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Ordföranden har ordet

Roland Gustafsson
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MEDLEMMAR I WIS
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Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Lagom till WIS:s årsmöte brukar våren komma. 
Så också i år. Efter en ovanligt lång och kall vinter
väcker sol och värme, glädje, förväntningar, entusiasm 
ja t.o.m. arbetslust. Själv är jag glad över att ha fått 
förnyat förtroende som ordförande. 
Med stärkt självförtroende och ett års erfarenhet borde 
bilden på ordförande t.h. ha blivit gladare. 
Döm själva!

Årsmötet.
Marks IHS stod för ett mycket välordnat och trevligt 
värdskap vid årsmötet i Rydal. Mötet varvälbesökt. 
Årsmötesförhandlingarna inramades välavvägt av 
Gösta Wåkerås intressanta föredrag och Sture 
Gustafssons sakkunniga aktuella idrottspolitiska
utblickar.
Årsmötet i sig självt bjöd inte på någon större dramatik. Omval i stort över hela linjen och 
beviljad ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen tycktes ha skött sitt fögderi ganska  väl. 
Det bästa av allt var dock vissheten om att vi går in i ett nytt verksamhetsår med en 
balanserad budget till skillnad från föregående år. Det känns bra, då det finns 
”saker att ta tag i”.

Davis Cup i Borås.
Borås IHS hade inför Davis Cup-matchen mot Ryssland tagit ett mycket lovvärt initiativ till 
att hedra våra västgötska  Davis Cup-hjältar genom tiderna. Tillsammans med berörda sju 
”födelsekommuner” för tennishjältarna hade en s.k. roll-up för var och en tagits fram med 
bild och historik. Bilderna väckte mycket intresse – strategiskt placerade i Boråshallen vid 
Borås IHS:s museum. Dessa roll-ups överlämnades sedan vid årsmötet till resp. 
idrottshistoriskt sällskap, förhoppningsvis med en kommande uppföljning på hemmaplan.

VIF:s och SISU:s årsstämma.
WIS  har alltid i olika sammanhang framhållit och lovordat det goda samarbetet med 
Västergötlands Idrottsförbund och SISU. Inte minst har vi sett bevis på detta inför årets 
budgetarbete. Samarbetet gör att vi lokalt och regionalt kan bedriva en verksamhet, 
som saknar motsvarighet på annat håll i landet. 
Inte minst gäller detta för vår tidning Westgötarnas Idrottshistoria.
Som ordförande i WIS blev jag inbjuden att under fem till sju minuter under årsstämman 
presentera vår verksamhet. Någon i auditoriet trodde sig ha hört femtiosju minuter och såg 
något ängslig ut.
Nu är det kanske lättare att tala i 57 minuter än att på 7 minuter rättvist beskriva WIS. 
Nåväl jag antog utmaningen och försökte redogöra för var vi finns, varför vi finns och vad vi 
kan erbjuda.
Vi kan och skall givetvis inte bli något specialförbund men väl kunna utgöra ett stödförbund 
inom idrottsrörelsen.
Jag tror definitivt, att vi har en roll att spela och uppgift att fylla i framtiden, om de stora 
idrottspolitiska frågorna, om bolagisering, arenaidrott o.a. skall kunna lösas framgångsrikt.
Kunde jag med med mitt korta inlägg väcka en viss nyfikenhet och förståelse hos 
mötesdeltagarna så är jag nöjd. På reaktioner jag försökt tolka, så har jag förstått att de 
idrottshistoriska sällskapen är relativt obekanta i den idrottsvärld, som vi lever i.
Vi behöver visa oss mer på ”banan”. 
Det kändes också särskilt glädjande att inför de samlade mötesdeltagarna kunna offentliggöra
Skövde Idrottshistoriska Sällskaps återinträde i WIS:s gemenskap.

IHRF ( Idrottshistoriska Riksförbundet )
Med den positiva känslan från VIF:s årsstämma inom mig kändes det som ett slag i ansik-
tet, att dagarna efteråt få erfara, att IHRF:s försök att få visa upp sig på Riksidrottsmötet i 
Uppsala i vår fått kalla handen. Att direkt första gången få komma med på talarlistan var väl 
kanske för mycket begärt, men att inte ens kunna beredas plats i möteslokalerna känns bittert 
för att inte säga kränkande. 
Hur ser höga vederbörande inom RF på den idrottshistoriska rörelsen i vårt land?

Utbildnings- och utvecklingsdag i Borås 9 maj 2011.
Reportage om detta kommer i nästa nummer av WI.
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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, 0722-52 70 12
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. 
29 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 3/2011 ca V 38

Nr 4/2011 ca V 51

Du vet väl att du, som privatperson också kan 
 bidra med att förgylla tidningen 
med insändare, reportage, debattinlägg 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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TORSTEN JOHANSSON 
Torsten Johansson, född 11 april 1920 
i Karlsborg, död 15 maj 2004.
Torsten Johansson segrade i Kungens 
Kanna 1940 och vann 20 SM-titlar 
utomhus och 12 inomhus. Han var 
särskilt framgångsrik som dubbel-
spelare och vann fem Skandinaviska 
mästerskap i dubbel. Han nådde 
kvartsfinalen i Wimbledon 1947.
Han upptogs 2005 postumt i Swedish 
Tennis Hall of Fame i  Båstad. 
Perioden 1946-60 spelade han 72 
Davis Cup-matcher för Sverige 
varav 51 segrar. Under 60-talet var 
han kapten för det svenska DC-laget.

LENNART BERGELIN 
Sven 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 i Båstad.
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. 

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 i Båstad.
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.

VÄSTGÖTAR I DAVIS CUP
GENOM ÅREN

Borås IHS hade inför 
Davis Cup-matchen mot 
Ryssland tagit initiativ till 
att hedra våra västgötska 
Davis Cup-hjältar genom 
tiderna.
Här en kort presentation 
 och lite 
  historik.

JOHN-ANDERS SJÖGREN 
John-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 Riksidrotts-
förbundets fair-play-pris. 
Han upptogs 2006 i the Swedish Tennis 
Hall of Fame i Båstad.
Han var svensk Davis Cup-kapten åren 
1979-81 och 1989-94. 
År 1994 vann DC-laget under Sjögrens 
ledning DC-titeln
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God PR för Borås
som ”tennisstad”

ROBIN SÖDERLING 
Robin Bo Carl Söderling, född 
14 augusti 1984 i Tibro.
Robin Söderlings främsta meriter 
hittills (febr. 2011) är, att han nått 
final i Franska öppna både 2009 
och 2010, samt att han vunnit 
Masters 1000-turneringen i Paris 
2010. Mellan 2004 och 2011 har 
han dessutom vunnit 9 ATP-titlar, 
varav en i dubbel. 
Robin har även varit i kvartsfinal i 
Wimbledon och US open. 
I november 2010 rankades Robin 
som nr. 4 på ATP-rankingen. 
Robin har hittills spelat 18 
matcher för Sverige i Davis Cup, 
varav 14 vinster.

Tillsammans med berörda sju ”födelsekommuner” 
för tennishjältarna hade en s.k. roll-up för var och 
en tagits fram med bild och historik. 
Bilderna väckte mycket intresse – strategiskt 
placerade i Boråshallen vid Borås IHS:s museum. 
Dessa roll-ups överlämnades sedan vid årsmötet 
till resp. idrottshistoriskt sällskap.

KJELL JOHANSSON 
Kjell Johansson, född 12 februari 1951 
i Dalsjöfors. 
Kjell tillhörde yppersta Sverigeeliten 
mellan 1972 och 1982, med flera 
SM-tecken i såväl singel som dubbel. 
19 mars 1978 vann han en 
GP-turnering i Lagos i Nigeria. 
Mars 1978 i Dublin, skrev Kjell svensk 
Davis Cup-historia genom att vara först 
att vinna en match med 6-0, 6-0, 6-0. 
Kjell spelade för Sverige i Davis Cup 
1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 
och 1981. Han spelade 24 
DC-matcher, varav 13 vinster.

ANDERS JÄRRYD 
Anders Järryd, född 13 juli 1961 i
Lidköping.
Under karriären vann Järryd 8 singel- 
och 59 dubbeltitlar. Som bäst rankades 
han på 5:e plats i singel (22 juli 1985) 
och världsetta i dubbel (12 augusti 
1985). Järryd vann dubbeln i Wimbledon 
1989 och 1991 i par med John 
Fitzgerald. 1985 singel-semi i 
Wimbledon. Han upptogs 2005 i 
Swedish Tennis Hall of Fame i Båstad.
Han deltog i DC-laget 1981-93 och 
spelade totalt 53 matcher, 33 i dubbel. 
Anders vann 36 av sina DC-matcher, 
och har senare varit kapten för det 
svenska DC-laget.

Davis-Cupmatchen i Borås blev en 
enorm succé, publikmässigt, sportsligt 
och organisatoriskt och fick mängder 
med lovord i media.
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11 och 12 februari 1950 
Lördagen den 11 och söndagen den 12 
februari 1950 skulle Götalandsmästerska-
pen (GM) i hastighetsåkning på skridskor 
för herrar äga rum på Ramnasjöns is. På 
lördagen var det meningen att distanserna 
500 och 3000 meter skulle avverkas, da-
gen därpå 1500 och 5000 meter. Svenska 
skridskoförbundet hade utsett 50-årsjubi-
lerande Borås Vinteridrottsklubb (BVlK) 
till att arrangera tävlingarna. 

BVlK var 1950 Borås äldsta existerande 
idrotts förening. Den hade sina rötter 
i Borås skridskoförening, som dock 
tycks ha varit mer en sällskapsklubb än 
en idrottsförening. BVlK med härads-
hövding Thor Odencrantz som förste 
ordförande hade från början skridsko-
åkning, skidlöpning och kälkåkning på 
sitt program. Klubben anordnade bland 
annat den första skidtävlingen i Borås 
historia i februari 1901 och introducerade 
här konståkning genom att arrangera 
uppvisningar av den svenska eliten i den 
grenen, 1917 av världsmästaren Gillis 
Grafström. 

Hastighetsåkning 
Det var emellertid hastighetsåkning på 
skridskor som blev den dominerande 

BVIK:s sportstuga nedanför Galgbacken mellan herrarnas och damernas badhus vid Ramnasjön. 
BILD: BORÅS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP 

Då BVIK 
fyllde 50
(BORÅS VINTERIDROTTSKLUBB)

Gustaf Pettersson, BVlK
BILD: BORÅS IDROTTSHISTORISKA 
SÄLLSKAP 

grenen inom BVlK. År 1936, klubbens 
framgångsrikaste under hela dess tillvaro 
enligt en jubileumsskrift från 1950, blev 
dess Nils Börjesson svensk juniormästare 
vid tävlingar i Eskilstuna. Inför dessa 
fick han skrivna råd och uppmaningar 
med sig på resan av klubbens dåvarande 
ordförande Arvid Andersson: "Tag Er 
uppgift lugnt och utan nerver, men åk 
med såväl kropp som hjärna med spurt 
i rätta ögonblicket; på 500 sätter Ni allt 
på ett kort, 1500 går Ni ut med god fart 
och håller den jämte med ögonen på par-
kamraten i växeln tills klockan ringer för 
sista varvet, då Ni, om krafterna håller, 
slår in för slutspurt; 5000, som bör vara 
Ert bästa, håller Ni god, jämn takt från 
start till spurten är inne, men tag då, först 
då, ögonen från konkurrenten, och giv ut 
allt av krafter för Eder klubbs färger! 
Då blir resultat”!

Jättejobb 
Vid GM i februari 1950 på Ramnasjön 
var skridskoförbundets legendariske ord-
förande Sven Låftman, högste tävlings-
ledare och konstaterade att ett jättejobb 
hade gjorts för att få banorna fria från 
snö. Tävlingarna på lördagen genomför-
des utan problem. 500 metersdistansen 
vanns sensationellt av boråsaren Gustaf 
Pettersson, 3000-metersloppet som vän-
tat av landslagsmannen John Wickström 
från Norrköping. Åskådarna var dock få.
 
Natten till söndagen föll tung blötsnö 
över Borås. Arrangörerna hade ing- 
en chans att åstadkomma snöfria banor 
utan tvingades inställa söndagens täv- 
lingar! 

God stämning 
Trots detta firade BVlK i god stämning 
sina 50 år samma kväll på Hotell Borås 
vid en supé. Historik föredrogs, tal hölls, 
gratulationer framfördes, förtjänsttecken 
utdelades.
 
l mitten av 1950-talet somnade BVlK in. 
Ytterst var det vädrets makter som blev 
klubben för svåra.
 
                                   Lars Sundin 
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BT-RINGEN
Vi var 120 personer som fick 
kallelse om att infinna oss i 
den eller den bygdegården 
måndagen den … Nej, det 
var inte fråga om att fösvara 
riket eller så, utan det 
handlade om något så ovan-
ligt som ett individuellt 
seriespel i bordtennis. 
Det hela utspelade sig för 
drygt 40 år sedan.

Vid ett möte i klubblokalen, Fåglum, i 
januari 1969 mellan bordtennisklubbarna 
inom 0512-området (nuvarande Essunga 
och Vara kommuner utom det nordöstra 
hörnet av Vara, som har riktnummer 
0511), beslutades att en ”serietävling” 
skall anordnas för spelare inom det aktu-
ella området. En omgång beräknas spelas 
per månad. ”BT-ringen” är uppdelad i 
femton grupper med åtta spelare i varje.

Efter varje spelomgång flyttas de två spe-
lare som hamnat längst ner i sin grupp 
ner till närmast under följande grupp. De 
två överst placerade flyttas upp en grupp. 
Vid upprepad w.o. utesluts spelaren från 
tävlingen. Avgift per omgång är 1 krona 
och betalas till första namnet på listan i 
respektive grupp. Denne har även hand 
om redovisning och matchprotokoll. 
Matcherna kan spelas i vilken ordning 
som helst. Om två eller fler spelare från 
samma klubb deltager i samma grupp 
möts dessa först. Matcherna spelas i bäst 
av tre set. Spelarna dömer respektive 
matcher. 

Första omgången i BT-ringen för grup-
perna 1-9 spelas måndagen den 17 
februari och för grupperna 10-15 mån-
dagen den 24 februari. Spelplats anges 
inom parentes för respektive grupp:
Grupp 1 (Arentorps föreningshus): S 
Magnusson, Fåglum, L Larsson 1, d:o, 
L Niord d:o, J Olsson, d:o, A Johansson, 
Vedum, H Å Sjökvist, d:o, E Hallberg, 
Larv, F Mood d:o.

Grupp 2 (Emtunga bygdegård): H 
Svantesson, Larv, B O Uvesten, d:o, B 
Andersson, Tumleberg, L Larsson II, 
Fåglum, G Andersson, d:o, L Stenkvist, 
Vedum, P Määttänen, Essunga Södra 
BTK, B G Andersson, Fåglum.

Vi nöjer oss med uppräkningen av de två 
första grupperna och konstaterar först 

och främst att Fåglum var dominanter 
inom området. 
Vidare kan konstateras att några spelare 
fortfarande – 2010 - i högsta grad är ak-
tiva och förmodligen håller samma klass 
som 40 år tidigare! Nämnas kan också att 
alla mötte alla och att inga lokaler hade 
fler än två bord. Det blev alltså ordentliga 
genomkörare och sena kvällar.

Några föreningar är namngivna. Vilka 
övriga bordtennisklubbar fanns det 1969? 
Ryda SK, Essunga IS, Arentorps BTK, 
Vara SK, IFK Emtunga, Elings BTK och 
Naums BTK var också representerade i 
BT-ringen.  

Undertecknad rangordnades i grupp 6. 
Det vill således säga att jag ansågs tillhö-
ra den övre medelmåttan, men ändå inte 
bland de 40 bästa. Naturligtvis var det en 
omöjlig uppgift att rangordna alla rättvist 
– det gällde ju att spela om det, att bevisa 
sin rätta klass. Mest nöjd var jag med att 
grupp 6 placerats på min hemmaplan i 
Längjums bygdegård, där jag spelat i tio 
år (först sju år i Längjums BTK och se-
dan tre år i Larvs FK, som även tränade 
och spelade matcher i Längjum). 

