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Tenniskläder och övrig tennisutrustning från 1920 och 1930-talen...
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Ordföranden har ordet

Roland Gustafsson

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

Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Sommaren går mot sitt slut.En bra sommar med ömsom 
sol,värme regn och åska.Men visst var somrarna bättre 
förr  eller hur? Jag minns med nostalgisk glädje, när 
idrottsföreningen ordnade fest eller danskväll i parken. 

bl.a. ta hand om varmkorvförsäljningen dvs. öppna korv-
burken,koka korven och sälja. Ordern från ansvariga löd:
” Salta bra när du kokar – då blir dom törstiga och köper 
mera dricka!” Nu är det Liseberg och andra nöjesfält som 
lockar. Efter ett sådant besök med barnbarnen förstår jag 
att det är annat som gäller.
Action!

Utvecklingskonferens i Borås 9 maj 2011.
Enligt den vid senste årsmötet antagna verksamhetsplanen skall WIS stötta sällskapen/fören-
ingarna i deras utvecklingsarbete. Ett sätt att göra detta är att kalla företrädare till en gemen-
sam konferens för att genom diskussioner, föredrag gemensamt lära av varandra, utvärdera 
det vi håller på med och fundera över framtiden.
Glädjande många hade hörsammat inbjudan till Borås i maj. Inbjudna var även våra grann-
distrikt Göteborg, Värmland och Bohuslän liksom Västra Götalandsregionen Västarvet, 
Idrottsgymnasium i Borås, Stadsarkivet och SISU. 
Alla dessa redogjorde för hur man är organiserade, hur man arbetar och då speciellt med 
idrottshistoria. Många tänkvärda tankar och ideer kom åhörarna till del.
Focus var ämnat att ligga på framtiden. Senast WIS ordnade en liknande konferens var i Ma-
riestad 2004. Utan att på något sätt vilja förringa den verksamhet som sker ute i sällskapen 
idag, ställde jag måhända lite medvetet provocerande frågan: ”Har det hänt något sen dess?” 
Dokumenationen från 2004 pekar på samma frågeställningar då som nu. Har det inte hänt 
något  i samhällsutvecklingen som påverkat oss?
Man använder i detta sammanhang ordet paradigmskifte dvs idag är människorna mer indi-
vidualistiska, mer informerade, mer internationella, mer informella, mer interaktiva än förr. 
Inom idrottens värld går vi alltmer från ideellt arbete till arvode, från föreningar bolag, från 
amatör till proffs, från idrottstävlingar till arenaidrott, från hierarkier till nätverk.
Värderingar, miljöer, bakgrund, lojaliteter ändras. Det måste även den idrottshistoriska rörel-
sen anpassa sig till. Medlemmarna strömmar inte till oss precis! 
Vi saknar ungdomar, aktiva, kvinnor är underrepresenterade och medelåldern stiger. 
Vilka kommer att ta över det goda idrottshistoriska arv, som skapats ute i sällskapen idag.
Med en dåres envishet upprepar jag: ”Vi måste våga analysera våra styrkor och svagheter.Vi 
måste bredda oss. Kanske vända på perspektivet och gå från nutid till dåtid. Gå från vänte-
läge till utveckling. 
Action!

WIS-museet i Vänersborg.
Även om det mesta inom WIS ter sig positivt och ljust, så hopar sig mörka orosmoln i väster. 
Jag syftar på vårt idrottshistoriska muséum i Vänersborg, som är allvarligt nedläggningshotat. 
Vi har vid sidan av Vänersborgs IHS museum levt gratis i många år i den numera nedlagda 
Huvudnässkolan. Ett resultat av tidigare stora ideella insatser och välvilliga politiska beslut.
Tyvärr saknas avtal på vilket museets fortsatta tillvaro kan grundas. Den nya politiska 
ledningen i Vänersborg har nu bestämt sig för att ta betalt och översänt ett ettårigt hyresavtal 
på 52.000 kr. Styrelsen har beslutat att tacka nej främst beroende på att medel saknas och att 
framtiden är osäker. Området är en del av ett förslag till omfattande ny stadsplanering den 

”Bollen” ligger nu hos den politiska ledningen i staden. Styrelsen avvaktar men måste 
givetvis också ha en beredskap och har diskuterat olika ”scenarios”. Även om våra lokaler 
blir fortsatt hyresfria måste styrelsen upprätta en handlingsplan för hur museet skall drivas i 

Action!

Sommarmöte Herrljunga.
När detta läses har vi hunnit avhålla vårt årliga sommarmöte. Denna gång i 
Herrljunga. Förhoppningsvis kan styrelsen då komma med några ideer och förslag på hur vi 
utvecklar den västgötska idrottshistoriska gemenskapen.
Mer om detta i kommande nummer. 
Action!
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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 4/2011 ca V 51

Nr 1/2012 ca V 8

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. 



Bo Karlsson, f ö också aktiv i Göteborg, 
redovisade läget i Bohuslän-Dals IHS. 
Man har inte något museum utan enbart 
en klubblokal i Uddevalla. Man doku-
menterar men samlar inte prylar utan 
åker runt till kommunerna och ordnar 
träffar för att stimulera  till att man lokalt 
tar till vara sin idrottshistoria. Man har 
också en hemsida och ett medlemsblad 
och samarbetar med Uddevalla kommun 
kring berättarträffar.

Kjell Fredriksson, utrikesminister i 
Värmlands IHS, berättade om läget här. 
Man startade 1984, har 1200 medlemmar 
och är över huvud taget väl etablerade. 
Man menar att man har Sveriges bästa 
idrottshistoriska tidskrift, VISaren. Man 
har heller inget museum utan satsar på att 
åka runt till olika kommuner och håller 
caféer och möten. I sitt dokumentations-
arbete har man bl a satsat på att inventera 
samtliga anläggningar. Ett viktigt projekt 
är Idrottsvetarna, en frågesport i samar-
bete med lokalradion och där Kjell gav 
oss testfrågor som inte var helt enkla. 
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9 maj höll WIS en fullspäckad 
utbildnings- och utvecklingsdag 
i Borås i samarbete med Borås 
Idrottshistoriska Sällskap, BIS. 
Konferensen samlade 62 delta-
gare och förutom WIS medlems-
sällskap så hade vi också gäster 
från Värmland, Uddevalla och 
Göteborg.

Tommy Olsson, ordförande i BIS, och 
kommunfullmäktiges ordförande Pelle 
Höög hälsade deltagarna välkomna 
varefter WIS ordförande Roland Gus-
tafsson inledde med sin syn på framti-
den. Roland tryckte på behovet av att 
utvärdera om vi gör rätt saker, att vara 
öppen för idéer från andra, fundera över 
om det hänt saker sedan vi började som 
borde påverka också vår rörelse och att 
inte fastna i en förvaltarroll och glömma 
utveckling.

Därefter berättade våra gäster utifrån om 
hur man tänker och arbetar där. Hans 
Elbel från Göteborgs Idrottsmuseum 
inledde och pekade på det problem som 

Pelle Höög hälsade deltagarna välkomna

Bo Karlsson, f ö också aktiv i Göteborg, 
redovisade läget i Bohuslän-Dals IHS

Hans Elbel från 
Göteborgs Idrottsmuseum

Göran Lohne, 
speaker mm i Elfsborg

Per Jagemark och Sture Gustafsson 
från SISU

ligger i att ha ett stort museum, som 
ligger avsides i staden, på Kviberg. 
Man arbetar nu med en ny websida, med 
sin årsbok Idrottsarvet och det stora 
projektet att digitalisera sina samlingar 
samt sina årliga inval i Hall of Fame, 
Handbollens Dag och OS 1912 kopplat 
till London-OS 2012. Man har också en 
vision om ett museum på idrottscentret 
Heden.

