansvetsat gäng. 
Under EM var det extremt bra stämning 
i laget, säger Angelica.
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VÅRKRYSS
Bokstäverna i de skuggade rutorna blir, rätt sammansatta, något som många ser fram emot under våren. 
Skriv ner svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till:
"VÅRKRYSS", Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.
Senast den 15 april 2011 vill vi ha svaren. Som vanligt drar vi tre vinnare bland rätt insända svar. Lycka till!

Rätt svar i förra numrets "VINTERKRYSS" skulle vara "Holmenkollen".
Bland insända rätta svar har vi dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: P-O Dahl, Domprostegatan 21 B, 532 31 Skara.
2:a pris 2 Sverigelotter: Rune Ramström, Frostvägen 54, 441 34 Alingsås.
3:e pris 1 Sveriegelott:  Åke Karlsson, Tallstigen 11, 546 33 Karlsborg.

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. Lars Larsson, 0322-137 24
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
Bankg. 5251-1904

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
Bankg. 268-5022

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
Epost. roland@arnekarr.se
PlusG. 106 15 75-5

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
Pg. 629 38 95-6

Adress:    c/o Britt-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
PlusG. 82 06 15-3 

Adress: Stallängsvägen 4,
 522 34 Tidaholm
Tel:          0502-60 63 38
Epost:      idrottshistoriskatidaholm1
 @gmail.com
Hems. www.tidaholmsihf.se
Museum: Tidaholms Idrottsmuseum
 Stallängsvägen 4
Ordf.       Vakant
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
Bankg. 435-1953

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap

Adress: Olle Magnusson
 Källiden 8
 532 31 Skara
Tel:   0511-139 52
Hems. www.skaraihf.se
Utställn.: Monter, Idrottshallen
Ordf.   Olle Magnusson, 0511-139 52
Kontakt: Sjunne Jönsson, 0511-123 06
Epost.  olle.magnusson13952
 @bredband.net
Bankg. 393-5038
 

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
Pg. 294 79-3

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.rosendahl@comhem.se
Bankg.     230-0119   
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Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

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, sekr.
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

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
Bankg. 5859-9200 

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
Bankg. 299-6585  

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
Epost. 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 Gustafsson
 Ekenäsvägen 11
 546 72 Mölltorp
Tel: 0505-306 14
 0706-73 06 14
Epost roland@arnekarr.se
Museum:  Westgöta Idrottsmuseum
 Huvudnässkolan, Vänersborg
Ordf. Roland Gustavsson
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 Gustafsson
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

...nu är det nära!

FOTO: GA/BIS (fotomontage)

en kontrollerad 
vårhälsning 
från redaktionen

ps.  läs om orientering på  

 sidorna 4, 21 och 26      ds.