Längjums bygdegård saknade det mesta 
av moderniteter. Något vatten fanns 
inte över huvud taget, så att duscha var 
det inte tal om. Vid festarrangemang 
körde vaktmästaren dit en 50-liters 

mjölkflaska med vatten på cykelkärra. 
Ombyte skedde säkrast uppe på scenen, 
eftersom det andra alternativet, i köket, 
vanligtvis fanns möss (en Edsvärabo fick 
gnagmärken på sin konfirmationskostym 
en gång). Besökarna möttes i farstun av 
en lång blodrand, intorkad i trägolvet 
(en olyckshändelse som undertecknad 
i högsta grad var orsaken till). Men – å 
andra sidan – hade bygdegården den 
bästa belysningen av alla. I taket längs 
med bordtennisborden fanns ett rör med 
smålampor, som gjorde att man såg bra 
även på distans. Vanligtvis fanns de 
där gröna ”gresalampera”, som enbart 
belyste bordet. I Längjum var ljuset däre-
mot specialgjort för bordtennis!

På hemmaplan var det inget snack om sa-
ken - jag sopade till alla övriga och gick 
obesegrad genom premiäromgången. 
Grupp 5 väntade – även den i Längjum! 
Samma visa. De övriga fick kämpa om 
platserna 2-8. Debuten i grupp 4 skedde 
i Ryda bygdegård. Visserligen fanns det 
såväl omklädningsrum som dusch, men 
det ekade så i källarlokalen och så sprang 
det ständigt skidlöpare ut och in. Trots en 
kraftig förkylning hängde jag med nöd 
och näppe kvar i gruppen. I Arentorp, 
Tumleberg och Vedum bevisade jag min 
rätta klass: jag var nummer 27 i rangord-
ningen! Således nummer tre i klass 4. 
Den avslutande omgången spelade jag i 
Larvs bygdegård. Vi var bara tre delta-
gare (varvid de andra bägge besegrades). 
Den snörika vintern 1970 påverkade 
förmodligen intresset negativt för många, 
men det två säsonger långa individuella 
seriespelet hade antagligen ändå spelat 
ut sin roll. Summeringen för min del: det 
roligaste jag varit med om i bordtennis-
karriären!        

Carl-Owe Johansson
Vara IHS

Längjums Bordtennisklubb bildades 1952 
och upphörde 1966.
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Välkomnande
Mötesdeltagarna förflyttade sig sedan 
till samlingssalen i  Rydals Museum där 

Elise Arnell, ordförande i Marks fritids- 
och kulturnämnd, hälsade välkommen 
till kommunen som har närmare 34 000 
invånare. Man har också hela 400 fören-
ingar, som spelar en viktig roll för både 
kommunen i stort och inte minst de små 
orterna. Basket är stort i Mark, damerna 
har nått till SM-semifinal i år och den 
förste svensken någonsin i den amerikan-
ska NBA-ligan, Jonas Jerebko, kommer 
också härifrån.

Rydalkännaren Gösta 
Wåkerås
Därefter berättade Gösta Wåkerås  entu-
siastiskt och kunnigt om Rydals historia, 
en historia som började redan för 4 000 
år sedan men som framför allt kommit 
att präglas av spinneriepoken då legenda-
riske industrimannen Sven Eriksson lät 
anlägga ett sådant för att förse väveriet 
i Rydboholm med garn. 1853 började 
man bygga den nya fabriken och redan 
året efter gick det första lasset. Som 
mest hade man 450 anställda varav 325 
i själva spinneriet. Rydal var en typisk 
bruksort där bolaget var inblandat i all 
slags verksamhet på orten, bostäder, 
affär, sjukvård och idrott. Rydal kal-
lades ”det hemkära samhället”, där man 
stannade kvar eller återvände. Numera är 
situationen en helt annan sedan spin-
neriet avvecklats. Gösta hann också med 
en del om idrotten och berättade t.ex. att 
Yngve Brodd växte upp i Rydal.

Aktuell idrottspolitik
Det fylliga programmet fortsatte sedan 
med att Sture Gustavsson från SISU/VIF 
informerade om flera högaktuella idrotts-
politiska frågor som tas upp i en särskild 
artikel på sidan 9.

Och själva årsmötet…
Därefter var det dags för WIS ordförande 
Roland Gustafsson att öppna själva 
årsmötet som inleddes med en stund 
av tystnad för de bortgångna Harald 
Jakobsson och Lennart Alterby och andra 
avlidna medlemmar i sällskapen. Carl-
Erik Johnsson valdes sedan till mötesord-
förande och Tommy Olsson till sekre-
terare varefter de stadgeenliga frågorna 
avverkades. 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk 
berättelse godkändes och årsmötet bevil-
jade i enlighet med revisorernas förslag 
styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet 
för 2010. Förslagen till verksamhetsplan 
och budget för 2011 fastställdes och 
årsavgiften 2012 blir oförändrad 20 kr 
per medlem. Roland Gustafsson valdes 
om som ordförande och Bo Zackrisson, 
Vadsbo, Sture Pettersson, Falbygden, och 
Benny Östh, Vänersborg som ordinarie 
styrelseledamöter på två år. Britt-Marie 
Knutsson, Mark, utsågs till ny suppleant 
och Gunnar Gladh, Falbygden och Rolf 
Melin, Herrljunga till revisorer med Har-
ry Nilsson, Herrljunga, som suppleant. 
Valberedning blev Sven-Åke Mökander, 
Vårgårda, Börje Carlsson, Vadsbo och 
Gun Olausson, Vänersborg.

Efter ett antal informationsärenden som t 
ex att WIS nu passerat 3 000 medlemmar 
överlämnade Carl-Erik Johnsson klubban 
till Roland Gustafsson och önskade den 
nyvalda styrelsen lycka till 2011 varefter 
Roland avslutade årsmötet.

                              Tommy Olsson

WIS ÅRSMÖTE

WIS höll sitt årsmöte i Rydal 19 
mars med Marks Idrottshistoriska 
Sällskap som värdar. Mötet inled-
des med samling, fika och mingel 
i Idrottsmuseet som ligger i den 
ståtliga gamla spinneribyggnaden 
vid Viskan.

Elise Arnell, ordförande i Marks 
fritids- och kulturnämnd

Sture Gustavsson från SISU/VIF

Rydalkännaren Gösta Wåkerås
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AKTUELLA IDROTTSPOLITISKA FRÅGOR
Som framgått i artikeln om årsmötet 
informerade Sture Gustavsson från VIF/
SISU i ett intressant inslag om aktu-
ella idrottspolitiska frågor. En av dessa 
exploderade ju i medierna bara någon 
vecka senare, nämligen frågan om ideella 
föreningar även i fortsättningen ska 
slippa betala moms eller ej.

EU har tagit ställning och sagt att man 
inte accepterar det här undantaget 
eftersom det innebär en snedvridning av 
konkurrensen. Man godtar inte heller den 
av Sverige föreslagna kompromissen att 
i varje fall undanta alla föreningar som 
omsätter mindre än en miljon kr.

Som alla förstår skulle självfallet 
momsbeläggningen vara förödande för 
den svenska modellen där föreningslivet 
spelar en central roll i samhällsbygget. 
En sida av saken är ju att alla medlems-
avgifter od skulle behöva ökas med 20% 
vilket kan vara nog så svårt. Men kanske 
ändå mera negativt är ju att det antagli-
gen blir näst intill omöjligt att rekrytera 
kassörer och styrelsemedlemmar om det 
blir så. För vem vill engagera sig i fören-
ingslivet om det i praktiken innebär ett 
omfattande och kravfullt administrativt 

arbete, långt från det praktiska engage-
manget i idrotten, hembygden eller vad 
det nu är det handlar om.

Enda hoppet i sammanhanget är väl att 
staten och särskilt finansminister Borg 
enligt flera skarpa uttalanden underkän-
ner EU:s ställningstagande och blåser till 
strid i frågan som i slutänden antagligen 
hamnar i EU-domstolen.

Domstolen har f ö redan ett ärende att 
pröva, nämligen om ett bilsportarrang-
emang i privat regi, dvs utan officiell 
licensiering från bilsporten, måste tillåtas 
eller om kraven på licens innebär en 
konkurrensbegränsning. Och om det blir 
så öppnas naturligtvis dörren för många 
intressenter i idrotten över huvud taget.

Ytterligare en tung fråga gäller bolagi-
sering av idrottsklubbar. Det är som 
bekant storklubbar i bollidrotterna som 
trycker på om att ta bort 49-procentsre-
geln, dvs att öppna fullt ut för marknaden 
att äga klubbar. Även här är ju hotet 
mot idealitet och hela folkrörelsetanken 
mycket påtaglig. Idrotten som kommer-
siell underhållningsindustri, är det så vi 
vill ha det? Ja, VIF har i varje fall ställt 

sig bakom förslaget även om man up-
penbarligen känner stora tveksamheter i 
sammanhanget.  

Slutligen är det tydligen fortfarande så 
att det finns stora spänningar i förhål-
landet RF – SOK. Här har regeringen 
emellertid satt ned foten och beslutat att 
alla bidrag till idrotten ska slussas genom 
RF och detta kommer kanske på sikt att 
lösa stridigheterna. 

RF berörs slutligen i en annan fråga, den 
s k anslutningsutredningen som handlar 
om vem som ska få vara medlem i RF, en 
kanske inte helt enkel fråga i dagsläget 
där även nya organisationer som sysslar 
med motion och friluftsverksamhet mm 
aspirerar på medlemskap i RF-familjen.

Som framgår så händer det just nu myck-
et av stor vikt för idrottsrörelsen, både på 
EU-nivå och inom landet. Jag tror att det 
är oerhört viktigt att ta ställning, göra sin 
röst hörd på alla nivåer och inte bara nöja 
sig med att beslut i så här viktiga frågor 
fattas långt över huvudet på oss som 
arbetar på gräsrotsnivån.

                                Tommy Olsson

DEBATTINLÄGG

Vid samtal med denna tidnings redaktör vid årsmötet 
i Rydal meddelade undertecknad att jag funderade på 
att skriva en artikel om mitt museum. – Men är inte det 
reklam, undrade redaktören. Har det inte skrivits om 
tidigare? – Jo, 2005. Reklam? Oj, då! Inspirationen till 
artikeln försvann ögonblickligen. Reklam? Inte skulle 
jag väl vilja medverka till att ”snylta” om det uppfattades 
som reklam! 

Intet ont om redaktören, det är inte honom jag vill 
”hänga” (och ingen annan heller) med detta inlägg. Han 
har förmodligen samma förutfattade mening om Kålles 
Rekord-Magasin (där även Vara IHS har en avdelning) 
som de flesta ”ickebesökande”, att det är ett ”statiskt” 
museum med lite tidningar. Inget är felaktigare. Om ett 
”normalt” museum informerar om nyheter anses det 
som just information. Om ett privatägt udda museum 
informerar om nyheter anses det då som reklam? Jag 
får ofta den standardiserade frågan från idrottshistoriskt 
intresserade, som besökt Kålles Rekord-Magasin för ett 
antal år sedan: - Har det hänt nåt nytt? Svaret blir att 
här händer det ständigt saker. Till varje säsong produ-
ceras och tillkommer massor med nyheter. Den som 
inte besökt museet på tre år känner inte igen sig! Är 
det då att kallas för reklam med information om några 
nyheter? Jag önskar bara ett klargörande i frågan!  

Carl-Owe Johansson
Kålles Rekord-Magasin

SVAR DIREKT

Beträffande förutfattade meningar om Kålles Rekord-
Magasin, måste jag erkänna, att jag inte har varit där 
och självklart har jag inga förutfattade meningar, åsikter 
eller någon uppfattning om muséet över huvud taget.
 Jag, som redaktör för tidningen ansvarar för, att det 
inkomna materialet redigeras och layouteras på ett för 
läsarna tilltalande och intressant sätt. Det är därför 
viktigt att granska och ibland ifrågasätta vissa artiklar.
 Westgötarnas Idrottshistoria är en medlemstidning, 
som på ett underhållande och tilltalande sätt skall spegla 
idrottens historia i Västergötland och i möjligaste mån 
undvika att missförstånd uppkommer, beträffande t.ex. 
kommersiella syften el. dyl.
 Med tanke på reaktionen, är det lätt att misstänka, att 
den tänkta artikeln hade haft en prägel av PR.
 Informativa artiklar om muséer, idrottsanläggningar, 
tävlingar, idrottskvinnor/-män osv., tas naturligtvis med 
i tidningen, förutsatt att det har ett idrottshistoriskt 
intresse.
 Jag är helt övertygad om, att Carl-Owe, som en van 
och skicklig skribent, kan få tillbaka inspirationen och få 
till en verkligt bra, informativ och intressant artikel om 
musèet och vad som har hänt där de senaste åren,
 utan att den behöver uppfattas som reklam.

Göran Axelsson
Redaktör WI
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Bowlinghistoria på 
TIHS Idrottscafé
Bowlinghistoria handlade det om, 
när Trollhättans Idrottshistoriska 
Sällskap kallade sina medlemmar till 
årets första idrottscafé, som ägde rum 
i Älvhögsborgs stora konferensrum.

Medlemmarna Rune Widell och Inge 
Johansson guidade ett femtiotal åhörare 
bowlinghistoria –internationellt, natio-
nellt och lokalt , det sistnämnda hade 
Inge Johansson hand om.
Rune Widell som varit ordförande i 
lokala klubbar, men även varit Västergöt-
lands- och Svenska Bowlingförbundets 
ordförande. Internationella uppdrag som 
Rune haft var som generalsekreterare 
i både Europeiska förbundet liksom i 
Världsorganisationen. 
Denna kväll fick åhörarna mer insikt i 
bowlingens historia, än vad de tidigare 
kände till. Allt från bowlingens begynnel-
se som kägelspel, flera tusen år före Kris-
tus, till bowling-historia från nine-pin 
bowling till dagens ten-pin bowling med 
tio käglor var en kunskap som leverera-
des. Bowlingen spelades under många år 
utomhus. Första inomhusbowlingen ägde 
rum i New York 1840. Först i Sverige 
med inomhusbowling var Kägelsalongen 
Regina i Stockholm 1909. 

Föredragshållarna. Inge 
Johansson och Rune Widell. 

Bo Björkenstam tv och Bo Eriksson th.

De både föreningarna, Fallens IK och 
TAIK, var bittra konkurrenter på plan 
men omständigheterna gjorde det både 
möjligt och nödvändigt att slå sig sam-
man. Bristen på en riktig plan gjorde att 
Fallen sneglade på TAIK:s anläggning, 
nuvarande Stavrelunds IP. Här hade 
Taikarna, genom ett gediget och ideellt 
arbete skapat en anläggning som höll 
hyfsad klass. Visserligen var omkläd-
ningsrummen en militärbarack med 
mycket begränsade hygieniska faciliteter 
men dock funktionsduglig.
Fallen hade en mycket väl fungerande or-
ganisation och ekonomisk stabilitet sig-
nerade bröderna Eriksson, Filip och Uno. 
Hos TAIK var det sämre beställt med den 
varan men med kontoret på fickan
kunde Bengt Dahlbom bidraga med 
några av dåtidens bästa fotbollsspelare, 
"Acke" Gustavsson och 
Arne Wennergren. 
Sammanslagningen eller äktenskapet 
mellan de båda föreningarna kan beteck-
nas som ett resonomangs parti som fick 
en lyckad framtid. 