UTVECKLINGSKONFERENS I BORÅS



göra en förvaltarplan utifrån perspektivet 
Samlingar – Byggnader – Medlemmar – 
Regelverk  - Kommunikation. 
När det gäller samlingar tryckte hon på 
behovet av att vara klar över vad man ska 
ha materialet till, att inte godta villkorade 
”måste alltid visas” gåvor, att veta hur 
man tänker samla, vem som fattar beslut  
och när och hur man gallrar ut material.

Efter Monica tipsade Birgitta Söder-
berg från Idrottsskolan i Borås om hur 
de idrottshistoriska sällskapen kan närma 

-
ämnet naturligtvis men också SO, idrott 
och hälsa. Film/bilder och redskap förr 
och nu är användbara medel i samman-
hanget.

med ett inlägg av Roland Gustafsson 
om Idrottshistoriska Riksförbundet, 

trots försök till nystart som gjordes 
häromåret.  
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Monica Gustafsson från Västarvet

Birgitta Söderberg från 
Idrottsskolan i Borås

WIS ordförande Roland Gustafsson

kvällens kommande besök på Borås 
Arena då Göran Lohne, speaker mm i 
Elfsborg, gav lite snabbinformation om 
situationen inför mötet Elfsborg – Norr-
köping.

Sedan var det dags för BIS eldsjäl Olof 
Toftby. BIS har sedan starten 1989 arbe-
tat i nära samarbete med arbetsmarknads-
myndigheterna och haft ca 80 anställda 
under olika perioder samtidigt som Olof 
själv arbetat heltid rent ideellt. Samar-
betet med Borås kommun lyftes också 
fram, ett samarbete som gett tillgång till 
hyresfria lokaler både för museet och 
kansliet. Museet har nu utvecklats med 

med en Wall of Fame och en speciell 
vägg för Boråsmedaljörerna, dvs de 
som fått pris för årets idrottsprestation i 
Borås. Perspektivet har gradvis förskju-
tits mot nutid och ett viktigt inslag i detta 
har varit ett nytt samarbete med idrotts-
gymnasiet.

Efter lunch i Annelundsvillan fortsatte 
programmet med att Sture Gustafsson 
och Per Jagemark från SISU Idrottsut-
bildarna informerade om sin verksam-
het och hur man kan samverka med de 
idrottshistoriska sällskapen. Man arbetar 
med 14 lokala kontor därför att man 
vill vara nära idrotten lokalt inklusive 
IHS-en. Mötena SISU – IHS kan avse 
lärgrupper (tidigare studiecirklar), kurser 
inte minst i ny teknik och både lokalt och 
regionalt, föreläsningar, projekt, kulturar-
rangemang och föreningsutveckling.

Därefter berättade Monica Gustafsson 
från Västarvet om vad som rör sig inom 
museiområdet f n. Hon menade att alla 
museer bör analysera sin verksamhet och 

I väntan på eftermiddagspasset

forts.
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Min presentation av Värmlands Idrottshistoriska Sällskap 
Vi startade 1984 och har idag c:a 1 200 medlemmar. 
Vi har inget idrottsmuseum utan satsar på idrottshistoriska cafeer i stället. 

Styrkor

 Värmlands gränser 

 Klarade byta ordförande i vintras 

Svagheter

 medan Munkfors har 15 medlemmar per 1 000 inv. 

                                                                                            KJELL FREDRIKSSON

* ”sannolikt” -är enligt Tage Danielsson inte riktigt sant. /red. 

Ur Värmländsk synvinkel

Kjell Fredriksson, 
utrikesminister i Värmlands IHS

Den mera teoretiska delen av det full-
späckade programmet avslutades sedan 
med att Lars Johansson, fd chef för 
stads- och föreningsarkiven i Borås, gav 
en bild av föreningsarkivens utveckling 
och roll mot bakgrund av folkrörelsernas 
framväxt. Han konstaterade att idrotten 
är dålig på att ta hand om sin historia och 
menade även att de idrottshistoriska säll-
skapen inte bör samla på arkivmaterial 
utan överlåta detta till föreningsarkiven 

betryggande förvaringsmöjligheter.

Lars Johansson, fd chef för stads- och 
föreningsarkiven i Borås

Boråshallen där Idrottsmuseet med 

Fame förevisades  innan det efter en 

Borås Tennis & 
boulecenter. Och sedan var det dags 
för en nagelbitande avslutning på Borås 
Arena där Elfsborg efter mycken möda 
lyckades vända 0-1 till 2-1-seger mot 
IFK Norrköping.

Tommy Olsson
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20-årsjubileum
 Lördagen den 8 oktober 2011 

kl. 10 – 13
Plats:  

Muséet, Odenhallen, Falköping

Välkomna!

Falbygdens 
Idrottshistoriska

Sällskap

FALBYGDSGÄNGET 
PÅ STUDIEBESÖK
I samband med återuppbyggnaden av 
idrottsmuséet i Falköping har styrelsen 

Sällskap passat på att göra ett antal 
studiebesök på andra idrottsmuséer för 
att få inspiration hur andra har gjort. Det 
glada gänget har bl a varit på Riksi-
drottsmuséet i Stockholm men också på 
Fotbollsmuséet i Degerfors och hos kol-

guidning och kort har tagits på bra idéer. 
Dessutom många och långa diskussioner 
om idrott både förr och nu. En och annan 

SISU Västergötland och 
brittiska staden Birmingham 
har under åren 2010-2011 
tillsammans genomfört ett 
EU-projekt benämnt ” The 
Birmingham-Sweden 
Together Through Sport”.

Syftet med projektet är, att genom ömse-
sidigt utbyte ge deltagarna både
sportsliga och kulturella erfarenheter, 
väcka nya ideer och insikter om vilken 
roll idrotten spelar i de båda länderna.

Under hösten 2010 var sex svenska 
ledare i mogen ålder över i Birmingham 
för att under tre veckor som funktionärer 
förbereda och ta ansvar för genomföran-
det av Birmingham Half Marathon.

Birmingham-seniorer lärde om WIS

Information i ord och bild om Westgöta
Idrottshistoriska Sällskap

Svensk-Engelsk förbrödring

anekdot och många roliga historier har 
även kryddat dessa dagar. Studiebesöken 
har gjorts i nära samverkan med SISU 
Idrottsutbildarna.
Lena Fredén
SISU Idrottsutbildarna/Västergöt-
lands Idrottsförbund

Även om erfarenheten av turneringar och 
andra sportarrangemang i den svenska 
gruppen var ganska stor, så var detta 
något nytt och annorlunda, oerhört intres-
sant och lärorikt. Ett marathon med runt 
12.000 deltagare mitt i tvåmiljonerstaden 
Birmingham är en utmaning. 
Birmingham City Council (Sports and 
International Events Division) var 
arrangör och borgmästaren Lord Mayor  
var starter.

I början på juni 2011 var det dags för 
återbesök för fyra engelsmän (senare

upplagan av den stora ungdomscupen 
i fotboll ”Ulvacupen”. Självklart är det 
stor skillnad mellan de båda begiven-
heterna. Arrangörsskapet kan variera 
men i båda fallen krävs det många funk-
tionärer. De kan också rekryteras på olika 
sätt. 

Ulvacupen är dock ett mycket bra exem-
pel hur man i en svensk förening med 
medlemarnas hjälp och på ideell grund 
genomför en stor turnering.  
Engelsmännen sade sig vara mycket 

erfarenheter. 
Vi har mycket att vara stolta över inom 
den svenska idrottsrörelsen.

våra engelska gäster bl.a lära sig hur 
Västergötlands Idrottsförbund och SISU 
arbetar, likaså Västergötlands Fotbolls-
förbund.
Första dagen på besöket var dock helt 
avsatt  för besök i Karlsborg. På anrika  

information om Westgöta
Idrottshistoriska Sällskap. Under en hel 
förmiddag utbytte vi tankar och
ideer och var rörande eniga om att även 
inom idrotten gäller ”Without history no 
future”. Vi avslutade förmiddagen med 

År 2012 går som bekant olympiaden i 
London. 
Det har onekligen hänt ett och annat. 
                                  Roland Gustafsson



8

Signerat Hadar Nilsson och 
infört i hembygdstidningen 
Undenäsbygden Nr 1 1980.

Omkring år 1925 började några ungdo-
mar att spela fotboll på den så kallade 
Rävamon i Undenäs kyrkby (kommentar: 
infarten från Karlsborg, idag bouleplan). 
Planen vid Rävamon var emellertid för 
liten för att kunna spela några riktiga 
matcher på.

-
numstrakten fanns det en betydligt bättre 
plan vid Lurn (kommentar: S Undenäs 
efter gamla vägen till Karlsborg) även 
om den också var i minsta laget. Då Lurn 
tillhörde Sannums gård gjordes en för-
frågan hos ägaren, Axel Andersson, som 
ställde sig mycket positiv till fotbolls-
spelarnas önskemål att iordningställa en 

namnet Luravallen). Genom mycket fri-
villigt arbete med röjning, planering mm 
kunde man så småningom åstadkomma 
en plan som nog fyllde måtten på en 
riktig fotbollsplan.
Ungdomarna saknade i början både 
ledare och tränare varför Undenäsgrab-

förlustmatcher mot andra lag som t ex 
Svanviks IF, Forsviks IF, Älgarås IF och 
Moholms IF. Men 1927 utsågs den då 
kände Undenäsbon Sven Smedberg till 
ordförande och tränare i den nybildade 

Allmänna Idrottsförening.

varför man kunde satsa på såväl fotboll 
som allmän idrott. Inom den allmänna 
idrotten redovisades under några år bra 
resultat och medlemmarna deltog med 
framgång i både distrikts- och Skara-
borgsmästerskap.

Undenäs AIF matchklara den 22 juni 1930.
Stående fr v Emil Andersson, Ernst Anders-
son, Gösta Granath, Nils Mellgren, Henrik 
Nilsson, Bror Gustavsson, Hardar Nilsson 
och Johan Karlsson.
Sittande fr v Enok Reinhold, Bertil Eriks-
son och (framlidne bygdeforskaren) Sven 
Jonsson.

Några glimtar från Undenäs Allmänna Idrottsförening

Framlidne bygdeforskaren i Undenäs, 
Sven Jonsson, visar det norra målets 
plats på den i dag skogbevuxna Luraval-

namn åt fotbollsplanen – Luravallen.

År 1927 beslöts att anordna en basar vid 
Rävamon. Den gick av stapeln under 
pingsthelgen. Inträdet var 50 öre och 
varje dans kostade 10 öre. För musiken 
svarade Spelmanspôjkera från Forsvik. 
Dansbana och serveringsstånd lånades 
från Granvik.

Andersson på Sannum tillstånd att 
iordningställa en festplats i hagmar-
ken mellan Lurn och Grindstugan. Där 
anordnades sedan basarer med dans tre 
till fyra gånger varje sommar. Basarerna 
var alltid välbesökta. Detta ledde till att 
föreningens ekonomi förbättrades så att 
idrottsutrustningar kunde inköpas (kom-
mentar: fotbollsdräkten blev gul/vit).
Under några år stod föreningen som ar-
rangör för en del större idrottstävlingar. 
Bland dessa kan nämnas Undenässtafet-
ten som gick en gång om året med delta-
gare från ett tiotal olika föreningar.
Sammanhållningen och intresset för 
idrotten var på den tiden inte något som 
bara hörde ungdomen till – även de äldre 
engagerade sig. På föreningens basarer 
serverades alltid kaffe. Kaffebrödet 
bakades runt om i torpstugorna.
Kaffekokningen ombesörjdes i Grind-
stugan där kaffet kokades i tioliterskittlar 
som sedan transporterades av två så 
kallade kaffelöpare. Det ansågs vara en 
hederssak att få ställa upp och jobba för 
föreningen.
Även ungdomarna i Undenäs drabba-
des av den svåra arbetslösheten under 
1930-talet. En efter en försvann från 
hemorten för att söka sin utkomst på an-
nat håll. Detta ledde till att underlaget för 
den allmänna idrotten försvann. Så små-
ningom gick det inte heller att organisera 
ett fotbollslag med spelare enbart från 
Undenäs. De dåliga tiderna hade emel-
lertid lett till att föreningarna i Svanvik 
och Granvik tvingades att upphöra. De 
ungdomar som fortfarande fanns kvar i 
dessa trakter sökte sig därför till Unde-
näs och så kunde fotbollsverksamheten 
fortsätta ännu en tid.
De få ungdomar som fanns kvar i bygden 
satsade mycket på skidsport. Under 

större och mindre, skidtävlingar rum 
(kommentar: bl.a 3-milstävlingar runt 
Björklången).
Så kom då till slut den tid då antalet 
medlemmar i föreningen inte räckte 
till för att kunna utse en styrelse. Detta 
inträffade inte långt efter andra världskri-
gets slut (kommentar: föreningen lades 
ned 1950).

Tillägg 

Nya Undenäs IF.
Fotbollsintresset avtog inte helt i Unde-
näs utan man fortsatte att spela boll mest 
på skoj på Luravallen. Planen sköttes 
dock inte utan börjad att växa igen. Den 
övergavs och man fortsatte att spela på 
en markbit uppe i kyrkbyn.
Efter hand ökade åter intresset för fotbol-
len i Undenäs och man hade funderingar 
på att återigen starta en förening.
1993, efter 43 års bortavaro, bildades så 
åter en idrottsförening i Undenäs som 
då antog namnet Undenäs IF. Planen i 

i seriespel. Föreningen kunde även ståta 

då planen i Undenäs inte höll måttet för 
11-mannalag. Tyvärr kunde föreningen 
inte ställa upp med något seniorlag.
En bit in på 2000-talet började återigen 

-
tade, skolan lades ned o.s.v, och för 
närvarande bedriver Undenäs IF ingen 
tävlingsverksamhet och har därmed inga 
fotbollslag igång. 
Idag håller föreningens medlemmar 
istället formen upp med gymnastik och 
innebandy samt svettas på elljusspåret.

För avskrift, kommentarer och 
tillägget Nya Undenäs IF svarade
Stig-H Brehag
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Tennissnack och 
mycket nostalgi på 
Kanalhotellet

Trettiotalet tennisintresserade 
hade antagit idrottshistoriska 
sällskapets Inbjudan att,
för en kväll minnas då det 
spelades tennis på många 
platser i Karlsborg. 
En tid som började 1910 då 
den första tennisbanan 
anlades vid tygstationen inne 
på fästningen.

Hotellets konferenslokal var välfyllt 
och rejält utsmyckat med både tennis-
prylar och tidningsklipp då sällskapets 
ordförande Roland Gustafsson under 
onsdagskvällen inledde sällskapets femte 
cafékväll. 
Glädjande var att många långväga gamla 
tennispelare i förskingringen hade hör-
sammat sällskapets inbjudan. 
Här sågs bland många andra Olle Carle-
hall (85 år) Trollhättan, Kurt Thorstrand 
Bromma och Jan Rodén Varberg, vilka 
frikostigt delade med sig av sina ten-
niserfarenheter i Karlsborg och andra 
klubbar. 