Rune berättade om hur olika förbund 
bildades. 
Sverige anordnade 1923 första VM i 
bowling. Under 1940-1960 ansågs denna 
tid vara bowlingens guldåder i Sverige. 
1952 uppfanns automatisk kägelmaskin.
Inge Johansson, som redan i sin hemstad 
Lidköping intresserade sig för bowlings-
porten, var med och startade en av de 
första bowlingklubbarna i Trollhättan, 
tog nu över berättandet.
1968 anordnades en invigningstävling i 
Älvhögsborg, Trollhättan. 
789 deltagare fanns med. Denna tävling 

anordnades av Trollhättans Bowling-
klubb och Flygmotor IF, båda hade 
startat sin bowlingverksamhet i Väners-
borg några år tidigare. Inge var med 
och startade en av de bowlingklubbar 
som dök upp slutet 60-talet nämligen 
Necken.  Andra klubbar som kom till vid 
den här tiden i Trollhättan var Wobblers, 
BS Flipper, BS Älvstad. Ingen av de 
ovannämnda bowlingklubbar existerar 
i dag. Undantaget är dock Trollhättans 
BK, som idag endast har dambowling 
på programmet. Andra klubbar som idag 
existerar i Trollhättan är Chicks (damer) 
Baloo (barn-ungdomar 6-16 år), Dolp-
hins, Strömkarlen, Trollh. Handikapp IF, 
Döva IK samt Oldtimers BK (en fax- och 
pensionärsklubb).
Utöver berättandet om bowlingsspelet 
och klubbar förevisade Inge Johansson 
utrustning, samt hade med sig otaliga 
inramade kort på olika klubbars lagupp-
ställningar, vilket uppskattades av åhö-
rarna, som hade många synpunkter under 
fikaminglandet efter föredraget.
TIHS ordförande Hasse Rosendahl 
tackade föredragshållarna och överläm-
nade var sin tulpanbukett. Blommor fick 
också roddaren och OS-silvermedaljören 
i Melbourne 1956, Gösta Eriksson, 
som dagarna före bowlingtemat hade 
fyllt 80 år.

Stinsen Andersson

GRUNDLIG HISTORIK när FALLEN och TAIK blev TFK
I det närmaste etthundra personer 
hade trotsat snöovädret en 
tisdagskväll, för att lyssna till
Bo Björkenstams och Bosse 
Eikssons lotsning genom 
förhistorien till bildandet av 
Trollhättans Fotbollsklubb. 

Därom blir det säkert en fortsättning.
Allt detta hade sin upprinnelse i den op-
timistiska efterkrigstiden och med hjälp 
av bilder lyckades de båda Bossarna att 
under två timmar fängsla åhörarna och 
göra dem delaktiga genom att identifiera
personer på lagfoton, styrelsekort och 
inte minst de klassiska årsfestsbilderna. 
I en samling av idrottshistoriskt enga-
gerade personer blir det alltid plats för 
skrönor av olika slag och så var fallet 
denna tisdagskväll.
När någon ifrågasatte sanningshalten i 
de mest spektakulära händelseförloppen 
blev svaret "Tror du jag ljuger?"
En lyckad kväll i nostalgins tecken 
gjorde det lättare att vandra hem i snö-
stormen.

Text och foto: Hasse Rosendahl
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På 1960-talet började Generalstaben ge 
ut det s.k. Grönsaksbladet. Kartan var 
i skala 1:50000, skogen ritades med 
grön färg och höjderna markerades med 
kurvor. Även om också denna karta var 
schematisk, med våra mått mätt, blev den 
ett lyft för orienterarna.
Den stora revolutionen kom dock när 
orienterarna började rita sina egna kartor. 
De första var i skalan 1:25000 och var 
detaljrika. Första gången denna kart-
skala användes i SM var vid budkavlen i 
Ulricehamn 1963. Kartan hade ritats av 
Karl-Erik Eckerlid.

Därefter har utvecklingen gått fort och 
kartorna är i dag digitala och ritas med 
hjälp av GPS.

Även utrustningen har utvecklats myck-
et. Den första kompassen, där kompass-
huset var fyllt med luft, hade en mycket 
instabil norrpil. Den ersattes av linjal-
kompassen som innehöll vätska, vilket 
gjorde den stabil. Den senaste varianten 
kallas tumkompass och bärs sålunda på 
tummen.

.. har ersatts av 
SportIdent-pinne med chip.

28 maj 1893 
arrangerades den första orienterings-
tävlingen i Sverige. Den var bara öppen 
för officerare från Stockholmsgarniso-
nen. Den första civila tävlingen ordna-
des i Sundbyberg 1901 och segrare blev 
Victor Dahl.
Dessförinnan hade en civil tävling ar-
rangerats den 31 oktober 1897 av IK 
Tjalve i Nordmarka i Norge. Första 
tävlingen, där damer tilläts delta, ar-
rangerades 1925.

Detta och mycket annat om oriente-
ringens utveckling, berättade Karl-Eric 
Fransson och Göran Nordh vid ett idrott-
scafé i Trollhättans SOK:s stuga. Det var 
det 19:e idrottscaféet från starten och 
lockade nära 60 åhörare.

Kartorna som användes i början hade 
framställts av Generalstaben, som börja-
de kartera Sverige 1810. De var svartvita, 
i skala 1:100000 och lutningen markera-
des med s.k. backstreck. De benämndes 
följaktligen för backstreckskartor. Då 
dessa kartor var ganska schematiska blev 
kontrollpunkterna i början tydliga förete-
elser som gårdar och kyrkor.

Generalstabens backstreckskarta 
i skala 1:100000

... ersattes av klubbritade kurvkartor
 i större skala. ... har utvecklats till tumkompass.

Från början var kontrollerna bemannade 
och en kontrollant stämplade startkorten. 
När sedan den s.k. stiftklämman kom, 
fick löparna själva markera startkorten. 
Idag är dessa borta. 

Nu bär löparna ett chip på fingret. När 
detta stoppas ner i kontrollenheten 
registreras närvaro och tidpunkt. Väl i 
mål får löparen inte bara sluttid, utan 
också tider mellan kontrollerna. Borta 
är allt tidsödande arbete på sekretariatet 
och resultatlistan är klar direkt när sista 
löpare gått i mål.

Tidigare krävde sekretariatet många 
medhjälpare, som räknade tider, kontrol-
lerade stämplar, skrev start- och resultat-
listor.
Idag anmäler sig orienterarna med da-
torns hjälp, vilket gör allt manuellt arbete 
överflödigt. Några knapptryck och det 
mesta är klart.

Idag kan löparna bära en GPS-klocka på 
armen under loppet. Efter målgång kan 
man scanna in aktuell karta, mata in fakta 
från klockan i datorn och få det genom-
förda loppet inritat på kartan.

Lennart Karlsson

Linjalkompass med vätskehus ...

Startkort ...

... och stiftklämma ...



12

1949 arrangerade Trollhättans 
SkK (numera Trollhättans SOK) 
en nationell orienteringstävling. 
Den hade inget speciellt namn. 
Tävlingen, som genomfördes 25 
april, lockade 175 deltagare, 
varav endast nio damer. 
Premiärsegrare i huvudklasserna 
blev Rune Borg, OK Gipen och 
Barbro Almqvist, Melleruds SK. 
Arrangemanget blev lyckat.

Därför beslöt man om en fortsättning 
1950. Då ville man ge tävlingen ett 
namn. En tävling utlystes bland med-
lemmarna och bästa förslaget skulle få 
ett års prenumeration på orienterarnas 
tidning ”Skogssport”. Man fastnade för 
”Vikingafejden”. Namnvalet tyder på att 
det fanns ett drag av göticistisk stämning 
i klubben, ett intryck som förstärks av ett 
tal som TSkK-basen  Artur Hernvall höll 
innan starten av tävlingen:
 - Idag är vi vikingar och vi skall kämpa i 
de gamla vikingarnas anda.

Även denna tävling blev lyckad och 
samlade 269 startande. De två avverkade 
tävlingarna blev början på en lång rad 
arrangemang, som gör tävlingen till den 
näst äldsta i Västergötland. Årets upplaga 
var den 51:a i ordningen. Endast IK 
Gandviks nattorientering ”Häxjakten” är 
äldre med  57 arrangemang.

Efter tävlingen fick man problem med 
namnet Vikingafejden. Grannklubben 
Trollhättans SK hade en tävling som 
de kallade ”Trollfejden” och man var 
oroliga för att orienterarna kunde blanda 
ihop tävlingarna p.gr.a. de lika namnen.
TSkK gick med på en namnändring, men 
Bror Ekberg menade ” att namnet Viking 
borde ingå”. Beslutet blev” Vikingaträf-
fen”.

I samband med 1950 års tävling instif-
tades också ett vandringspris, ”Vikinga-
skeppet”, som herrseniorerna skulle tävla 
om. Skeppet är en kopia av ett norskt 
vikingaskepp, ”Gokstadskeppet”.
Första inteckningen togs av Tage Lecho-
vius, Mullsjö IF.

Premiärvinnaren Rune Borg var fram-
gångsrik. Han tog ytterligare en seger 
1953 och 1959 hade han samlat ihop 
tillräckligt med poäng, för att ta hem 
vandringspriset för alltid. 
Något nytt pris instiftades inte. 

Vikingaträffen - Jag kommer väl ihåg tävlingen 1953, 
säger den nu 85-årige Rune Borg. Jag var 
inkallad och det var tufft att få permis. 
Men jag ”ljög” lite lagom och förklarade 
att det var viktigt för min landslagsplats 
att jag deltog i ”Vikingaträffen” och jag 
fick ledigt.
Rune var alltså landslagsman och krönte 
sin karriär med att bli svensk mästare 
1951.
– Jag är stolt över ”Vikingaskeppet” och 
det har en speciell placering i mitt hem, 
berättar Rune Borg.

I Trollhättans Tidning kunde man läsa 
följande omdöme om Rune Borg:
Han har en verklig bottenkondition(!?), 
sinne för det rätta vägvalet och en fantas-
tisk förmåga att lukta sig till var kontrol-
lerna ligger.

De åtta första tävlingarna arrangera-
des utanför Trollhättan. Det fanns inga 
specialritade kartor, utan man använde 
Generalstabens backstreckskarta. Den 
täckte hela Sverige. Eftersom den ansågs 
ha dålig kvalité runt Trollhättan, sökte 
man bättre områden i omgivningarna. 
Premiärtävlingen hölls i Vassbovik i 
trakten av Ljungskile. 1958 höll man för 
första gången till i Trollhättan med mål 
vid Torsreds  skola. En kontroll var pla-
cerad vid Torsreds gård, som under slutet 
av 1700-talet ägdes av fältherre Von 
Döbeln, känd från Fänrik Ståls sägner.

1964 var det premiär för en specialritad 
kurvkarta. Den ritades av Ulf Smedberg 
i terrängen norr om Skidstugan. Han var 
flitig kartritare under många år, och fram-
ställde ett 10-tal kartor.
1964 var också första gången som 
Vikingaträffen förlades till terrängen 
runt Skidstugan, ett område som därefter 
använts vid ett flertal tillfällen.

Andra kartritare som tagit fram kartor 
till Vikingaträffen är Kjell Larsson och 
Anders Sjögren. Den senare har också 
deltagit aktivt och vann huvudklassen 
1981 och 1989.

Orienteringen var kraftigt mansdomi-
nerad under 1900-talets första hälft. 
Andelen kvinnor som deltog var låg. 
Ännu tydligare märktes det på funktio-
närssidan. Tävlingsledare och banläggare 
var uteslutande män. Kvinnorna före-
kom bara i marketenteriet. Det dröjde 
ända till 1988 innan den första kvinnliga 
tävlingsledaren, Karin Monsén, kom. På 
banläggningssidan var det ännu värre. 
Först 2007 fick Maria Svensson och Jill 
Olsson, båda juniorer, detta uppdrag.

Många tävlingsledare har passerat revy. 
Flitigast anlitade har en trio, Thorvald 
Ekström, Lars Ljungberg och Johan 
Fransson varit, med fyra uppdrag varde-
ra. Thorvald Ekström var f ö ordförande 
i klubben under många år.

På banläggarsidan har Leif ”Loffe”
Johansson överlägset flest uppdrag. 
Hela 21 gånger har han strängat banorna. 
Debut gjorde han, tillsammans med 
Lars-Erik Kristiansson, 1964. Banorna 
fick god kritik, med ett undantag. En 
kontroll placerades i botten av en jät-
tegryta. För att komma ner till kontrollen 
och kunna stämpla, var löparna tvungna 
att använda en stege. Eftersom det bara 
fanns en stege blev det stundtals kö, 
vilket väckte viss irritation.
Andra flitigt använda banläggare är Ulf 
Smedberg och Lars-Erik Kristiansson 
som medverkat 12 resp. 10 gånger.

1988 blev alltså Karin Monsén den första 
kvinnliga tävlingsledaren. Hon blev 
också därmed först i Västergötland på 
denna position. ”Vikingaträffen” hade då 
också fått uppdraget att arrangera finalen 
i Skogssports Junior-cup.
 
Förberedelserna blev dramatiska. Täv-
lingen skulle anordnas på en karta, som 
Kjell Larsson skulle revidera. I vanlig 
ordning var han sent ute och två veckor 
innan tävlingen meddelade han att kartan 
inte skulle bli klar.

Klubben fick byta tävlingsområde och 
”Loffe” lyckades med konststycket att 
skapa nya banor. Tävlingen blev, trots 
bekymren, lyckad.
Karin Monsén fick förtroendet som täv-
lingsledare ytterligare två gånger. Agneta 
Berlin(Grahn) och Catharina Carlsson 
har haft uppdraget två gånger vardera.

Rune Borg, OK Gipen, efter segern 
i första ”Vikingaträffen”.
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Inge Johansson, OK Skärmen, vinnare av 
”Vikingaträffen” 1957, 
med vandringspriset ”Vikingaskeppet”.

Vi hade just anlänt till Södertälje, där 
1979 års Tiomila-orientering skulle 
avgöras. Främmestads IK hade, som van-
ligt, lånat ett militärtält av ett regemente 
i Skaraborg för att övernatta i.

Det var dags att börja resa tälten, så jag 
öppnade tältpåsen och stack ner handen 
för att dra upp tältduken. Men upp kom 
en grå, s.k. grötrock.
–  Så omtänksamt, tänkte jag. De har 
skickat med en skyddsrock.
Jag stack ner handen på nytt och upp 
kom en ”grötrock” till. Jag började bli 
misstänksam och när ännu en rock kom 
fram, stod det klart. En hel säck full med 
”grötrockar” i stället för ett tält. Vi hade 
inget tält att övernatta i! Det visade sig 
senare att även Vänersborgs SK hade fått 
en säck med ”grötrockar”. De fick dock 
låna tält av arrangören, det sista reserv-
tältet!

Tiomila utan tält

1949 var det 175 startande och ända fram 
till 1964 höll sig deltagarantalet mellan 
400 och 500. Men då kom ett lyft till 
1200 startande. 1982 kom rekordnote-
ringen, med 2161 löpare. Därefter har 
deltagartalen sjunkit och är idag strax 
under 1000.

Tekniken vid tävlingarna har förändrats 
kraftigt. Vid debuten var det hand-
skrivning som gällde. Idag anmäler sig 
löparna via sin egen dator. Startkort och 
stiftklämmor är borta. Tidtagning och 
kontrollen  av att löparna sprungit rätt 
väg sker digitalt och fullständiga resul-
tatlistor kan presenteras strax efter sista 
löpares målgång. Första gången Vikinga-
träffen använde det digitala systemet 
var 1999. En norsk version provades, 
kallad ”Emit”, trots att den var på väg 
att försvinna från Sverige. För TSOK:s 
del innebar det mycket krångel och 2005 
byttes systemet ut mot den svenska mot-
svarigheten, ”Sport-Ident”.

Många segrare har passerat revy under 
de 51 tävlingarna. Spridningen har varit 
stor. Flest vinster har Eivor Steen-Ols-
son, Kungälvs OK, som vann 1968, 1970 
och 1972.

Flera kvinnliga löpare har två segrar. 
1993 och 1995 triumferade Linda Hell-
ner, Istrums SK. Om namnet låter bekant, 
är det inte så konstigt. Hon är en äldre 
syster till Marcus Hellner. Även Linda 
var en lovande skidåkare i junioråldern.

Bland herrarna har ingen tagit fler än två 
vinster. Efter Rune Borg är det Anders 
Sjögren, OK Kullingshof, Tommy 
Andersson, Vänersborg SK och Klas 
Dahlberg från Göteborg. 1973 vann f ö 
Klas pappa, Pelle Dahlberg, IK Stern, 
huvudklassen.

1958 hette herrsegraren Lennart ”Lubbe” 
Lorentzon. Han representerade
Majorna IK.    
- Jag är inte förvånad över att jag vann 
det året. Jag hade en mycket stark vår-
säsong och vann flera tävlingar, berättar 
Lennart, som är 86 år.
Lennart Lorentzon är ganska unik i 
svensk idrott. Samtidigt som han var 
landslagsman i orientering, var han elit-
handbollsspelare och vann hela åtta SM 
med Majorna IK på 40- och 50-talen.
Han var också flitig orienteringsskribent i 
Göteborgs-Posten under 80- och 
90-talen.