Besegrade Björn Borg
Snart var tennistjôtet igång på allvar och 
historierna avlöste varandra. Bland annat 
berättade Lasse Hildingsson om klub-
bens korta sejour i tennisens division1 
och hur man åkte tåg till matcher i Vara 
och Herrljunga. Hans-Bertil ”Berra” 
Carlsson, mera känd som höjdhoppare i 
Skackans IF, kundgjorde hur man tillver-
kade racket i trä. 

Karlsborgstennisens oldtimer Lasse Hildingsson (i mitten) pratar tennisminnen med 
Kurt Thorstrand från Bromma (t.v) och Olle Carlehall från Trollhättan. 
Samtliga med rötter i Karlsborgs tennisklubb.

Jan Rodén berättade att han en gång i sin 
ungdom besegrade en ännu yngre Björn 
Borg och Kurt Thorstrand läste upp en 
artikel ur Karlsborgstidningen anno 1951 
apropå att Karlsborg i slutet av 1940-talet 
var distriktets bästa tennisklubb.
Många hade även minnen av de tennis-
spelande Karlsborgsbröderna Olle och 
Torsten Johansson, där den senare blev 
en av Sveriges bästa tennisspelare genom 
tiderna med bland annat 72 Davis Cup-
matcher på sitt samvete varav 51 slutade 
med seger. 

Ingen tennishall
F6 nedläggning 1994 drabbade tennisen 
hårt i Karlsborg då många av tennisklub-

-

Bland dessa kan nämnas klubbens store 
tennisivrare Christer Andersson och 
Christer Aspelin som en gång i tiden gav 
Lidköpings världsstjärna Anders Järryd 

Några år efter F6 nedläggning började 
tennisintresset att ebba ut och idag ex-
isterar ingen tennisklubb och det spelas 
heller ingen organiserad tennis i dagens 
Karlsborg.
Anders Juviken bekräftade avslutnings-
vis att en tennishall skulle byggas på 
Heden i mitten av 1980-talet men av 
olika orsaker lades projektet på is.

Behov av nya banor
Fram till slutet av 1990-talet fanns det 
över 10 utomhusbanor i Karlsborg där 
många hade mycket hög kvalité, exem-
pelvis banorna vid Bottensjön och på F6. 

-
banor kvar som minner om tennistiden 
i Karlsborg. Men röster har nu höjts om 
möjligheten att anlägga en grusbana pa-
rallellt med Molidens simhall – en möjlig 
renässans för tennisen i Karlsborg!
Kvällen avslutades med några gamla 

                                      Stig-H Brehag

Göte Ivarsson, IFK Skövde och 
Karlsborgs IHS till höger 
tilldelas ett pris av 
Bosse Zackrisson, Gullspångs 
IF och Vadsbo IHS för utförda 
20 000 tränings- och tävlingsmil 
sedan 1971. 
Detta inträffade den 24 augusti 
2010 under en träningsrunda på 
Hammarnäset utan Karlsborg. 

halvmaran Gullspång-Hova.

Foto Margareta Andersson

Stor prissamling! RÄTTELSE!
I artikeln om våra västgötska 
Davis Cup-hjältar i nr 2/11, skrev vi 
att Lennart ”Labbe” Bergelin, föddes 
i Alingsås.
Efter påpekande av bl.a. Bo 
Zackrisson i Vadsbo, lär han vara 
född i Moholm.

Rätt skall vara rätt!

Lennart Bergelin

Det är trevligt 
när våra idrotts-
historiker, kan 
mera, än data-
baserna!
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Brottningen var stor i Trollhättan 
under 50- och 60-talen. 

Galor med ryssar, turkar och jugoslaver 
samlade stor publik, över 1000 åskådare 
var inte ovanligt. Till en början höll man 
till i Tingvallahallen.

Förväntningen var stor inför matchen 
i mellanvikt. Leo Stridh skulle möta 
den sexfaldige turkiske världsmästaren 
Kazimaivax i mellanvikt. Utgången 
ansågs given. Turken skulle ”bolla” med 
TAK-brottaren. Men Leo var en lite an-
norlunda brottare och hade en ”egen stil” 
på mattan.
Han såg sig inte som förlorare på för-
hand. Signalen gick, Leo gick mot turken 

på rygg. Hallen var fullsatt och publiken 
vrålade. Leo väntade bara på domarens 
signal, som inte kom.

- Ska du inte blåsa? undrade Leo och tit-
tade på domaren.
- Det kan jag väl inte göra. Han är ju 
världsmästare, blev svaret.

- Jag förstod att turken skulle underskatta 
mig, berättar Leo. Jag var mycket för 
att överraska och byggde min brottning 

på honom och efter bara en halv minut 
låg han på rygg. Men eftersom ingen 

Matchen slutade så småningom oavgjord. 
Leo blev svensk mästare 1962.

Brottningen 
i Trollhättan

Trollhättan AK:s första stora stjärna 
var Bertil Antonsson, som brottades i 
tungvikt. 
1945 tog han sitt första SM-guld, som se-
dan skulle följas av ytterligare 23 st. Han 
blev trefaldig världsmästare; 1950, 1951 

urstarke estländaren Johannes Kotkas 
från Sovjet, en bjässe på 130 kg.
Efter den bedriften belönades Bertil med 
Svenska Dagbladets ”Bragdmedalj”. 

-
jen detta år.

1 februari 1956 anordnades en brott-
ningsgala mot ett lag från Sovjet. 
Tingvallahallen var absolut ”fullspikad”. 
Bertil Antonsson mötte ryssen Anatoli 
Parfenov. Det blev en riktig ”holmgång”, 
som slutade med vinst för Parfenov med 
2-1. Många ansåg dock att Bertil blivit 
bortdömd.

Samma år skulle OS avgöras i Melbour-
ne i december. Bertil hade silvermedaljer 
från 1948 och 1952. Nu var siktet inställt 
på guld. Han förstod att Parfenov skulle 

han räknade med att nå.
- Bertils träning inriktades helt mot detta 
mål. Parfenovs sätt att brottas hade stu-
derats. Viking Palm, den olympiske mäs-

Trollhättan i tre månader, för att ”sparra” 
Bertil, berättar Bengt-Åke Björk.

Men OS i Melbourne blev lite av ett 
”västgötaklimax” för Bertil. Han startade 
bra. I första matchen slog han en ame-
rikan på fall. Därefter ställdes han mot 
Parfenov, som han besegrade på poäng, 
3-0, i en match där ingenting hände. 
Sovjetledarna var missnöjda med resul-
tatet, men domarna motiverade beslutet 
med att Bertil fört matchen i nio minuter, 
medan Parfenov endast fört den i tre. 
Därmed tycktes vägen till guldet ligga 

överraskande stryk av tysken Wilfried 
Dietrich. Även i nästa match mot italie-
naren Bulgarelli blev det förlust.

Bertil var därmed utslagen och placerade 
sig som 5:a, medan Parfenov tog hand 
om guldet. 
Det är väl ingen djärv gissning att Bertil 
drabbades av hybris efter segern mot 
Parfenov.

Rom 1960, men blev där oplacerad.

Bertil var i unga år en hängiven backhop-
pare. Han delar backrekordet på 17 meter 
i Trollhättans första hoppbacke, Tors-

Fyrstadsbrottningarna rönte stor upp-

avgjordes i november och sponsrades av 
Stockholms-Tidningen.
TAK brottades under många år i 
A-gruppen. Första gången var 1948 i 
Huskvarna. 

1957 åkte man ur A-gruppen.    
1959 var klubben tillbaka i högsta grup-
pen, som avgjordes i Tingvallahallen. 
Förutom Trollhättan deltog Malmö, 
Arboga och Klippan. Malmö vann, 
men TAK var nära. En halv poäng till i 
mötet med Malmö och segern hade varit 
TAK:s. Hasse Antonsson tävlade då för 
Vänersborg. Med honom i laget hade 
segern troligtvis varit TAK:s.
1960 hade många brottare lämnat klub-
ben och man åkte ner i C-gruppen. 1963 
debuterade Janne Karlsson som 17-åring. 

50 år gammal.
1967 var klubben tillbaka i A-gruppen, 
där man var kvar till 1972, med undantag 
för 1970.

Bengt-Åke Björk, känd som ”Pucken” 
tillhörde TAK:s A-lag i 14 år. 
- Jag minns speciellt en match mot Josef 
Slapek, som representerade Finspång, 
när Fyrstads gick i Västerås 1969. Jag 

”platt fall”. Jag såg också att våra ledare 
sträckte upp armarna i luften, så jag 
slappnade av, la mig på rygg och väntade Bertil Antonsson

Bertil ”plågar” Johannes Kotkas 

Bertil Antonsson mottar Svenska 
Dagbladets bragdmedalj 1953 ur prins 
Bertils hand.
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på signalen. Men domarna hade missat 
”fallet” och istället förlorade jag på fall! 

-
sekvenser för TAK. ”Förlusten” innebar 
nämligen att klubben åkte ur A-gruppen.

Janne Karlsson blev TAK:s nästa stor-
brottare. Han mer eller mindre föddes in i 
brottningen. Brottarna höll till i Tingval-
lahallen, där pappan var vaktmästare.

- Mina föräldrar bodde i huset, där hallen 

följde jag ofta med ner i lokalen, där vi 
lekte på mattan efter träningarna.
Pappa Egon var också en duktig brottare. 
Han erövrade fem SM-silver och blev 
sedan tränare.

-

48 kg. Man skapade emellertid en extra 
klass, så Janne kunde börja tävla som 
14-åring.

Janne debuterade i större sammanhang 
som 18-åring, när fristils-SM gick i 
Uddevalla 1964. Målsättningen var att se 
och lära och kanske vinna en match. Men 
Janne blev sensationellt svensk mästare. 
Detta SM skulle sedan följas av ytterli-
gare 18 i rad i fri stil. Totalt vann Janne 
28 SM, det sista 1982 som 37-åring.

- Janne var den siste svensken, som 
kunde brottas ”riktig” fristil, menar 
Bengt-Åke Björk.

OS i München blev det olympiska spel 
där Janne lyckades bäst. Han tog silver i 
fristilen och brons i grekisk-romersk stil.

- Jag var nog ändå som bäst 1976, när 
OS gick i Montreal. 1975 hade jag vunnit 
EM i grekisk-romersk stil och var bra 
tränad inför OS. Tyvärr var jag halvska-
dad under turneringen och lyckades inte 
alls.

-
drag. Han utsågs nämligen till att bära 
den svenska fanan under invigningen.

- Det var en stor ära att tåga in på den 
fullsatta arenan i spetsen för den svenska 
truppen. En upplevelse jag aldrig glöm-
mer.

EM i Madrid 1974 blev dramatiskt för 
Janne. Han hade vunnit alla matcher den 
första dagen. Ledaren Pelle Strömbeck 
meddelade att brottningen var slut för 
dagen och Janne tog sig till förläggning-
en, som var i närheten. Plötsligt kom en 
domare och meddelade att Janne skulle 
gå ytterligare en match under kvällen.

- Jag sprang så fort jag kunde till arenan, 
men försent. En annan brottare, tysken 
Adolf Seger, hade fått min plats. San-
nolikt var TV ”boven i dramat”. De ville 

Janne Karlsson

fortsätta sändningen. Men eftersom jag ju 
rättmätigt var trea, så protesterade lagled-

Ett annat EM Janne minns är det i 
Modena 1969. Han blev utslagen ur 
turneringen som fyra, trots att han vann 
sista matchen. Han återvände till hotellet, 
dit det var 10 mil. Då han hade bantat 
ordentlig, åt han en rejäl middag. Det 
visade sig dock att en match hade dömts 
felaktigt och Janne skulle få gå en match 
om bronset mot en turk.

- Jag hade hunnit gå upp två kilo, berättar 
Janne. Men det var bara att börja springa 
i solvärmen på stranden, sätta sig i en 
bil, åka tillbaka till arenan och springa 
ytterligare en timme. Jag lyckades klara 
invägningen. Det gjorde däremot inte 
turken, så jag tog bronset utan match.

TAK:s sista stora stjärna, hittills, blev 
Frank Andersson. Han började brottas 
som 15-åring. Ingen kunde då ana att 
han skulle bli en storbrottare. I början 

utvecklingen vände. 1977 tog han VM 

rumänen Petru Dicu med en halvnelson 
inför ett ”kokande” Scandinavium. Då 
hade han emellertid lämnat Trollhättan 
och TAK. Det blev sedan ytterligare två 
VM-titlar för Frank.

Trollhättan AK hade många duktiga 
brottare under sin storhetstid, utöver de 
nämnda. Bengt Lindblad, teknisk fristi-
lare, Hasse Antonsson och Tore Nilsson 
för att nämna några. Tore fungerade 
under många år som tränare i klubben. 
Tyvärr för brottningen idag en ganska 
undanskymd tillvaro i Trollhättan.

Lennart Karlsson

EN BROTTNINGENS ELDSJÄL ÄR DÖD

TAK från kraftstaden Trollhättan har sorg, eftersom mångårige ungdomstränaren, Tore Nilsson inte längre 

Tore brottas i Trollhättans AK. Sin största aktiva merit var, att han blev svensk lagmästare i fristil 1964 
med TAK. Han gick i fjäderviktsklassen. Från mitten 1960-talet ägnade sig Tore Nilsson all ledig tid 
till ungdomsbrottningen och blev en i Sverige erkänd duktig ungdomstränare. Hans adepter under lång 
tid blev 16 gånger svenska ungdomsmästare i olika klasser både i grekisk romersk- och fristilsbrottningen. 

Tore Nilsson. Tore, som tillhörde TAK i nästan 60 år, var förutom aktiv, ledare, ungdomstränare, kassör 
samt ordförande i TAK mellan åren 1976 fram till 1984. Denne eldsjäl hann också med att göra stora insatser inom Västgöta-
brottningen, då han fanns med i ungdomskommittén. Tore Nilsson blev först att nomineras till årets idrottsledare i Trollhättan 
1987 av dåvarande Trollhättans Tidning. Han blev också utsedd till stor grabb 1996 som ledare i Västergötland. ”Den lille 
skåningen”, ja så kallades Tore Nilsson, som också titulerades som ”TAK:s störste entusiast”. Två epitet som stämmer väl in 
på en man, som hade brottningen i blodet. Många i Trollhättan och brottningsintresserade i Västergötland kommer länge att min-
nas denne gladlynte skåning, trogen Trollhättans AK, där han sålde Bingolotter in i det sista. Tore var sedan starten av Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap 2007 medlem och deltog alltid i Sällskapets populära idrottscaféer.                           Stinsen Andersson
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40 år om f.d. Wargöns SK
”Hjärntrusten” räddade 
både ekonomin och PR 
på 50-talet

WSK:s representationslag 1931: Stående fr.v. Bertil Milton, Axel Hallsten, Erik 
Hallgren, Johan Hedberg, Frans Ågren, Torsten Holm, Georg Björk, Henning 
Hanson och Oskar Ågren, lagledare.
Knästående fr.v. Herbert Pettersson, Harry Vickman och Ture Holm.