Väderförutsättningarna har skiftat under 
åren. Vid vårtävlingar har det inte varit 
ovanligt med en del snö i terrängen. 
1983, när tävlingscentrum var i Gamle 
Daln vid slussarna, hade tjälen precis 
släppt. Den gröna ängen förvandlades 
till ett 10 cm tjockt lerlager, som orien-
terarna fick klafsa i. Men en inspektion 
vid midsommartid visade att ängen aldrig 
varit grönare.

1975 arrangerades ”Vikingaträffen” 
i augusti. Vädret dominerades av en 

värmebölja och temperaturen låg runt 
33 grader. Av 1600 anmälda löpare kom 
bara 1200 till start och 1100 i mål.

Sedan 1989 ingår Vikingaträffen i det 
s.k. ”Påskpaketet”. På skärtorsdagskväl-
len arrangerar IK Gandvik ”Häxjakten”, 
på påskafton Främmestad IK ”Öjetram-
pen”, på påskdagen Uddevalla OK ”Bo-
huslunken” och på annandagen avgörs 
”Vikingaträffen”.

Lennart Karlsson

Goda råd var dyra. Men tältområdet 
gränsade till en grupp med villor. En 
lagmedlem och jag gick dit för att om 
möjligt få tag i ”nattrum”. Och vi fick 
napp direkt. Villaägaren var villig att 
låna ut sitt garage och dessutom fick vi 
disponera gillestugan. Vilket uppbyte!
Och inte nog med det! Frun i huset 
bakade bullar och bjöd på ”fika” under 
natten. Vi stortrivdes.
Intressant är att notera att grannvillan 
ägdes av Mats Waltin, ishockeylegend i 
Södertälje SK.

Karin Monsén, som var med som suppor-
ter, hade i många år arbetat med pressen 
vid orienteringsarrangemang, senast 
under O-ringens 5-dagars orientering i 
Västergötland, och hade goda kontakter i 
presskåren.

Fadäsen, som Främmestad råkat ut för, 
spreds därför snabbt. Sportradion berät-
tade historien, kvällstidningarna skrev 

och även lokaltidningen, Skaraborgs 
Läns Tidning, hade en artikel i måndags-
numret.

När en av orienterarna skulle lämna 
tillbaka ”tältet” på måndagsförmiddagen, 
var det svårt att hitta någon personal i 
förrådet. Ett ”krismöte” pågick nämligen 
för att reda ut hur misstaget kunde ske.

För främmestadsorienterarna blev miss-
taget ett roligt och annorlunda minne. 
Men det är klart. Hade det varit ett 
”skarpt” läge, hade det, i allra värsta fall, 
kunnat betyda skillnaden mellan liv och 
död.

Hur det gick för Främmestad i tävlingen? 
Vi gjorde en av våra bättre insatser i 
Tiomila och blev 147:e lag av 485 star-
tande . Om det berodde på det bekväma 
boendet, är väl svårt att säga.

Lennart Karlsson



14

Vårgårda Bandyklubb i början av 1950-talet. Stående från vänster: 
Herbert Andersson, Conny Kempe, Sture Andersson, Göte Nilsson, 
Egon Kempe, Henry Östling. 
Knästående från vänster: Tage Dahlberg, Ulf Sjögren, Rune Ekman, 
Bengt Johnsson, Gösta Aronsson.

Bröderna Stenbäcken, fr.v.: Bengt-Göran, Joakim och Tore. 
Samtliga började sina resp. idrottskarriärer i Vårgårda IK. 
Bilden tagen den 23 juli 1983 i samband med invigningen 
av en ny fotbollsplan på  Tånga Hed.  
”Huvudattraktionen” var då en tipscupmatch, mellan
IF Elfsborg och Vitkovice, från dåvarande Tjeckoslovakien, 
där Tore och Bengt-Göran ingick i det ”gul/svarta” laget.

Gösta ”Fåglum” Pettersson, Vårgårdas, 
genom tiderna, främste idrottsutövare, 
med en ”rekordlång” meritlista, som 
bl.a. innehåller tre VM-guld i lag-
tempo (1967-1969), OS-brons (1964) 
och OS-silver (1968) i lagtempo,
individuellt VM-brons i linjelopp 
(1964), individuellt OS-brons i 
linjelopp (1968). 1970 blev Gösta, 
tillsammans med sina bröder, proffs 
i Italien, därkarriärens största 
framgång kom 1971, då han blev 
totalsegrare i Giro d´ Italia. 
Året innan hade han blivit 3:a i 
Tour de France. 

Peter Fogel, Vårgårdas senaste 
SM-vinnare. Som codriver åt 
Nils Fransson, från Vännäs MK, 
blev han 2010 svensk mästare i rally, 
klassen otrimmat tvåhjulsdrivet.

Tommy Andersson (t.v.) och Stig 
Jönsson. Två av Vårgårda IK.s 
största bordtennisprofiler 
genom tiderna. 
Med Tommy som ankare 
avancerade VIK ända till div. II
i början av 1970-talet. 
1971 blev Tommy klubbens första 
SM-medaljör någonsin, 
då han erövrade silvermedaljen 
i juniorsingeln. Redan samma år 
blev klubbadressen Falkenbergs BTK, 
där framgångarna fortsatte. 
Bl.a. blev han svensk
mästare i såväl dubbel som lag.

Stämningsfull orienteringsbild från 
omkring år 1952. Ulf Sjögren, 
OK Kullingshof, vid en kontroll.

IDROTTSBILDER FRÅN VÅRGÅRDA

Peter Fogel Vårgårdas senaste

Ett litet axplock ur 

Vårgårdas idrotts-

historiska fotoalbum.
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VårgårdaRuset
Våren 1998 tog IF Friskis & Svettis 
Vårgårda initiativet till ett nytt motions-
lopp i Vårgårda. Man  ansåg sig dock  
behöva någon, eller några, samarbets-
partners, varför en förfrågan utgick till 
OK Kullingshof och Vårgårda IK:s fri-
idrottssektion, vilka båda ”nappade” på 
idén. Loppet skulle kallas VårgårdaRuset 
och, till skillnad från övriga motionslopp 
i Västergötland, vara relativt kort.

Hans Andersson, Vårgårda IK:s duktige 
långlöpare, fick i uppdrag att ordna en 
utslagsgivande bana i området kring 
Kullingshofstugan. Banan , ca sex km, 
kom att bli i form av en ”8:a”, där tre km 
gick på gång- och cykelstigar och tre km 
i den krävande terrängen på Kesberget. 

Hösten 1998 avgjordes så det första Vår-
gårdaRuset. Man gjorde en ”mjukstart”, 
där de flesta deltagarna var lokala ”för-
mågor”. Bl.a. blev det ”hemmasegrar” 
genom Hans Andersson, Vårgårda IK, 

Starten har gått för det sista VårgårdaRuset (2008). I mitten, med nr. 30, syns loppets segrare, Peter Gross, Hässelby SK.
                                                                                                                                                                              Foto: Hasse Sjögren

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):

i herrklassen och Maria Larsson, 
OK Kullingshof, i damklassen.

Från 1999 ingick VårgårdaRuset i 
Västergötlands Friidrottsförbunds Lång-
loppscup för veteraner, vilket 
ytterligare höjde loppets status. Speciellt 
veteranerna gav loppet högt betyg, vilket 
bl.a. visade sig vid  årets cupavslutning, 
där VårgårdaRuset kom på 3:e plats i 
omröstningen om bästa arrangemang 
i långloppscupen för veteraner. Under 
flera år hamnade VårgårdaRuset på 
”pallen” i den årliga omröstningen om 
bästa arrangemang i långloppscupen. 
Höjdpunken nåddes 2005, då loppet fick 
de flesta rösterna vid cupavslutningen i 
Björketorp.

Dessförinnan (2001) hade man även 
fått Västergötlands Friidrottsförbunds 
förtroende att låta VårgårdaRuset gälla 
som DM i lång terräng. Banan var emel-
lertid för kort, så deltagarna i herrarnas 
DM-klasser fick löpa två varv för att det 
skulle kunna kallas ”lång terräng”. För 
damerna räckte det med nio km. 

Peter Gross, från Trollhättans IF (senare 
Hässelby SK), kom att bli loppets store 
dominant, med fyra segrar (2005-2008). 
Peter noterade även loppets bästa tid, 
18,05, från 2007. En annan ”rese” i 
Kesbergsterrängen var IK Wilskes 
Rickard Westergren, som segrade 2000 
och 2002. Bland segrarna i damklassen 
bör  Jenny Widarsson, från Mullsjö SOK, 
som segrade 2001 och  2002, omnämnas. 
(Innan starten i VårgårdaRuset 2001 hade 
hon bl.a. deltagit i landskampen mot 
Finland, där hon löpt 10 000 m.) 

2008 kom att bli sista gången Vårgårda-
Ruset arrangerades. Från att stadigt ha 
haft ett par hundra deltagare sjönk delta-
garantalet dramatiskt de sista åren, för att 
2008 nå bottenrekordet, 126 deltagare i 
de olika klasserna. 

Arrangörsstaben hade heller inga förslag 
ang. förändringar som skulle kunna 
vända trenden, utan man beslutade att 
lägga ned loppet.

Stig Sjögren
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Vasaloppet temat för 
Wårgårda IHS idrottscafé 
i Centrumkyrkan

2011 års första idrottscafé i Wårgårda 
Idrottshistoriska Sällskaps regi anordna-
des 7 februari, denna gång i Centrumkyr-
kan och med Vasaloppet som kvällens 
tema. Efter att WIHS-ordföranden 
Roland Gustafsson hälsat välkommen 
(passande nog med en mugg blåbärssop-
pa!) lämnade han ordet till Bertil Hed-
lund (glad pensionär som vikarierar på 
en prästtjänst i Nårunga/Asklanda), som 
höll ett uppskattat inledningsanförande 
om kombinationen kyrka/idrott samt sina 
egna Vasaloppserfarenheter från de nio 
gånger han skidat de nio milen mellan 
Sälen och Mora.
Bertil Hedlund fick upp stämningen 
rejält, även om det var högt till tak redan 
innan, och när det sedan var fikadags 
avlöste den ena självupplevda Vasalopps-
historien den andra från de cirka 30 
cafégästerna till allmän munterhet. 
Dessutom fick dessa under det delikata 

Från vänster: Kåsören, Bertil Hedlund 
(nio Vasalopp), Sten Johansson (26 Vasa-
lopp), Aulikki Johansson (sex Vasalopp), 
Evert Josefsson (41 Vasalopp t.o.m. 
2011), skribenten, Kenneth Ohlsson (noll 
Vasalopp).
                      Foto: N G Svantesson

fikat sätta klorna i en liten frågetävling 
på temat ”Nio frågor om de nio milen 
Sälen-Mora”. Tre personer lyckades få 
alla rätt, nämligen Bengt Johnsson, Ove 
Josefsson och Sten Johansson, där den 
sistnämnde var närmast på skiljefrågan 
som gällde vår regent Carl XVI Gustafs 
placering i Vasaloppet 1977 
(rätt svar: 5.708).
Aulikki Johansson, som aldrig funderade 
på att ”spöka ut sig” med skägg för att 
få åka utan nöjde sig med tillåtna ”Öp-
pet spår” 1980, berättade om några av 
sina sex ”riktiga” Vasalopp på 80- och 
90-talen. Hennes tidigare arbetskamrat 
på Posten i Vårgårda, Ulla Hafström, 
släppte på storyn om hur Aulikki fått 
henne att åka ”Öppet spår”. Innan kväl-
len var till ända (några timmar går fort 
när man har roligt!) hade även Sten Jo-
hansson, som har fått Vasaloppsmedaljen 
(segrartiden+50%) vid hela 22 tillfällen, 
samt Calle Bengtsson och Evert Josefs-
son med vardera 40 fullföljda Vasalopp 
berättat ett antal sköna episoder och 
den sistnämnde stod knappt fyra veckor 

senare på startlinjen i Berga by söndag 6 
mars för att senare under eftermiddagen 
för 41:a gången glida i mål under bande-
rollen i Mora med texten ”I fäders spår 
för framtids segrar”.
                 
                  KENNETH OHLSSON

Skaraborgarna 
avslutade på travet
De idrottshistoriska föreningarna i Lidkö-
ping, Mariestad, Karlsborg, Tibro och Skara 
bildar den så kallade Femklövern, som har 
en del samarbete under säsongerna. 
Tisdagen den 12 april hade Skaraför-
eningen inbjudit till våravslutning på 
Axevalla travbana, som denna dag körde 
lunchtrav.
Nästan 75 personer var samlade utanför 
huvudentrén där tre guider tog emot. 
Deltagarna delades upp i tre grupper med 
var sin guide, som började rundvand-
ringen på stallbacken.
Här kunde deltagarna bekanta sig med 
travhästarna och kuskarna och en del 
erfarenheter byttes.

Skaraborgarna avslutade på travet   – som millionärer??? ...eller.

- Det var en utmärkt information, säger 
Olle Magnusson, ordförande i Skaraför-
eningen.
Efter en promenad fram till totohallen 
var det dags för närmare information och 
tips där Per Ottosson delgav idrottshisto-
rikerna sina tips.
Några större insatser på spelet blev det 
dock aldrig och inte heller någon större 
utdelning på de kuponger som lämnats 
in. V4 gav 14 kronor!
Gemensam lunchbuffé serverade under 
gemytliga former och framtiden diskute-
rades.

- Detta var ett trevligt arrangemang, 
berömde Roland Gustafsson, WIHS-
ordföranden, bosatt i Karlsborg. 
Varför inte göra detta till en tradition?

Bouletjej fick stipendiet

Skara IHF har som tradition att varje år 
dela ut två stipendier till unga, lovande 
idrottsungdomar från kommunen.
Den 26 januari besökte föreningen den 
nya och fina boulehallen vid Vilan i 
Skara. 
Ordföranden i bouleklubben Börje Frans-
son tog emot och bjöd in till fika. Han 
berättade om Skara Petanque (bouleklub-
ben) och dess verksamhet.
Efter detta överlämnade ordföranden i 
SIHF, Olle Magnusson, 2010 års diplom 
och en penninggåva till den unga och 
lovande boulespelaren Emelie Karlsson. 
Hon spelar i Skara Petanque.
Emelie är 15 år och idag en av de främsta 
bouleungdomarna i Sverige i sin ål-
dersklass. Hon har som främsta merit 
en andraplats i Mixed-SM. Hon spås en 
lysande framtid inom sin sport.
- Ambitiös, seriös, ödmjuk och ett stort 
hjärta för sporten är bara några ord, som 
beskriver Emelie, säger Olle Magnusson 
och vi historiker önskar henne all lycka 
och framgång i det fortsatta tävlandet.
- Vi som var med denna kväll blev djupt 
imponerade över hennes positiva sätt och 
inte minst kunnandet med boulekloten 
vid det efterföljande spelet, slutar Olle.
Redan i höstas fick Joel Werner i Skara 
Ishockeyklubb motsvarande manliga 
stipendium. 
Det utdelades i samband med att Leif 
Boork gästade Skaraföreningen. 
                                  Gösta Karlsson
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SKARA. Träna. Träna. Träna! Att nå 
toppen som tävlingscyklist kräver två 
saker – träning och vilja! Bernt Johans-
son, 57, är en av Sveriges genom tiderna 
mest framgångsrike cyklist. Än idag 
applåderas hans segergest när han kor-
sade mållinjen vid OS i Montreal för 35 
år sedan. En tisdagskväll gästade han 
Skara och berättade om sina bravader 
och proffsår.

Bernt Johansson kommer från Tidavad, 
mellan Mariestad och Skövde. Här star-
tade hans karriär redan i unga år.
- Av någon anledning gillade jag att 
cykla, berättade han, och när jag var i 
10-12-årsåldern byggde vi banor i sko-
gen och körde i kapp.
När Bernt var 12 år fick han tävlingsli-
cens och marschen mot toppen tog fart.
- Jag började tävla för Tidaholms CK, 
berättade han vidare.
Bernt var inte så kraftig – rent av lite 
klen – och det tog några år innan han 
kunde göra sig gällande. Men han trä-
nade och tränade och det gick allt bättre.
- Det gällde att kämpa och det gällde 
också att lära sig taktik och teknik.
Som 15-åring började det gå bra och han 
placerade sig bland de främsta i flera av 
de 15-20 tävlingar han genomförde.
- Då kände jag att jag fick betalt för allt 
slit.