När idrotten började få fäste på allvar 
över vårt land, så blev det smått lavinartat 
med nya föreningar nästan över allt i alla 
tänkbara idrotter.
Naturligtvis skulle också Vargöns bruks-
samhälle ha en egen idrottsförening.

namnet Wargöns Sportklubb (WSK). Till 
den första ordföranden valdes dåvarande 
bokföringschefen (var viktigt förr i tiden 
av personernas titlar inom yrkeslivet note-
rades) vid Wargöns AB Arvid Pettersson. 

För att uppehålla oss lite vid hur det gick 

kan följande sägas i sammandrag:
Första embryot till sedermera WSK blev 
när några ungdomar på hösten samma år 
samlades på Miltons café i akt och mening 
att ”organisera” sin idrottsliga verksamhet. 
Den i idrottskretsar välkände Väners-
borgsledaren Oscar Carlberg var med och 
delgav sina erfarenheter, som det står i en 
gammal publikation in för 40-årsjubileét 
1968. Carlberg var för övrigt ordförande i 
Vänersborgs IF och en i alla sammanhang 
dynamisk ledare. Vid mötet utsågs Eugen 
Lindqvist till interimsstyrelsens samman-
kallande. Denna skulle förbereda det första 
årsmöte.
Vid första årsmötet valdes så Arvid Petters-
son till klubbens första ordförande. 
I mötesprotokollet står bl.a. följande:
”Ordföranden uttalade förhoppningen att 
föreningen skulle gå en ljus framtid till 
mötes, amt att inom föreningen skulle dana 
goda idrottsmän.”
Övriga i styrelsen blev:
Eugen Lindqvist, sekreterare, Gunnar 

Milton, kassör, Gustav Johansson, mera 
känd som ”Jergil” och helge Hansson. 
Suppleanter: Anders Nyberg och Bertil 
Åberg.
Revisorer: Adolf Berg och Carl Hansson 
med Sven Lundgren som suppleant.
Årsmötet beslutade att nya Wargöns Sport-
klubb på sitt verksamhetsprogram skulle ha 
dessa grenar:
Fotboll, bandy, friidrott, orientering och 
skidor.
Särskilda utskott för fotboll och friidrott 
valdes också på mötet. Ordförande för 
fotbollssektionen blev Helge Johansson 
med Bertil Åberg och Axel Holmström 
som främsta medarbetare. Ordförande i 
friidrottssektionen blev Arvid Pettersson 
med Fritz Hallberg och Karl Ågren som 
medarbetare.

När det gällde tävlingsdräkt så togs beslut 
om att det skulle vara grön tröja och vita 
byxor. Förslaget kom från Axel Holmström 
och godkändes.

Idrottsplatsfrågan
Vid ett styrelsemöte den 17 december 
1928:
”Rapporterade ordföranden Arvid Petters-
son rörande idrottsplatsfrågan att Warg-
öns AB utlovat densammas fullständiga 
ordnande med fotbollsplan och löparbana, 

bolaget behövde den för annat ändamål, 
då emellertid utsikter funnos att få planen 
förlagd till annan plats”.
Skolrådet ställde lokal i Rånnums skola till 
förfogande för möten för WSK.
Andra viktiga data från åren efter bildandet 
är:
WSK sökte och vann inträde i de olika 
idrottsorganisationer som Sveriges Riksi-
drottsförbund 1 januari 1929, Västergöt-
lands Idrottsförbund 10 juni 1930, Väs-
tergötlands Fotbollförbund 25 juni 1930, 

svenska Skidförbundet 14 september 1930 
och Västergötlands Bandyförbund från dess 
start 1935.
Den första festen för klubbmedlemmarna 
hölls i Folkets Hus den 7 februari 1931. 
Arvid Pettersson, Carl Hansson. Erik Hans-
son, Frans Ågren och Herbert Pettersson 
hette de ”första arrangörerna”.
Ett klubbmärke var en självklarhet och 
om ett sådant beslutades på årsmötet 13 
februari 1931.

Idrottsplatsen klar
Den 23 juni 1933 invigdes den första 
idrottsplatsen i Vargön. Man hade tävlingar 
i friidrott. Fotbollsspelarna var med i 

mellan Wargöns SK och Vänersborgs IF. 
Vann gjorde WSK med 4-1mot ett reserv-
fyllt VIF.
Citat ur jubileumsskriften från 1968 som 
sammanställdes av Kurt Almqvist:
”Arbetslösheten på 1930-talet gjorde att 
klubbens första decennium blev mycket 
påfrestande för Arvid Pettersson och hans 
ledarkolleger i styrelse och sektioner. Det 
var säkerligen ingen lockande uppgift att 
vara kassör under denna tid när ”skrinet” 
var kroniskt tomt för pengar. Skulder fanns 
det gott om. Styrelsegubbarna var tvungna 
att vid ett par tillfällen ta upp banklån för 

-
let inledds ett samarbete med godtemplar-
logen och socialdemokraternas ungdoms-
klubb. Man ordnade danstillställningar och 
bazarer, vilka gav ett gott resultat, som 
innebar att ekonomin stärktes.”
Efter 10 år som driftig ordförande avgick 
Arvid Pettersson i samband med årsmötet 
den 23 november 1937. Pettersson utnämn-
des till klubbens förste hedersmedlem.
Tre dagar senare beslutade styrelsen vid ett 
möte att inköpa klubbnålar, varav ett 20-tal 
med lagerkrans att använda för utdelning 
till förtjänta medlemmar vid 10-årsjubileét. 

”Anslag”
Idrottsplatsen sköttes inte som den borde 

rent bedrövligt skick. WSK begärde hjälp 
både av Wargöns AB och kommunen.
I ett styrelseprotokoll av den 27 april 1938 
framgår:
”Från V. Tunhems kommuns fullmäktige 
hade inkommit svar, att kommunen ställde 
50 dagsverken till förfogande för idrotts-
platsens iordningställande.”
Detta kan sägs ha varit det första kommu-
nala ”anslaget” till föreningen.

in idrottsanläggningar själva.

-
lunda anledning.
Mul- och klövsjuka inhiberade allt planerat 

framtiden.  
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Krigsåren förde med sig problem
1940-talet innebar fortsatta svårigheter för 
klubbens ledning, läser vi.
Ordförandeklubban hade då ”kämpen” 
Axel Fransson hand om. Han hade efterträtt 
Calle Fornell, duktig löpare på 100, 200 
och 400 meter, vilken var ordförande 1938. 
Axel hade i sin tur posten åren 1939-1942. 
han hade innan dess varit sekreterare åren 
1933-1937.
En annan viktig kugge i ledningen var Os-
kar Ågren, som var kassör åren 1933-1935 
och 1939-1941. Han var dessutom i slutet 
av 1940-talet ordförande 1948-1951. De 
nämnda hade under dessa år olika styrel-
sekamrater av vilka särskilt bör framhållas 
Ragnar Stenberg och Ragnar Fock. De var 
sekreterare tre år vardera. Andra namn som 
ska tas fram för ett gediget arbete är Birger 
Svensson, Folke Nilsson, Evert Möller, 
Åke Ehnberg. Holter Johansson och Olle 

1958 klubbens första guldmedalj för värde-
fulla insatser i bandy och fotboll).
Två namn som senare under många, många 
år kom att bli mycket starka namn och le-

Norrman och Arne ”Chippen” Johansson. 
De ”debuterade” i styrelsesammanhang 
redan på 1940-talet, men blev senare s.k. 
dynamiska ledare i olika roller.
Norrman gjorde sig ju ett stort namn som 