Med i landslaget
1970, då var Bernt 17 år, blev han utta-
gen till ett juniorläger i Varberg. Han var 
här en av tio lovande cyklister.
Året efter kom han med i landslaget och 
han började tävla även utanför Sveriges 
gränser.
- Jag hade ett mål, och det var att bli 
bäst!
Tre år senare blev han uttagen till 
det svenska laget till lagtempo-VM i 
Montreal. Där fick han och de andra tre 
stå överst på prispallen och Sverige fick 
guldet.
- Det blev min första riktigt stora seger, 
och den sporrade förstås, sade Bernt.
Han sneglade på sin idol Eddie Merx och 
lärde av hans sätt att tävla.
- Då hade jag bestämt mig för att jag 
skulle med till OS i Montreal.
Då gällde det att träna och Bernt berät-
tade hur han dag efter dag i ur och skur 
körde 15-20 mil.
- Jag körde från Tidavad till Skövde och 
vidare till Falköping, Vara och Lidköping 
för att sedan åka över Kinnekulle och 
hem via Mariestad.
Det var träningspasset varje dag, sju 
dagar i veckan.

Skaragäst. Olle Magnusson, till höger, tackar Bernt Johansson för en intressant kväll. 
Han överlämnade SI:s standar.                                           Bild. GÖSTA KARLSSON

Bernts segergest applåderas än idag
Säsongen före sommar-OS hade han 
kört 45 tävlingar. Han var i kanonform 
när han kom till Montreal och han hade 
bestämt sig:
- Här ska jag ta guldet!

Tempoloppet kördes 16 varv. Varje varv 
mätte drygt 12 km, och totalt var det 17,5 
mil från start till mål.
- Vi var 150 cyklister till start. 
Efter halva loppet hade en klunga på 14 
man brutit sig loss.

- Jag kände att jag var i världens form, 
berättade Bernt. Och jag gick loss – och 
det bar ända in i mål.
Det var en jättetuff körning med många 
ryck:
- I en tung uppförsbacken någon kilome-
ter från mål ryckte jag ifrån. Det blev en 
oerhörd hetsjakt.

Upphetsat referat
Bernts framträdande i Skara komplet-
terades med Lars-Gunnar Björklunds 

klassiska referat där han upphetsad 
konstaterade den svenska segern och den 
första guldmedaljen i detta OS.
Sverige hade då inte fått någon guldme-
dalj i cykel sedan 1920.
Utefter banan kör cyklisterna i 40-50 km/
timma. I spurten går det i 80!
Alla minns segergesten
När Bernt korsade mållinjen gjorde han 
det med båda händerna i luften. Den 
segergesten minns Sverige ännu. I Skara 
applåderades den i tisdags kväll!
Efter Montreal-OS blev Bernt proffs 
i Italien. Han trivdes till att börja med 
riktigt bra, men tiderna förändrades och 
efter fyra år bestämde han sig för att 
återvända till hemlandet. Han la´ helt 
enkelt av:
Hans största framgång som proffs var ett 
brons i Giro de Italia, alltså Italien runt.
-Klimatet som proffscyklist blev allt 
kärvare.
Några stora pengar tjänade han aldrig:
- Som en jobbare på Volvo ungefär. Idag 
är det annorlunda. Proffslagen har mil-
jontals kronor i budgeten.
Bernt är alltjämt i fin trim. Han har inte 
lagt av med cyklingen, men nu enbart för 
motionen. Han tar sina träningsrundor, 
men numera bara tre-fyra mil om da´n.

OS i 
Montreal 1976

Årmöte med omval
Tisdagskvällens idrottscafé i SI-lokalen 
arrangerades av Skara Idrottshistoriska 
Förening, som även hade årsmöte.
I styrelsen omvaldes: Olle Magnusson, 
ordförande, Leif Nordh, vice ordförande, 
Sjunne Jönsson, kassör, Gösta Karls-
son, sekreterare, Rolf Herrlin och Sten 
Eliaeson  och ny i styrelsen blev Lennart 
Lundh. Sten-Olof Ohlson är suppleant.
Föreningen har 60-talet medlemmar.
GÖSTA KARLSSON
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Tibro AIK.s juniorlag 
bröt spelet och lämnade 
planen
Söndagens fotbollsmatch mel-
lan Mariestads AIF:s juniorlag 
och Tibro AIK:s juniorlag  å 
Mariestads  idrottsplats blev 
en pigg tillställning och hade 
kunnat  räknats båda lagen till 
förtjänst, om ej Tibro behagat 
sluta matchen på ett lindrigt 
sagt ohyfsat sätt. För historien 
var den, att Mariestad innehade 
ledningen med 4-3, då Tibro 
fick ett mål som domaren ogil-
lade, enär det inspelats från 
offsideläge.
Tibros center fann detta egen-
mäktiga tilltag av domaren på-
talbart, och efter endel protester 
lade han lök på laxen genom 
att helt enkelt lämna planen.  
Han återkom emellertid för att 
emellertid av domaren förstän-
digas att stanna utanför spelet, 
en åtgärd som man måste giva 
domaren rätt i, ty sådana herrar 
som ovannämnde herr center 
i Tibros juniorlag bör hutas åt 
från början av sin ev. fot-
bollskarriär.  Centern blev för-
stås åtskilligt arg och förmådde 
hela laget att lämna planen.
Tilltaget är fult, förfärligt fult. 
Domaren har ogillat målet, och 
laget får alltså finna sig i saken. 
Den minsta gnutta av uppfost-
ran och fotbollskultur säger här, 
att arg kan man bliva så mycket 
som helst, men en demonstra-
tion sådan som i söndags är 
högst klandervärd.  Vi hoppas 
att Mariestads AIF låter händel-
sen, i princip ganska viktig, gå 
vidare till högre ort.

Olycksfall i arbetet

Spelarna som omnämnes i ovanstående diskvalifikation är 

Arne Johansson

Lennart Persson

Nils BlychertGösta AnderssonKarl E LarssonKjell Larsson

Eskil Persson Eskil OlssonEinar AnderssonJohn Persson
Referat från Mariestads-tidningen 
TSL  år 1928.

Redan på 20-talet 
var domarna hårda
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Gångarna bärgade 
första SM-guldet 
till Tibro
Utställning om gångsporten som 
hade sin storhetstid under kriget.
Gången var tidigt en av Tibros mest 
framgångsrika sporter. Ortens första 
SM-guld bärgades för 70 år sedan och 
gångsporten var som störst under brin-
nande krig på 1940-talet. På senare år har 
det arrangerats veteran-SM i Tibro, men 
de egna aktiva är till åren komna.   
- De brukar säga till mig att jag ska träna 
och ställa upp i VM. Det skulle nog 
bli guld eftersom jag vore rätt ensam i 
90-årsklassen, säger Gillis Åberg. 
Med sina 90 år är han still going strong 
och med 70 års erfarenhet av gångspor-
ten är han fortfarande mjuk i höfterna 
och kommer lätt in i "stilen" vid längre 
promenader.

Tibros första SM-guld
Gillis var med och tog hem det första 
SM-guldet till Tibro. Året var 1941 och 
vann tillsammans med bröderna Peder 
och Lars Ekberg lag-SM på 10 kilometer 
i Ängelholm.
- Det året fick jag även medalj som Ti-
bros bäste idrottsman, berättar Gillis.
Han fortsatte med gången även sedan 
han flyttade till Stockholm och tävlade 
för Fredrikshofs IF.
- Jag var uttagen till OS-truppen 1946, 
men startade samtidigt möbelaffär och 
därför blev det inget OS.

Medaljer, pokaler, diplom, dräkter och 
sand från Snickarvallens löparbana, 
både den gamla och den nya, visas i 
utställningen om gångsporten. 
Foto: Lars-Ola Carlén, SLA

Landskamp mot Tyskland
Tibro AIK tog ytterligare fyra SM-
tecken, plus junior-SM under gångens 
storhetstid i Tibro, mitt under brinnande 
världskrig på 1940-talet.
"Då var det på modet med stram livsfö-
ring och det fanns få bilar vilket gjorde 
att man fick gå eller åka cykel", konsta-
terar Idrottshistoriska sällskapets Gösta 
Wahll i sin skrift om Peder Ekberg och 
Gångsporten i Tibro.
Peder Ekberg tillhörde de stora namnen 
i svensk gångsport. Han blev svensk 
mästare 1941 och samma år var han lag-
kapten för Sverige vid lanskampen mot 
Tyskland i Berlin.

Idrottshistorisk utställning
Peders framgångar gjorde att gångspor-
ten fick ett uppsving i Tibro. Peders bror 
Lars Ekberg, Bertil Larsson, Allan Lars-
son, Henry Sörman och på senare år Åke 
Göthblad och Roger Magnusson är namn 
som förknippas med gången i Tibro.
Även Rune Åberg var aktiv gångare 
som junior, men för honom blev det inte 
samma livselixir, som för brodern Gillis.
- Jag höll på i tre år. Sedan blev det för 
jobbigt. Men jag sprang och gick mycket 
med Peder Ekberg, minns Rune.
Gillis och Rune medverkade och berät-
tade gångarminnen när Tibro idrottshisto-
riska sällskap invigde sin 16:e utställning 
i Sporthallens Lilla hörna om just gång.

Åke Göthblad
På plats var också Roger Magnusson, 
som varit med och arrangerat veteran-
SM i gång i Tibro 2007–2009.
- Vi ville hedra Åke Göthblad, som hållit 
i gång gångsporten i Tibro, med en täv-
ling och vi fick möjligheten att arrangera 
flera veteran-SM, berättar Roger.
Göthblad tog bland annat två SM-guld 
och representerade Sverige vid veteran-
VM i Toronto 1975.

Tibrogångaren Rune Åberg, ordföranden 
i Västergötlands Gång- och vandrar-
förbund Per-Åke Lindkvist och Birgith 
Kihlström, idrottshistoriska sällskapets 
Christer Carnegren, samt Tibrogångarna 
Gillis Åberg och Roger Magnusson var 
några av de medverkande vid invig-
ningen av utställningen om gångsporten i 
Sporthallens Lilla Hörna.
Foto: Lars-Ola Carlén, SLA

Tibro AIK:s Peder Ekberg var lagkapten 
för Sverige vid landskampen mot Tysk-
land 1941. Sverige vann och Peder fick 
ta emot priset av den tyske rikssportleda-
ren Ritter von halt.
Foto: Lars-Ola Carlén, SLA

Själv vandrar Roger gärna och har hittills 
avverkat fem upplagor av Nijmegen-
marschen i Holland, genom att gå de 44 
milen på fyra dagar.
- Jag är anmäld även i år och ska också 
gå Bornholm runt, berättar Roger.
Utställningen om gång pågår hela som-
maren till slutet av augusti.
Lars-Ola Carlén, SLA
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Lidköpings IHS firade 
20 år med Öppet Hus
Som ett led i Jubileumsfirandet och 
för att visa upp Idrottsmuseet för 
allmänheten arrangerade Lidkö-
pings IHS ett ”Öppet-Hus” under en 
lördag-söndag i mars med ett upp-
lägg enligt annonsen till höger.

C:a 350 personer hörsammade inbjudan 
under dessa två dagar och tog tillfället i 
akt ta del av de omfattande samlingarna 
och prata med lokala idrottsprofiler och 
föreningar.
Några axplock från dagarna:
Den från Mästarnas Mästare högaktu-
ella och populära Evy Palm drog många 
beundrare till sig och skrev autografer på  
idolkorten på löpande band.
Ett annat uppskattat inslag var när KK 
Allrounds ungdomboxare under ledning 
av outtröttlige ledaren och f d elit-
boxaren Lasse Rang demonstrerade både 
s.k. Diplomboxning och vanlig boxning 
till publikens märkbara förtjusning. Även 
pojkbrottare från LAS visade upp sig 
och sin sport vilket gav hopp om nya 
storhetstider för den anrika klubben.
Målvakten Joakim Bergqvist från dagens 
Villa BK och legendariske burväktaren 
Göran ”Fiskarn” Johansson jämförde 
sina respektive målvaktsutrustningar, 
samt bandyn från förr och nu.
Fotbollsstjärnan Anna Ahlstrand från 
Göteborg/Kopparberg berättade om livet 
som allsvensk spelare och charmade alla 
med sin öppna och härliga attityd.
Det knöts också värdefulla kontakter 
med både gamla och nya föreningar 
vilket förhoppningsvis kommer att vara 
till gagn för framtida samarbete mellan 
dessa och  LIHS och Idrottsmuseet. 
De positiva dagarna lockar nu till att 
göra ”Öppet Hus” till ett årligen 
återkommande arrangemang. 
               Ingemar Williamsson LIHS

ÖPPET HUS på IDROTTSMUSÉET

Lördag-Söndag 26-27 mars kl 10.00-16.00

• Träffa och prata med kända idrottsprofiler och 

ledare, bl.a.legendarerna ”Fiskarn” och Evy Palm, 

allsvenska fotbollsstjärnan Anna Ahlstrand, Villaspe-

lare, nya klubbarna HKLidköping och Lidköpings FK, 

unga Lidköpingsidrottare m fl. Se boxare och brottare i 

aktion, ta del av andra idrotter.Se tidsschema nedan.

• Intervjuer, autografer, idolkort, information, historik

• Visning av Idrottsmuséet. Vi bjuder på kaffe.

Lördag
kl 10-12: 

Hans Olsson m fl, Kanotklubben. Evy Palm, Clas-

Göran Borg, Emilia Elofsson, Amanda Holmberg LIS. 

kl 12-14: 

P Bjerkesjö, J Sörstrand, S Arvidsson, C Holmstrand,

P Ottersten HK Lidköping, Rolf Johansson m fl 

IFK Lidköping. ”Bombi” Birgersson, SSW

kl 14-16: 

Göran ”Fiskarn” Johansson, Martin Berggren, 

Martin Johansson, Villa BK. 

Ove Thörnkvist  m fl Lidköpings tennisklubb.

Söndag
kl 10-12: 

Anna Ahlstrand, Göteborg/Kopparberg, Michael 

Kaufman,Kennet Ek Lidköpings FK, Andreas ”Jula” 

Danielsson Heimer, Linus Fernow LIF, Folke Brink, 

LOFA.

kl 12-14: 

Lars Rang, Stig Johansson, juniorboxare från KK 

Allround. Lars Malmqvist, ”Dillard”, ungdomsbrottare 

från LAS.

kl 14-16: 

Thage Petrusson, Gunnar Olausson Lidk VSK

Ledare och ishockeyspelare från HCL

Alla hjärtligt välkomna! Fri entré!

Evy Palm med de lovande friidrotts-
tjejerna Amanda Nordberg och Emilia 
Elovsson

Fotbollstjärnan Anna Ahlstrand

Andreas ”Jula” Danielsson och Linus 
Fernow  från IF Heimer resp LIF som till 
nästa år skall bli den nya fotbollsklubben 
FC Lidköping

Nya handbollsklubben Lidköpings HK 
representerades av Pernilla Bjerkesjö, 
Christer Holmstrand, Peter Ottersten, 
Josefin Sörstrand och Sofia Arvidsson

Gårdagens och dagens bandylirare i 
samspråk. Fr v Johnny Nilsson LAIK och 
Martin Johansson Villa BK. Målvakterna 
”Fiskarn” och ”Jocke” samt gamle mål-
tjuven Acke Andersson från Villa BK

Lasse Rang och ungdomsboxarna 
i aktion

OS-kanotisten Hans Olsson och 
LIHS-aren och förre seglaren/
bandyspelaren Lennart 
”Bombi” Birgersson pratar 
förmodligen vattensporter.

(Annons)
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OS-guld till Lidköping 
redan 1920
Lidköpingsborna 
är stolta över att
kommunen har 
bidragit med så 
många OS-
deltagare.

Första gången 
Lidköping 
kom i kontakt 
med en OS-
deltagare var 1919 då en man vid namn 
Helge Bäckander, som flyttade till sta-
den och blev gymnastiklärare på Läro-
verket. Med sig hade han ett deltagande 
från OS i Stockholm 1912, där han hade 
deltagit i Svenska gymnastikgruppen. 
Han delade med sig av sina kunskaper 
till Lidköpings Gymnastik- och Simsäll-
skap, som fick ett uppsving under tiden. 
1920 blev Helge Bäckander uttagen till 
OS i Antwerpen och deltog i ”Klass 
Svensk Gymnastik” och den svenska 
truppen erövrade guldmedaljen. Bäck-
ander flyttade 1924 till Sundsvall, men 
fortsatte med tävlandet och deltog även 
vid OS i Berlin 1936 då som ledare.
Vid OS 1924 deltog gevärsskyttarna 
Gustav Andersson och Ivar Wester.

Den svenska damidrotten föddes i Lidkö-
ping när Lidköpings Idrottssällskap (LIS) 
arrangerade Sveriges första SM-tävlingar 

Årsmöte med Alingsås 
Idrottshistoriska Sällskap
Alingsås Idrottshistoriska Sällskap höll 
sitt årsmöte den 16 mars. Ett 30-tal med-
lemmar hade mött upp. Mötet inleddes 
med att sällskapets ordförande Gunnar 
Ryberg hälsade välkommen. En tyst mi-
nut påbjöds för att hedra fyra medlemmar 
som avlidit under året: Hjalmar Anders-
son, Inge Fredriksson, Kjell Liljedahl 
och Einar Söderström.

Årsmötesförhandlingarna leddes av 
rutinerade mötesordföranden Sven-Åke 
Mökander. Gunnar Ryberg fick förnyat 
förtroende som ordförande. Styrelsele-
damöterna Lennart Johansson, Barbro 
Karlsson och Lars Larsson omvaldes för 
två år. Olof Gustafson omvaldes som 
revisor för två år och till revisorssupple-
ant utsågs Harry Jonsson. Valbered-
ningen består nu av Per-Arne Johansson, 
Rune Ramström och nyvalde Bengt-Uno 
Högman sedan Henry Sjögren avsagt 
sig omval. Styrelsen, som också består 

Stipendium tilldelades Michelle Tyborn 
och Richard Pettersson, båda talangfulla 
friidrottare i Alingsås IF.

av Ronnie Andersson, Alvar Munter och 
Henrik Svensson, beviljades ansvars-
frihet för verksamhetsåret 2010. Ord-
föranden Gunnar Ryberg redogjorde 
slutligen för planer och förutsättningar 
för sällskapets framtida verksamhet.

AIHS har instiftat ett stipendium för 
unga idrottare, vilket nu utdelades för 

femte gången. Det tilldelades Michelle 
Tyborn och Richard Pettersson, båda 
talangfulla friidrottare i Alingsås IF.

Efter årsmötet följde som avslutning en 
stunds trivsam samvaro med kaffe och 
lotteridragning, I anslutning härtill berät-
tade 88-årige hedersledamoten i AIHS 
styrelse, Alvar Munter, minnen ur sitt 
händelserika liv. Han gav på ett under-
hållande sätt glimtar ur sitt liv från barn-
dom, militärtjänst, yrkesliv och så vidare. 
Alvar var i yngre år mycket mångsidig 
idrottsman och nådde framgångar bland 
annat i så skilda sporter som löpning och 
brottning. Han har genom åren utfört 
(och utför fortfarande) ett enormt ideellt 
arbete i idrottens tjänst i många fören-
ingar – idag framför allt i Alingsås IF 
och Alingsås Friluftsklubb. Han var för 
ett par år sedan nominerad till utmärkel-
sen ”Årets eldsjäl” i Sverige. Alvar har 
varit ledamot av AIHS styrelse alltsedan 
sällskapet bildades 1992.

                             Lars Larsson

OS i 
Antwerpen 1920

på Framnäs. Där föddes den första 
kvinnliga friidrottsstjärnan Elsa ”Necke” 
Svensson/Sanfridsson, som tog flera 
SM-titlar, sammanlagt blev det hela 12 
SM-titlar under karriären. Elsa deltog vid 
Dam-OS i Göteborg 1926 och Dam-OS i 
Prag 1930.
Under OS i London 1948 deltog två 
Lidköpingsidrottare och den som fick 
störst uppmärksamhet var Ivar ”Kovan” 
Sjölin i brottning, som erövrade en 
silvermedalj och som vid hemkomsten 
mottogs av cirka 5000 lidköpingsbor. 
Den andre OS-deltagaren var trestegs-
hopparen Åke Hallgren, som blev nia på 
14.77 meter.

Lidköpings Atletsällskap (LAS) har varit 
en av Sveriges bästa brottarklubbar och 
har bidragit med många OS-deltagare. 
Arne ”Robban” Robertsson har delta-
git i OS tre gånger: 1964 i Tokyo, 1968 i 
Mexico och 1976 i Montreal.
Sören Claesson var med 1976 i Mont-
real då som stipendiat, 1980 i Moskva, 
1984 i Los Angeles och där erövrade en 
bronsmedalj och deltog även i Söul 1988.
Lars Malmqvist var med 1976 i Mont-
real och 1980 i Moskva.
Karl-Johan Gustavsson var med i Los 
Angeles och Theodore Dikanda 1988 i 
Söul.
Magnus Fredriksson deltog 1988 i Söul 
och 1992 i Barcelona.
Brottardomaren Sven ”Svensken” 
Blomqvist var med vid fyra olympiader, 
1952 i Helsingfors, 1960 i Rom, 1968 

i Mexico City och 1972 i München. 
Landslagsledaren Jan ”Janne” Torsell 
var med 1984 i Los Angeles samt 1988 
i Söul.
Lidköping kan ståta med en tennishjälte 
Anders Järryd som deltog i Söul-OS 
1988 och blev 
bronsmedaljör 
i dubbel.

Stadens nästa stora kvinnliga friidrot-
tare Evy Palm, har blivit känd för sina 
fina resultat, och nu TV-kändis genom 
programmet ”Mästarnas mästare”.  Evy 
har vunnit Finnkampen, SM-guld på 
5000 meter, trea i Boston maraton, deltog 
i Söul-OS 1988, då som 46-åring.

1980 började Anna Herman att tävla 
i fälttävlan och har rankats som en av 
landets bästa fälttävlansryttare. Anna 
har deltagit i EM och VM i Stockholm 
samt EM på Irland. 1993 blev det guld 
till Sverige i lagtävlan och där deltog 
Anna Herman. 1992 blev Anna Herman 
uttagen och deltog vid OS i Barcelona.

                              Folke Brink

OS i Seoul 
1988
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Lite svalka i 
vårvärmen.
Efter en lång, snörik och kall vinter 
kanske detta kan svalka.

En av våra tematräffar i Mark, 
handlade om Skidor och hölls den 
22 mars år 2000 i Kinnaströms 
sportstuga.
Då hade det varit milda vintrar i ett 
par år.

Så här berättas det.
Även förr fanns det gott om milda vintrar 
men det är de kalla och bistra som fastnat 
i minnet.

1930-tal
Anders Hagman berättade att vid finn-
skogatorpet började man åka skidor  mot 
slutet av 1930-talet. Man åkte för skidlö-
parmärket och sträckan var 3 mil.
Spåret mättes upp me ”ärtmåttet”. 
Första dagens arrangemang samlade 2! 
deltagare. För att ta sig till Finnskoga-
torpet hände det att man cyklade med 
skidorna bakpå. Detta var 1939. Då hölls 
också Berghemsmästerskapet med mål 
vid Ekeberg. Segrade gjorde Gösta Carls-
son -seniorer och Åke Grahn -juniorer.
De första markmästerskapen på skidor 
hölls i mitten av 1930-talet.

1940-tal
Karl-Erik Minell mindes hur imponerad 
han var över Nisse Särnmark och Janne 
Rickardssons skidbindningar. Det var 
s.k. råttfällebindningar som var nyaste 
utrustning då.

Början av 40-talet är också omtalat för 
sina kalla vintrar och myckna snö. 1945 
gick en skidtävling på vägen mellan 
Kinnarumma och Viskafors. Det var för 
mycket snö i skogen för att kunna spåra. 
Under den här tiden dök också en skog-
vaktare från Rydal upp och utklassade 
hela skidetablissemanget i Mark. Han 
hette Harald Magnusson.
Från 1948 refererades ur ett tidningsur-
klipp att 114 st. anmält sig till Markmäs-
terskapen på skidor. Speaker var Erik 
”Fritsla” Johansson och Fritsla folkskola 
uppläts till skidlöparna. Segrade gjorde 
Kalle Johansson i senior klassen och 

juniorsegrare blev Inge Johansson Viska-
fors. Man tävlade individuellt och i lag. 
250 personer såg tävlingen.

1950-tal
Goda vintrar gav Björkehov ett uppsving. 
Dit drogs de bästa åkarna. En av dem var 
”Fritslakalle”. Han fick sitt namn efter 
postadressen som var Fritsla. Annars 
kom han från Kinnarumma. Förutom att 
vara en bra skidåkare tävlade han i cykel. 
Där blev han känd när han vann Sveri-
geloppet. Idrottsligt mångsyssleri var 
vanligt förr.

1960-tal
Elljusspåren började dyka upp.  
1969, med en veckas mellanrum, invig-
des Skenes och Fritslas elljusspår. Vid 
Skenes invigning var Karl-Erik Minell 
speaker. Ett antal namnkunniga norrlän-
ningar med Assar Rönnlund i spetsen 
hade bjudits ner för att förgylla tillställ-
ningen. De fick emellertid problem

med skidföret och det var med knapp 
marginal som Assar vann. Nu kunde 
också bristen på snö kompenseras med 
rullskidor. 1966 hölls en skidstafett i 
Skene centrum. Ett par rullskidor/lag och 
växling skedde med skidbyte.

VÄSTGÖTALOPPET
Det första Västgötaloppet arrangerades 
1929 av IFK Borås. 
Mycket fanns att berätta kring det.
Ett år hittades fullt med gärdsgårdar när 
snitslarna plockades in på våren. Snön 
hade dolt dem innan.

Justeringar av sträckningen har också 
gjorts. Ett år, när sträckningen ändrats, 
protesterade en bonde och undrade vad 
det skulle vara bra för.
Det blir bättre för  åkarna så här men 
varför är du så emot det? Svarade de 
ansvariga.
Jo, förut när spåret gick över min gård, 
kom alltid grannen in med en halvliter.
Bland segrarna under åren har märkts 
Torsten Nilsson(Bottnarydsraketen), 
Harry Snell och Pontus Carlsson.

VASALOPPET
Vasaloppet åktes som första deltagare 
från Marks härad av Erik Ander och Åke 
Bylin. Detta var före rullskidornas tid, 
vilket kanske också förklarar deras val av 
träning. Den bestod i att gå till Varberg 
med pjäxor på och åka tåg hem, sägs det.
Vasaloppet har fått efterföljare i andra 
länder, såsom Marcia Longa i Italien.  
Där deltog Måns Braun. Ryktet hade sagt 
att där fick man vin istället för Blåbärs-
soppa vid matkontrollerna.
-Men inte f-n fick jag något vin. Men jag 
fortsatte envist att fråga efter detta och 
till slut prånglades en vinflaska fram och 
jag fick smaka, berättade han.
På vilket sätt intaget påverkade place-
ringen förtäljer inte  historien.

Förutsättningarna att få fram duktiga 
skidåkare från våra breddgrader i Väster-
götland ägnades också ett par ord. 
Några frontfigurer finns såsom Oskar 
Svärd, Mattias och Tobias Fredriksson, 
som finns i den högsta eliten och Meeri 
Bodelid, som också nådde dit på sin tid.

Och i ridån finns de mer lokala pro-
filerna; Mörtekalle/ Mörtaallan som 
vallade skidor över kaminen på Kinna 
station, Bottnarydskometen, Fritslakalle, 
Åbacken…………..
      Britt-Marie Knutsson, Marks IHS

Starten har gått på Åsundens is i det första Västgötaloppet 1929.
118 skidåkare kom till start och kämpade mot målet i Borås.                   Foto: Privat 

Många olika varianter av”råttefällebindningar” blev det efter hand.
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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.

DOMARDEBUT
All vår början bliver svår. Många etable-
rade fotbollsdomare har deklarerat att 
deras första match har hållit på att bli 
deras både första och sista match som 
domare. Ibland har tillfälligheter gjort 
att deras karriär har fortsatt och tagit 
fart.
En meriterad Varadomare gjorde sin de-
but på Ribbingsvallen i Naum en söndag 
förmiddag med match mellan hemmala-
get NSK:s B-lag och Stora Levene IK:s 
bilaga. 

Anders Szalkai, Spårvägens FK, heter 
segraren i det historiska SM 100 kilo-
meter som avgjordes på Snickarvallen i 
Tibro den 16 april.

Den första historiska SM-tävlingen 
på 100 kilometer invigdes med tal av 
Svenska Friidrottsförbundets represen-
tant Cecilia Pettersson och ordföranden 
i Tibro kultur- och fritidsnämnd Peter 
Eclund. Invigningen fortsatte med 

Uppladdningen inför debutmatchen – 
med ett besök på Hedalunds festplats i 
Larv kvällen innan – var kanske inte den 
bästa. För att få fram ett årtal på hän-
delsen får vi söka mellan åren 1943 och 
1967. Under den tidsperioden existerade 
Hedalund som festplats. Man kan med 
säkerhet notera 60-talet som preciserat 
decennium. Under matchens gång inträf-
fade det som emellanåt kunde hända – 
bollen sprack. På den tiden var det inte 
som numera att bara sparka fram en ny 
boll. 

Efter mycket letande lyckades man hitta 
ytterligare en, om än skamfilad, boll. En 
Levenespelare frågade domaren vad som 
nu skulle hända. 
– Uppkast, svarade domaren med 
pondus. Han hade läst på regelboken 
ordentligt och hade dessutom en gedigen 
bakgrund som aktiv spelare. 
– Uppkast, härmade Levenespelaren. 
Det gjorde du ju på Hedalund i går kväll!

Carl-Owe Johansson

Segrare i den första, historiska SM-
tävlingen på 100 kilometer blev Anders 
Szlkai, Spårvägens FK.

Mikael Andersson, Västerås löparklubb, 
kom tvåa.

Succé för historiskt SM på Snickarvallen
nationalsången då Tibro pingstkyrkas 
blåsorkester spelade och avslutades med 
klippning av det blå-gula bandet. Det 
sistnämnda utfördes av representanter 
från båda arrangörsföreningarna samt 
från Svenska friidrottsförbundet, Tibro 
kommun och Tibro idrottshistoriska säll-
skap. Efter detta var det dags för start för 
100-kilometerslöparna och några timmar 
senare gick starten för de som sprang 50 
kilometer. 

Hedersledamot
Först i mål i detta historiska SM var 
Anders Szalkai, Spårvägens FK, på tiden 
7,44,21. Torill Fonn Hartikainen, Team 
Ultrasweden LK, blev första dam som 
gick i mål. Tiden var 9,07,12. Vid prisut-
delningen hedrades Ingmar Johannesson 
som skänkt två cyklar, två pokaler, två 
lagerkransar samt ett stort antal övriga 
priser. För sina insatser för Tibro AIK 
friidrottsklubb kallades han dessutom till 
hedersledamot i klubben. SM-medaljerna 
bars fram av Nathalie Magnusson iförd 
Sverigedräkt. 
- Löparna var nästan lyriska över arrang-
emanget, säger tävlingsledaren Roger 
Magnusson som tillsammans med sin 
organisation överöstes med beröm för 
den fina tävlingen.

Sen målgång
På grund av en fotskada kunde tyvärr 
inte hemmasonen Sven Welleman ställa 

upp i tävlingen. Sven hade annars till-
delats det historiska numret ett. Om den 
första löparen gick i mål strax under åtta 
timmar så var det de som höll på längre. 
Strax efter mörkrets inbrott, efter nästan 
14 timmar, passerade Bertil Palmqvist, 
Uppsala, som sista tävlande och Roger 
Magnusson kunde därmed med glädje 
lägga detta succéarrangemang till hand-
lingarna. 