”Chippen” Johansson blev ansiktet utåt, 
som det heter numera, både som mycket 
skicklig ordförande och något av ”allt-i-
allo” i föreningen i bortåt 50 års tid.
Valter Norman var på in tid en av dessa 
trakters bästa bandymålvakter. Han spelade 
över 500 matcher för sitt WSK
Plötsligt ville Wargöns AB ha den mark där 
första idrottsplatsen var belägen, på ”Gär-
det”. En ny placering diskuterades  Det 
skulle dock dröja länge innan denna fråga 

En landbana för bandy blev också snart 
högaktuell. Man beslutade att denna skulle 
förläggas till området vi Sandgärdet och då 
nära den å som rinner där.
Redan på 1940-talet fanns planer på att få 
till ett ishockeylag. Detta rann dock ut i 
sanden. WSK vann dock inträde i Väster-
götlands Ishockeyförbund och detta för att 
man skulle ha alla papper klara den dag det 
kanske skulle bli ett hockeylag i klubben.
Slalom blev också aktuellt. På 1950-ta-
let var disponenten Helmer de Verdier 
drivande i frågan. WSK tecknade kontrakt 
med Domänverket om att få anlägga en 
slalombacke på Hunnebergs norra slutt-
ning. Det var 1942. För klubben tecknade 
duon Karl-Axel Veby och Frans Ågren på 
kontraktet.

Det goda 50-talet med ”hjärntrust”

1968. Där står att läsa:

”1953 inleddes en epok i WSK:s historia 
som överglänser alla andra. Till Vargön 
kom då polischefen Carl Martin Biörk-
kvist. Denne hade som ingen annan ideér 
och uppslag förenat med viljestyrka och 
förmåga att sätta folk i arbete. Han blev 
klubbens ordförande 1953 och hade denna 
post till 1958, om man undanta 1957 då 
Kurt Almqvist ”vikarierade”. Sekreterare 
under denna expansiva period var Arne 
”Chippen” Johansson, som tidigare nämnts 
engagerad i styrelsen redan på 1940-talet.
”Chippen” har genom sin arbetsförmåga 
utfört ett arbete för klubben som få, om ens 
någon kan uppvisa maken till.
Halvard Thomelius inledde år 1950 sin 
18-åriga period som kassör, en syssla som 
han genom sin plikttrohet och känsla för 
ekonomi skötte perfekt.”
När Thomelius började som kassör omsatte 
föreningen 2.000 kronor årligen. När han 
slutade cirka 130.000 kronor!
Denna trio – Biörkkvist, Johansson och 
Thomelius – omnämndes med fog för 
”hjärntrusten” i Wargöns SK. De ordnade 
upp klubbens ekonomi genom en rad 
inkomstbringande arrangemang, vilket i 
sin tur lade grunden till den satsning som 
inleddes inom klubbens olika sektioner. 
Dessa arrangemang gav inte bara pengar, 
nej de gjorde klubben vida känd och blev 

Tunhems kommun!
Arrangemangen som gav pengar till kas-
sören var dessa i all korthet:
Hobbyutställningar, Frågesporttävlingar, 
Karnevaler, Soarér, Julmarknader, Fiske-
tävlingar och Idrottsmässor.
Lägg till detta vad gäller ekonomin också 
massor av lotterier under årens lopp som 
gett klubben stora belopp.
Citat:
”Klubbens solida ekonomi framskapade 
den goda grund som ledde till klubbens 
idrottsliga framgångar.

”pålitligt” div. II-lag.
Fotbollen gick raskt uppåt i seriesystemet 
och genom seriesegrar tre år i rad gick 
”representanterna” upp i div. III 1959. Där 
blev dock visiten – av många olyckliga skäl 
– endast ettårig. Laget har dock sedan dess 
hållit god div. IV-klass.
Friidrotten kom igång igen så smått och 
brottningen infördes och var till en början 
en ”poppis” gren bland yngre grabbar. 
Lokalfrågan kunde just då icke lösas 
tillfredsställande, varför denna gren liksom 
ishockeyn är ”vilande”.”
På tal om fotboll så spelade WSK sin första 
match någonsin borta mot Sjuntorps IF 
och vann med överlägsna 7-3. Då i blå-vit 
kläder inspirerade av dåtidens suveräner 
IFK Göteborg. Men, det blev andra färger 
senare.
WSK:s seriedebut någonsin slutade med en 
överlägsen slutseger. 

Tabellraden säger allt i den vägen eller 14  
14  0  0   70-7 och 28 poäng.
Det gjorde att legendariske tidningsmannen 
Torsten Tegnér i Idrottsbladet uppmärk-
sammade brukslagets första stora fram-
gång!
Om fotbollens utveckling och framgångar 
i föreningen skulle man kunna skriva 
åtskilligt. Också skulle massor av duktiga 
ledare och spelare kunna nämnas för stora 
insatser under olika lång tid. En ledarkraft 
som dock bör nämnas är lagledaren Sven 
”Nolle” Norlin som även var styrelsemed-

Vi noterar dock att Hallevi IP invigdes som 
ny arena för klubben 1961. Invignings-

bedömare som var närvarande.

”Puskas den störste!

WSK-fotbollen var den fruktade kanon-
skytten (med vänstern) Stig ”Puskas” Jons-
son. Han uppmärksammades av allsvenska 
Örgryte IS och värvades dit. Stig bidrog 
genom sitt emeinenta målskytte till att ÖIS 
avancerade från bottenregionen upp till 
medaljplats. Genom den mördande konkur-
rensen i laget, så blev ”Puskas” aldrig 
riktigt ordinarie. Allra minst sedan Agne 
Simonsson, landslagscentern, återvänt från 
proffslivet i Spanien för Real Madrid. Dock 

vara med i internationella matcher på ett 
fullsatt Ullevi, oftast mot engelska storlag, 
då han gjorde s.k. drömmål allt emellanåt.
1961 bytte WSK ordförande till Arne 
”Chippen” Johansson (duktige bandy-
målvakt på sin tid!). Det var ofrånkomligt 

arbetsuppgifter inom polisväsendet och var 
tvungen tacka för sig. Det blev ett hårt slag 
för klubben denna suverän ledare försvann.
”Chippen” Johansson visste dock hur ”en 
slipsten” skulle dras och uträttade under 

år för WSK:s bästa. I sedvanlig stil. När 
han åtar sig något då händer det alltid 
något mycket positivt och det visade han 
återigen.
Jubileumsåret 1968 hade klubben fått en 
delvis ny styrelse eller följande personer:
Olle Olsson, ordförande, Sture Nyström, 
sekreterare, Thell Blomster, kassör, Valter 
Norman, Halvard Thomelius och Arne 
”Chippen” Johansson.. Suppleant var Rolf 
Eriksson.   
Som sagt – mycket mer kulle kunna skrivas 
om detta Wargöns Sportklubb. Inte minst 
om t.ex. friidrott och bordtennis. Dett låter 
sig dock inte göra. Vi får sätta punkt här.