                        Text och foto:
                        Börje Sahlén
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Sportfoto på idrottscafé
I samband med Trollhättans Idrotts-
historiska Sällskaps femte årsmöte hölls 
ett idrottscafé med fokus på sport-
fotografering.
THIS hade bjudit TTELA-fotografen 
Roger Lärk. Lokaltidningen har på sin 
hemsida en så kallad fotoblogg, som 
Roger Lärk ansvarar för och är upphovs-
mannen till. På denna fotoblogg finns 
bilder från 1972 till dags datum både 
publicerade och opublicerade bilder gäl-
lande allmänt och sport. 
Eftersom TIHS var arrangör så handlade 
det uteslutande om sportbilder. Lärk 
hade valt att dela in sitt framträdande 
på tre punkter. 1. Möte med människor, 
2. Sportjournalistiken och bildteknikens 
förändringar samt 3. Fotobloggen.
I den första punkten hade Lärk valt ut 
sex möten med kända människor inom 
sportens värld och berättade en hel del 
om dessa människor som var: Proxnings-
promotorn Edvin Ahlqvist, proffsboxaren 
Olle Bengtsson, Edsborgs idrottsplats-
vaktmästare och idrottsminneorakelt 

I BADMINTONENS 
FINRUM
En tisdagskväll hade Idrottshistoriska 
Sällskapet letat sig till Tingvallahallen 
för att bli lotsade genom historia och 
utveckling. I denna, för Trollhätte-
idrotten klassiska arena, regerar och 
dominerar numera badminton. På ett 
medryckande sätt presenterades verk-
samheten av Hans Persson och Lasse 
Westerbäck.

De ärrade idrottsveteranerna kunde 
inte annat än imponeras av de meriter 
som ordförande Hans Persson berättade 
om.Vad sägs om 20 SM-medaljer de tre 
senaste åren, 15 riksklassade spelare,
3 ungdomslandslags-spelare. 
Detta sammanlagt gör TBF till en av 
landets absolut främsta klubbar på ung-
domssidan. Bland föreningens 225 med-
lemmar är 175 ungdomsspelare och tack 
vare tillgången till Tingvallahallen kan 
alla få möjligheten till träningstimmar.
Därtill har klubben ett 25-tal ideella 
ungdomstränare toppade med elitträ-
nare som Jens och Jesper Olsson, Lasse 
Westerbäck, Göran Karlsson och Göran 
Johansson.

Förutsättningar för fortsatta framgångar  
finns och närmast väntar EM-spel för 
Mikael Westerbäck, som tidigare
deltagit i ungdoms- OS med stor fram-
gång.

Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap
Inbjuder till Idrottscafeér hösten 2011

Måndagen den 12/9 kl.18.00
Claes-Göran Petre om Trollhättans 

Golfklubb.
Plats:Koberg, klubbhuset vid golfbanan.

Tisdagen den 4/10 kl.18.00.
Mats Löwing, ”fotbollsprästen” kåserar 

på hotell Swania, Trollhättan.
Samarrangemang med SISU och Vä-

nersborgs Idrottshistoriska.

Tisdagen den 1/11 kl.18.00.
Rallyhistoria med Elizabeth Nyström, 

co-driver till Pat Moss.
SAAB-team från dåvarande 

tävlingsavdelning.
Lokal meddelas senare.

Tisdagen den 6 december kl.18.
Gripen Bandy 75-år.

”Stinsen” Andersson och Hasse Rosen-
dahl kåserar om Trollhättebandyn.

Lokal meddelas senare.

ALLA  HÄLSAS 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen för Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap

Lennart Wickman, bandybaronen de 
Geer, Lesjöfors, skidåkaren Mora-Nisse 
Karlsson samt tränarlegenden i ishockey 
Tarasov, Sovjet.
I sportjournalistikens – bildteknikens 
förändringar fick auditoriet verkligen 
inse att en fotograf inte bara kommer till 
ett arrangemang och tar ett ”kort”. Först 
gäller det att läsa in sig på arrangemang-
et, därefter ha en bra dialog med utsände 
sportjournalisten. 

Bilderna som åhörarna fick ta del av var 
från skilda sporter, där känslor som sorg, 
glädje, lycka, frustation, koncentration av 
sportutövaren, fighting face, med mera 
visades upp. Närhet till objektet var of-
tast ett nyckelord. I samband med närhet 
visade Roger Lärk en hel del kameror 
som denna har med sig ut på ”fältet”. 
Ett exempel på arrangemang som förevi-
sades var superettamatchen FC Trollhät-
tan mot Hammarby. Här förmedlades 
intryck före, i och efter matchen hos 
spelare, ledare och supporterna och övrig 
publik.
I det avslutande momentet visades en 
film om Fotobloggens uppkomst, i 
denna punkt fanns det massor av bilder i 
sportens värld med Trollhättanknytning, 
som uppskattades mycket av publiken 
på sextio personer i Arena Älvhögsborgs 
stora konferenslokal.
TIHS ordförande, Hasse Rosendahl tack-
ade Roger Lärk för kvällens fantastiska 
framträdande och överlämnade boken 75 
sportjournalister.
                            Stinsen Andersson

Fotografen Roger Lärk, TTELA

Sportchefen Lasse Westerbäck presen-
terade sedan fyra spelare, i varierande 
ålder, som på ett utmärkt sätt visade
hur modern badminton spelas.
Ungdomarna  var Hedvig Ström, Ludvig 
Petre-Olsson, Mikael Westerbäck och 
Christoffer Johansson, som imponerade 
storligen och med snabbhet, rörlighet och 
hårdhet visade att dagens badminton
skiljer sig från de nostalgiska drömmar 
som åskådarna hade om badminton i 
sommarhagen.
En annan imponerande sak var att ett 
50-tal intresserade hade samlats i 
Tingvallahallen trots konkurrens från
SM-final i ishockey och Champions-
leaugefotboll. Tala om idrottsintresse 
– parad med litet nostalgi!
                                Hasse Rosendahl

Två av TBF:s lovande ungdomar



25

I ett strålande solsken med rena som-
martemperatur kl.10:00 den 9 april 2011 
invigdes den tvåhjuliga  utställningen 
på nedlagda skolgården utanför vårt 
museum. Det var även en trehjuling med 
i samlingen. Det var 32 vackra objekt 
med kunniga ägare som förklarade allt 
på detaljnivå, för den som så önskade. 
Publiken var inte okunnig, även dom 
ställde frågor, som endast ägaren kunde 
svara på. Bland rariteterna som visades 
kan nämnas motorcyklar som Sarolea, 
Harly Dawidsson med sidovagn, King, 
en speedway motorcykel som Rune 
Sörmander kört och även en modern mo-
torcross- och enduromotorcykel med all 
utrustning som behövs idag för att kunna 
tävla.  Mopeder av olika slag så som 
några med motorn i bakhjulet Övahjul, 
Novoletter, Monarker och många fler. 
Det var 13 motorcyklar och 19 mopeder.

Publikbild från utställningen

50CC TT-maskiner

Modern motokross- & enduromaskiner

WIS och Vänersborgs museer firade 20 år Lördag 9/4-11

I mitten av 1970-talet arrangerade 
Vänersborgs Tennisklubb tillsammans 
med Svenska Tennisförbundet den stora 
tennisturneringen Kings Cup i 
Vänersborg. Något år tidigare hade 
Sverige vunnit Davis Cup och den stora 
och mycket värdefulla Davis Cup-
bucklan som nu förvarades i Stockholm. 

Lennart Sandström Vänersborgs TK 
och tillika en mycket erkänd elitdomare 

i tennis kom då på idén, att man skulle 
visa upp Davis Cup-bucklan i Väners-
borg under Kings Cup-dagarna. Han tog 
kontakt med svenska Tennisförbundet 
och fick löfte av förbundet om att få låna 
bucklan under tävlingsdagarna. Kravet 
var, att den under nätterna skulle förvaras 
i bankvalv och att transporten till Väners-
borg skulle utföras av ett vaktbolag, 
som skulle ansvara för, att bucklan kom 
tillbaka till Stockholm i oskadat skick. 

Man kom överens med ett vaktbolag som 
skulle utföra transporten, att man skulle 
mötas utanför Riksbanken i Vänersborg 
en viss dag kl 16.00 där Lennart Sand-
ström och andra berörda skulle finnas på 
plats. Ingen Davis Cup-buckla kom kl 
16.00 men vi 17-tiden ringde vaktbolaget 
från Mariestad och sa att en liten malör 
hade skett. Man hade vid en fikapaus på 
en vägkrog lämnat ”pansarbilen” låst och 
nu kunde man inte komma in i densam-
ma. Man hade inte följt instruktionerna 
som gällde. 
Frågan var: Vad skall vi göra? 

Lennart Sandström, som också var 
brottsmålsadvokat erinrade sig då, att han 
hade försvarat en ”kassaskåpssprängare”. 
Denne man satt nu intagen på fängelset 
i Mariestad. Lennart  ringde till fängese-
direktören och sa: ”Du har en intagen 
NN som är bra på att öppna ”svåra” 
kassaskåp. Kan vi få låna honom ett par 
timmar? Ute vid vägkrogen står en säker-
hetsbil där dörrarna har gått i baklås”.

NN fick ett par timmars permission. Han 
öppnade strax dörrarna och Davis Cup-
bucklan fortsatte färden till de väntande 
tennisarrangörerna vid riksbankshuset i 
Vänersborg. Lennart lovade personalen i 
vaktbolagets bil, som inte hade skött sitt 
uppdrag på ett bra sätt, att inte berätta 
denna händelse för någon de närmaste 
10 åren, men vid ett idrottscafé, som 
Vänersborgs Idrottshistoriska Förening 
arrangerade i mitten på 1990-talet hade 
det gått 20 år och då berättade han detta 
för första gången.

Ragnar Nilsson

Den här bilden ser väl alla vad den 
föreställer. Om inte, skall ni här 
nedan få en 
berättelse, som
talar om vad 
det är, samt 
därtill en 
smått sagolik 
historia vad 
som kan hända 
när det inte 
får hända.

Från vårt vackra 
museum i Vänersborg.

Naturligtvis var det öppet hus med 
guidning i våra museer, där som vanligt 
många sa: "inte visste vi att det fanns 
sådana fantastiska samlingar bevarade". 
Alla tycktes trivas, väder, trevliga män-
niskor, kaffe, oljelukt, motorljud och 
mycket prat.

Utställarna fick naturligtvis kaffe o. fral-
lor samt korv o. bröd, övriga fick kaffe, 
bulle och kaka utan kostnad. "Vilken 
överraskning", tyckte de flesta. Från 
museerna vill vi tacka alla som ställde 
upp ock visade sina fordon. Bland utstäl-
larna pratades det motorer, inställningar 
årsmodeller och var man kan få tag i 
delar till sina skötebarn.

När kl. var 15:00 hade alla utställare åkt. 
Alla tyckte att det var ett trevligt initiativ. 
Vi som höll i det var riktigt nöjda och 
glada när vi städat upp efter oss, det blir 
lite rester att ta vara på. Tänk vad solsken 
kan göra underverk. Därefter hem och 
fixa till något som kan få plats i vår 
tidning så att även du kan få ta del av det 
som händer långt västerut i området.

Vi vill tacka SISU som ställde upp med 
ekonomisk hjälp.
Även styrelsemedlemmar ur Vänersborgs 
Föreningen som höll det hela igång.
                     Foto: Ragnar Lindström,
                     Text: Benny Östh.
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Flygflottiljen i Karlsborg var under 
hela sin verksamma tid (1939 – 
1994) även ett mycket framstående 
idrottsförband. Otaliga segertecken 
har erövrats i hård konkurrens inom 
den så kallade fältidrotten. Men 
även inom ”icke militära” idrotts-
grenar, såsom fri idrott, ishockey 
och olika bollsporter, har framgång-
arna varit stora. Så sent som oktober 
1993 arrangerade flottiljen militär-
mästerskap i terränglöpning och vid 
Vasaloppet 1994 sågs ett stort antal 
F6:are på startlinjen i Sälen. 

När jag som sprinter och skaplig orien-
terare gjorde entré som sergeant vid 
Västgöta flygflottilj den 1 augusti 1966, 
var det inte att bara hoppa in i F6 idrotts-
gäng. Här fanns redan stora fältidrottare 
som Ingemar Karlsson, Olle Hellberg, 
Lennart Djurberg med flera. 
Alltnog, efter ett par flottiljmästerskap 
med godkänt resultat fick jag göra 1969 
göra debut i F6 färger vid militärmäs-
terskap i fälttävlan (skjutning, punkt-
orientering och fri orientering) vid I16 i 
Halmstad. Allt gick bra utom skyttet men 
det blev ändå en andra plats i B-klassen. 
Dock undslapp sig idrottsofficeren 
följande kommentar: ”Vi ses i morgon på 
skjutbanan!”

Tejpade vallaburkar
Skidlöpning var en annan stor idrott 
på flottiljen där åtskilliga mästerskap 
avgjordes på det klassiska milsspåret vid 
Flugebyn någon mil norr on Karlsborg. 
Innan spårmaskinernas intåg enbart 
preparerat av några utkommenderade 
värnpliktiga tidig morgon. 
Med träskidor och lösa spår kämpades 
det ändå friskt i den kuperade terrängen 
ända tills dalmasen och flygnavigatören 
Benny Karlsson dök upp som ”jack in 
the box” någon gång i början av 1970-
talet. 

Några glimtar ur Västgöta flygflottiljs (F6) rika idrottshistoria.
En kåserande verklighet signerat av Stig-H Brehag

Nyss hemkommen från en kurs vid den 
militära idrottsskolan (GIS) och med nya 
plastskidor under skidskorna slog han oss 
alla med flera minuter över 15 kilometer. 
Förvånat undrade alla vad som hände! 
Vad han hade fått dessa instrument ifrån? 
Plastskidan blev på detta ”bryska sätt” en 
verklighet för oss skidrännare vid F6.
Benny Karlsson införde även vallaburkar 
tejpade med maskeringstejp. Då vi andra 
var något frågande inför denna ”nymo-
dighet” förklarade Benny med glimten i 
ögat och på klingande dalmål: ”Det är för 
att inte visa medtävlarna vad man vallar 
med, och så kan man ju lura dem!” Så 
sant som det är sagt av en med idag 35 
Vasalopp på sitt samvete.

Pytt i panna
Vasaloppet var årets stora idrottsfest 
även för oss skidåkare från F6. Under 
70- 80- och 90-talet fanns det F6-are på 
startlinjen i Sälen nästan varje år och 
fram till 1980-talet var Vasaloppet en 
angelägenhet för hela flygvapnet. ”Flyg-
vapenorder” utgick då i god tid att vissa 
flottiljer skulle sätta upp extra matkon-
troller för flygvapnets skidåkare samt att 
ett ”hemligt” igenkänningstecken skulle 
bäras.
Vid mitt första Vasalopp 1968 stannade 
jag vid F9:s (Säve) kontroll någon mil 
efter start (idag Smågan) och blev där 
bjuden på ägg och pytt i panna tillagat i 
ett vedeldat fältkök. Inte riktigt vad jag 
tänkt mig så snart efter start.
1976 drabbades Vasaloppet av ett riktigt 
klabbföre och snart totalt avsaknad av 
spår. Min gode vän Lars ”Lappa-Lars” 
Larsson (fortfarande med klubbrekord i 
höjdhopp med 1.83 i Vårgårda IK) och 
jag hade tagit beslut att ta följe. Det gick 
riktigt bra, åtminstone till Evertsberg. Vi 
hade nu plastskidor -(JOFA) med hårdbe-
lag - och blått skarklister som fäste. 
Backen från Sälen upp mot myrarna tog 
vi i ett huj men sen steg temperaturen 
mer än lovligt och vi tvingades till om-
vallningar bland annat vid F7 (Såtenäs) 

kontroll strax efter Evertsberg. Sol och 
värme tilltog allt mer och vid de så kal-
lade Lundbäcksbackarna var det tvär-
stopp. Superbakhalt och utan fäste kom 
vi helt enkelt inte upp!
Skrattande av begynnande trötthet lycka-
des vi stoppa en medtävlare (inte helt lätt 
vill jag lova!) och tigga till oss lite rött 
klister. Efter ytterligare någon omvall-
ning kämpade vi tillsammans i mål på 
tiden 7 tim 57 min!

Röd special
1980 var det militärmästerskap på 15 km 
skidor i Borås med I15 som arrangör, 
därtill med den kände orienteraren Len-
nart Skoglund i ledartro. I Borås möttes 
vi av mildväder, nysnö och snålblåst. 
Enligt västgötskt vokabulär ett riktigt 
sketvä´r!  
Alla vallade, och vallade igen men inget 
verkade funka särskilt bra. Jag chansade 
då att valla med Swix nya supervalla 
”röd special”, vilket visade sig vara en 
fullträff. Med både fäste och skapligt glid 
kunde jag kvittera ut segern i klass H35. 
Efter målgång frågade många vad jag an-
vänt för dundervalla. Svaret blev: ”Bara 
Swix röd special”; som för övrigt är vit 
till färgen. Det visade sig efteråt att jag 
var det ende som hade fått tag på denna - 
även idag - utmärkta fästvalla.

Friidrott med Stig och Göte
En annan tävlingsform där F6 skördade 
stora framgångar var Flygvapenmäs-
terskapen (FVM) i fri idrott. Här kände 
jag mig hemmastadd och vid min första 
FVM-gala på Framnäs i Lidköping 1968, 
med F7 i Såtenäs som arrangör, kom 
tävlingsledaren och landslagsmannen i 
långdistans Kalle Lund försiktigt fram 
till mig: ”Eftersom du är storfavorit till 

Vasaloppet 1976. Stig Brehag (t.v) och 
Lars ”Lappa-Lars” Larsson vid F7 mat-
kontroll strax efter Evertsberg. 

Karlsborgs Vasaloppskung Benny Carls-
son åker 15 km vid flygvapenmästerskap 
i vinterfälttävlan 1972 i Norberg (F1).

F6 segrande lag vid flygvapenmästerskap 
i friidrott 1968 på Framnäs i Lidköping 
(F7).
Övre raden fr.v: Cay Boqvist (diskus), 
Stig Brehag (100m, 400, stafett), Nilsson 
(kula).
Sitande fr.v: Kenneth Tranmo (100m o 
stafett), Lars ”Lappa-Lars” Larsson 
(höjd o stafett) och Lars Norén (spjut o 
stafett).
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segern på 400 meter får du välja ditt 
hederspris nu, så att jag kan lägga det rätt 
på prisbordet.” Nu preskriberat men det 
är i vart fall första och enda gången i min 
idrottskarriär som jag fått välja pris före 
målgång. Segern blev som väntan min 
på 400 m och med landslagssprintern 
Kenneth Tranmo från Falköping -värn-
pliktig vid F6 just då - samt med en av 
distriktets bästa spjutkastare i form av 
F6-teknikern Lars Norén (Skackans IF) i 
laget och avslutningsvis en kassaskåpssä-
ker seger i stafett tog F6 hem lagsegern. 
Lagledare var den då vid landskamper 
kände starten Rolf Lund.

Även Sveriges mesta maratonlöpare Göte 
Ivarsson har med framgång deltagit vid 
FVM i fri idrott och därmed försvarat F6 
färger. Året var 1958 och platsen var F1 
och Arosvallen i Västerås.

Detta år gjorde Skackan IF:s sprinter 
Göte Ivarsson sin värnplikt vid flottiljen 
i Karlsborg och fick därmed äran att 
springa 400 m. Segern blev Götes på den 
utmärkta tiden 51,3. F6 vann även den 
avslutande 1000 meters stafetten med 
Göte som avslutare över 400 m. 

Väl hemkommen till flottiljen blev Göte 
Ivarsson uppkallad till den barske flot-
tiljchefen överste Ante Söderlindh för 
att gratuleras. Avslutningsvis sa flot-
tiljchefen: ”Om flygsoldat Ivarsson får 
problem med permission i fortsättning, 
låt meddela mej!”
Vid samma tävling i Västerås hette segra-
ren på 1500 m S-O Larsson -värnpliktig 
vid F15 i Söderhamn - som sedermera 
blev framgångsrik landslagsman på med-

F6 segrande fälttävlanslag vid flygva-
penmästerskap 1992 i Uppsala (F16).
Stående.fr.v: P-G Persson, Olle Hellberg, 
Mats Hellström, Mikael Hallberg, Tor 
Axelsson, Ronny Westerlindh och Stig 
Brehag.
Sittande fr.v: Magnus Niklasson, Mikael 
Friberg, Bo Ulriksson, P-A Klingström 
och Roland Lager. 

Flottiljmästerskap i fri idrott på Moliden 
i Karlsborg 1971. Örjan Hedman från 
Tibro vinner 100 m före Stig Brehag 
(iförd Pumatröja). OBS! Ishockeyrinken 
som sedan länge är borta. 

F6 segrande stafettlag vid flygvapen-
mästerskap i friidrott 1958 på Arosval-
len i Västerås (F1).
Fr.v: Karlsson, Waldenstedt, 
Göte Ivarsson och Eriksson.

eldistans, framförallt 1500 meter. 
Sista gången som F6 mönstrade fullt 
idrottslag var 1992 då F20 i Uppsala den 
15-16 juni arrangerade FVM (flygvapen-
mästerskap) i sommarfältidrott (fält-
tävlan och budkavleorientering). Från 
F6 kom ett kraftfullt idrottsgäng som, 
trots nedläggningsbeslut för vår flottilj, 
överraskande blev flygvapenmästare i lag 
med många individuella pristagare. 
Den sista tävling med deltagare i F6 fär-
ger var Vasaloppet 1994 då 10 äffsexare 
skidade från Sälen till Mora. 
Den sista juni 1994 stängdes flottiljens 
grindar för gott! 

                              Stig-H Brehag 

Veteraner avtackade!

Öppet Hus i Lyrestad
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap stod 
som värd för ”Femklövermötet” den 17 
mars. Plats, Hamnmagasinet i Lyrestad.  
Det blev ett rekordartat deltagande då ett 
50-tal ”Idrottshistoriker” hade hörsam-
mat inbjudan. Efter den obligatoriska 
frallan berättade och visade Hembygds-
föreningens guide Bernt Samstrandt 
muséet i Hamnmagasinet. Ett besök på 

Vid årsmötet för Vadsbo IHS den 8 mars 
avtackades två trotjänare, Sven Hjort och 
Arne Nilsson. Arne som var styrelseleda-
mot i Västergötland Fotbollsförbund var 
tillsammans med Erik Andreasson, Tibro, 
tongivande vid bildandet av Vadsbo 
Idrottshistoriska Sällskap. Han har varit 
ordförande i valberedning under alla de 
20 åren i föreningen. Sven har varit sty-
relseledamot i hela 15 år, och tycker med 
ålderns rätt (fyller 92 i år) att han har rätt 
att dra sig tillbaka. 
Han har under många år varit Sällskapets 

ständige justeringsman, och vår förhopp-
ning är att han kvarstår som det, då han 
numera är hedersledamot i styrelsen. 
Per Ottosson, Töreboda,  travguru och 
festivalarrangör var gästföreläsare  under 
årsmötet och ett drygt 30-tal medlemmar 
närvarade. Vadsbo Idrottshistoriska Säll-
skap fyller 20 år under året, det kommer 
att firas på Karlsholme Folkets Park i 
Mariestad den 21 maj, med bl.a ”gamla” 
fotbollsproffset Thomas Nordahl som 
gästföreläsare. 
                                               Pelle P

Mats Harryssons Mercedesmuseum  stod 
också på programmet, där nästan alla 
typer och modeller av Mercedesbilar 
finns.  En del hann också med ett besök 
i glasblåsare Mattias Harryssons Stu-
dio.  Efter lunchen i Hamnmagasinet tog  
Vadsbosällskapets egen  ”Jularbo” Kjell 
Karlsson över och ledde allsången, och 
det sjöngs som aldrig för i Magasinet. 
Att det blev en hellyckad dag var alla 
överens om.                         Pelle P 
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En populär tävling som om-
fattar hela Västergötland är 
långloppscupen som i år avgörs 
för 15:e gången. Poängberäk-
ningen är fiffigt gjord så att det 
ska vara jämnt ända in i sista 
tävlingen och ibland ändå in i 
spurten på sista tävlingen.

Cupnamnet var under många år Vete-
rancupen och omfattade endast vetera-
ner från 35 år och uppåt. Så ville även 
seniorerna under 35 år vara med och då 
ändrades namnet till Långloppscupen, 
och från i år finns det även flick-och 
pojkklasser från 15 år, och nu är namnet 
Furhoffs Långloppscup. Så nu räknas 
det poäng hemma i stugorna av allt från 
tonåringar till ålderspensionärer.    

Cupen är åldersklassindelad. De yngsta 
indelas i 15, 17 och 19 är, seniorerna 
sedan upp till 34 år och därefter i femårs-
intervaller. Segraren i varje deltävling får 
25 poäng, tvåan 22, trean 19 poäng o s v. 
I sammanräkningen får männen räkna de 
åtta bästa loppen och kvinnorna de sex 
bästa loppen. DM-deltagande ger 5 extra 
DM-poäng och flitigt deltagande ger 
flitpoäng. Så det går inte att ligga hemma 
på sofflocket och vila sig till framgångar 
i cupen. Dessutom finns en föreningscup 
där antalet starter per förening räknas och 
en raketcup där segrande förening är den 
som ökat mest jämfört med föregående 
år. I föreningscupen är det några löpare 
som segrat för två föreningar. Göte Ivars-
son, Martin Grudemo och Åke Olofsson 
tävlade för Tibro AIK när föreningen 
segrade 1996 och för IFK Skövde som 
erövrat föreningspokalen nio år i rad 
2002-2010.  

Anledningen till att Veterancupen 
startade för 15 år sedan var att flera 
arrangörer av långlopp upplevde mins-
kande antal startande och övervägde att 
lägga ner sina tävlingar. Samtidigt tyckte 

Startskottet har gått för årets premiär i Furhoffs Långloppscup som var TIF-terrängen i Knorrens friluftsområde 
i Trollhättan den 10 april.                                                                                                                       Foto Margareta Andersson

FURHOFFS 
LÅNGLOPPSCUP

många veteranlöpare att klassindelningen 
var i klenaste laget. Man ville gärna tävla 
mot något så när jämnåriga och om det 
inte fanns alternativ på hemmaplan så 
valde man antingen att avstå eller leta sig 
ut lite mer långväga och Västergötlands 
Friidrottsförbund ansåg att man fick för 
få tävlande på DM-tävlingarna.

Med det finurliga upplägg som cupen 
fick löstes alla dessa bitar i ett slag. Lö-
parna fick klassindelning i femårsklasser 
och vände åter till loppen. Arrangörerna 
fick fler startande till sina tävlingar 
och kunde fortsätta med sina arrang-
emang. Med extrapoäng för deltagande 
i DM-tävlingarna blev även där start-
fälten större. Till exempel drar numera 
Västgöta-DM på distanserna från 1 500 
m på bana till marathon 50 - 60 deltagare 
och upp till fyra tävlingsheat på banlop-
pen kan behövas! Innan cupen kom det 
kanske 5 - 6 startande.  

En av konstruktörerna till åldersklass-
indelning och regler med bl. a poängbe-
räkning var Kurt Andersson från Ska-
raföreningen Istrums SK. Kurt var inte 
bara en duktig löpare med mängder av 
marathonlopp i bagaget utan även duktig 
på ADB/IT. Hemsidan konstruerades 
med primitiva medel jämfört med i dag, 
och Kurt har lagt ned massor med ideellt 
arbete på poängberäkning genom åren 
under kvällar och nätter. 

I cupen ingår ca tjugo deltävlingar allt 
från 1 500 m på bana upp till marat-
honsträckans 42,2 km och från lättlöpta 
stadslopp till tuffa terränglopp. Årets 
tävlingar är i turordning TIF-terrängen i 
Trollhättan, korta terräng-DM i Öxabäck, 
Skövdeloppet som i år har DM-status 
i marathon, Grabbataget/Tösarännet i 
Borås, Lidköpings stadslopp, Mariestads 
stadslopp Springtime, DM/VDM 10 000 
m i Falköping, Milterrängen i Rankås 
utanför Tibro, Navåsterrängen, Midnatt-
sloppet i Kvänum, Läckövarvet som i år 
har DM-status på halvmarathon, Sö-
rörundan i Gullspång, Öxabäcksloppet, 
DM/VDM 5 000 m i Trollhättan, DM/

VDM 1 500 m i Herrljunga, Gullspång-
Hova halvmarathon, Skräcklanmaran i 
Vänersborg, Hagenloppet på Billingen, 
Mössbergslunken och Åsaflåset utanför 
Tidaholm. 

Årets upplaga av cupen startade sönda-
gen den 10 april med TIF-terrängen i 
Trollhättan med Trollhättans IF som ar-
rangör. Detta är Sveriges äldsta terräng-
lopp som har 84 år på nacken. Milter-
rängen arrangeras av Tibro AIK har start 
och mål vid Rankåsstugan utanför Tibro. 
Loppet startades 1971 av pappa Gösta 
Magnusson tillsammans med sonen Ro-
ger och hade 40-årsjubileum i fjol. Roger 
har deltagit i samtliga sina hemmalopp i 
Rankåsskogen.

Navåsterrängen i södra Västergötland är 
ett riktigt tufft terränglopp med smala 
stigar där löparna hela tiden måste se upp 
för stenar och rötter.

I norra delen av landskapen arrangeras 
Sörörundan av Gullspångs IF sedan 
1972. Tävlingsledare under samtliga år 
har varit Bosse Zachrisson, Gullspång IF 
och Vadsbo HIF. Bosse är även tävlings-
ledare för Gullspång-Hova halvmara-
thon. Mössebergslunken har i år 40-års-
jubileum och Hagenloppet fyller 37 år. 

Tolv löpare har deltagit samtliga 15 år: 
Från IFK Skövde: Lubov Pospeshina, 
Björn Furhoff och Göte Ivarsson, från 
Lidköpings IS: Britt Hellmark, Stellan 
Sahl och Lennart Hjalmarsson. Från IK 
Wilske: Anders Davidsson och Gun-
nar Fredh. Från Trollhättans IF: Frank 
Adolfsson och Ronny Bätz som tyvärr 
gick bort för en tid sedan. Från Främmes-
tads IF: Ralph Hagberg. Från Navåsens 
SK: Rune Gustavsson. Av dessa är några 
fortfarande framgångsrika och segrade 
i sina åldersklasser i årets premiär i 
TIF-terrängen Lubov Pospeshina, Britt 
Hellmark, Göte Ivarsson och Gunnar 
Fredh, och årligen är det ca 1 000 starter. 
Förhoppningsvis ökar antalet deltagare i 
år eftersom flick- och pojkklasserna har 
tillkommit.
      Martin Grudemo, Karlsborgs IHS
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SOMMARKRYSS

SOMMARKRYSS
Bokstäverna i de skuggade rutorna bildar, rätt sammansatta, namnet på en för vårt landskap välkänd figur. 
Skriv ned svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till: ”SOMMARKRYSS”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.
Senast den 15 juli vill vi ha svaren.  Som vanligt drar vi tre vinnare bland rätt inkomna svar. Lycka till!

Rätt svar i förra numrets ”VÅRKRYSS” skulle bli ”Båtsäsongen”. Bland insända rätta svar har vi dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Mona Hermansson, Stenhusvägen 1, 465 97 Nossebro.
2:a pris 2 Sverigelotter: Jan Branell, Annagatan 106, 531 38 Lidköping.
3:e pris 1 Sverigelott:    Stig Brånfelt, Ärlestigen 4, 545 34 Töreboda.

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
Kontakt: Ronnie Andersson
 0322-176 22

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. Lars-Erik Gustafsson,
 0505-442 18
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, 0761-48 58 68
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
Epost:  olle.magnusson13952
 @bredband.net
Bankg. 393-5038
Kontakt: Olle Magnusson
 

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
Kontakt: Hasse Rosendahl,
 S-E Andersson   
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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
Kontakt: Per-Göran Persson, 
 0501-501 38

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

Rydalkännaren 
Gösta Wåkerås - sid. 8

Några ”go´bitar” ur WI nr 

”Råttefällebindningar”  - en nyhet - sid. 22

Våra DC-hjältar - sid. 4-5

Ur Vårgårdas fotoalbum - sid. 14

Vad hände med 
Davis Cup-bucklan  - sid. 25

Västgöta flygflottilj - ett idrottsförband - sid. 26-27 Från backstreckskarta till GPS - sid. 11 ”Vikingaskeppet” i hamn - sid. 12-13

Furhoffs långloppscup – en annorlunda tävling - sid. 28

...och mycket, mycket mera!
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