Sammanställt av:
Stenåke O. Walltin
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Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap 
kunde inte hålla sig till första månda-
gen i maj med sitt månatliga idrottscafé 

Vårgårda IK:s klubblokal för bordten-
nisverksamhet, Tångahemmet, redan An-
nandag Påsk. Detta med anledning av att 
kommunens bäste bt-lirare alla kategorier 
genom åren, Tommy Andersson, besökte 
föräldrahemmet under påskhelgen och 
som ”special guest star” hade WIHS valt 
att satsa på ett idrottscafé denna förmid-
dag med bordtennis som tema.
Sensationellt många var cafégästerna 
som infunnit sig till bland annat WIHS-
ordföranden Roland Gustafssons stora 
glädje och när han hälsat välkommen 

ett antal mer eller mindre kniviga tips-
frågor under rubriken ”Elva slagfärdiga 
pingisservar att returnera”. Frågorna var 
av både lokal, nationell och internationell 
pingiskaraktär plus att det till exempel 
gällde att ha koll på bordtennisbollens 
vikt, hur högt man måste kasta upp 
bollen vid serve och när man byter sida 
i skiljeset numera. Tre herrar klarade 
berömvärt tio av de elva ”servarna” 
och prisbelönades för detta, nämligen 

Tommy Andersson (t.v.) och Stig Jönsson 
slet hårt, men lyckades inte besegra unga 
löftena Jesper Dahlberg och Alexander 
Aservik i bt-utmaningen i Tångahemmet.
                               Foto: Robert Ekman

Hög stämning när 
Tångahallen 
återinvigdes
2002 påbörjades skissandet av Tånga-
hallen och därefter gick det ytterligare 
fyra år innan det var dags för byggstart i 
slutet av 2006. Den sjätte oktober 2007 
invigdes sedan hallen och blev därefter 
en symbol för hela Tånga hed.
Den 31 maj 2010 kom dråpslaget som 
ingen trodde skulle vara möjligt då hela 

folk i chocktillstånd. Men Vårgårada-
borna har visat upp en enorm vilja,  ett 
samarbete som sträckte sig över alla 
gränser och med Patrik Ekelund och 
”Pelle” Sjöstrand i täten har hallen sakta 
men säkert byggts upp igen.
Det tog ett år och en dag innan det var 
dags för återinvigning av Tångahallen 
och när huvudsponsorn Per-Uno "Pua" 
Hafström klippte bandet, som hölls av 
Patrik Ekelund och ”Pelle” Sjöstrand, 
gjordes detta till handfasta applåder från 
de inbjudna gästerna. Noteras skall också 
att i samma stund förklarades också 
Vårgårda IK:s konstgräsplan invigd. 

Från vänster: Per ”Pelle” Sjöstrand, Per-Uno ”Pua” Hafström, kommunalrådet 
Mattias Olsson och Patrik ”Pate” Ekelund. 
                                                                                                     Foto: NG Svantesson

Invigningstalade gjorde  kommunal-
rådet Mattias Olsson och denne tog 
också tillfället i akt att meddela att det 
ligger ett förslag, i kommunens investe-
ringsbudget, som innehåller ett utomhus-
bad på Tånga hed 2013.
Kvällen i Tångahallen blev också en 
härlig sådan och med underhållning av 
högsta klass. 

Konferencier och toastmaster var 
Per Fritzell och på scenen framträdde: 
Uno Svenningsson, Knut Agnred och Per 
Fritzell från After Shave, Sara Löfgren, 
Gunnar Jaunupe med Partypatrullen och 
några av Vårgårdarevyns medlemmar.

                         NG SVANTESSON

Många härliga pingisminnen när 
Tommy gästade caféet i Tångahemmet

nämnde Tommy Andersson, dennes lil-
lebror Jan Andersson och Stig Johansson, 

som returnerade alla elva med bravur och 
därför kammade hem förstapriset.
SM- och Europacupminnen
Sedan vidtog halvannan timme med 
underbara pingishistorier från 50-talet 

närvarande, och detta kryddades med att 
Tommy Andersson delgav åhörarna sin 
framgångsrika bt-karriär. Denna inled-
des i Vårgårda IK innan han som junior 

i Sverige-toppen ville göra en elitsats-
ning och lockades ner till Falkenbergs 
BTK säsongen 1971-72, där han blev 
lagkamrat med nyblivne världsmästaren 
i herrsingel, Stellan Bengtsson. Tillsam-
mans med ”Mini-Stellan” blev Tommy 
SM-vinnare i dubbel åren 1974 och 
1977 och dessutom utgjorde de båda två 
tredjedelar när FBTK vann lag-SM både 
1972 och 1976, vilket ledde till deltagan-
de i Europacupen. Under denna period 

-
der yppersta Sverige-eliten i singel, göra 
en Kina-resa i förbundets regi och känna 
på hur värdigt västerlänningar bemöttes 
(och bemöts?) i det riket.
Innan Annandagens samling i Tångahem-
met var slut hade två av dagens VIK-
talanger, Jesper Dahlberg och Alexander 
Aservik, visat upp sina färdigheter vid 
bt-bordet och efter att ha spelat ett set 
singel (Jesper vann knappt) utmanade de 
Tommy och Stig Jönsson (”still going 
strong” A-lagsspelare i VIK-dressen i 
hela fem decennier!) i en dubbel. De 
11-åriga kusinerna Dahlberg/Aservik 
vann med 13-11 i en välspelad match, 
som visade att bordtennisen lever vidare 
i Vårgårda och både de unga och äldre 

                       KENNETH OHLSSON
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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):

Östadkulle SK 
– 60 år
Det var den 14 oktober 1951 som ett 
gäng grabbar från bygden bestämde 
sig för att bilda en fotbollsklubb på 
orten.
 
Bandyklubben var redan igång sedan 
1947 där i stort sett samma killar höll 
på, så en fotbollsklubb var ett naturligt 
steg att ta. Fotbollsplanen kom till stånd 
1952 och låg på samma plats om dagens 
A-plan. Marken uppläts välvilligt av 
Bror Johansson.

Under 50-talet skördades snabbt fram-
gångar.  Man avancerade fyra serier på 
fyra år och nådde div IV under ett par år 
vilket var mycket framgångsrika år med 
ett sammansvetsat lag.

Under nästan hela 60-talet var ÖSK 
ett stabilt div V-lag, med undantag för 
decenniets början och slut, då seriehem-
visten var div  VI. 

70- och 80-talen kan nog beskrivas som 
de mest händelserika åren hittills i klub-
bens historia.

ÖSK:s seriesegrande lag i div. VI Sollebrunnsgruppen 1961.
Stående från vänster: Tränaren Yngve Andersson, Bengt-Göran Johansson, 
Rune Persson, Gunnar Ohlsson, Torsten Berg, Rolf Engman, Hans Engman, 
lagledaren Erik Gustavsson. 
Knästående från vänster: Lennart Jansson, Ingvar Åkesson, Evald Hermansson, 
Helge Ohlsson, Bertil Andersson.

Klubblokalen invigdes 1976. Ungdoms-
fotbollen startade upp på allvar och växte 
sig allt starkare med många engagerade 
ledare.  
Damlag startades och tre seniorlag var i 

Ytterligare en elvamannaplan anlades 
och stod klar 1989.

90-talet präglades av fortsatt intensiv 
ungdomsverksamhet med utbyggnad 
av omklädningsrum och tillkomsten av 
en sjumanna-plan.  Dessutom kunde 
ÖSK, SMU och innebandyklubben med 
gemensamma krafter få till stånd en full-
skalig sporthall när kommunen behövde 
bättre lokaler till skolan. Lenahallen stod 
klar 1995 och drivs idag av ÖSK i sam-
arbete med Vårgårda kommun.

De sista tio åren är avancemanget till div 
IV en stark upplevelse för oss som såg 

söndageftermiddag i oktober 2003. 

Utöver fotboll har klubben även spelat 
handboll under tidigt 70-tal.  Bandyverk-
samheten bedrevs som ovan nämnts i 
egen förening men upphörde 1996.
 
Vad väntar nu kommande 60 år? Ja, så 
långt fram kanske inte vi skall behöva 
överblicka utan nöja oss med att ung-
domsverksamheten nu kommit igång 
på allvar och  med tillbyggnaden av 
klubblokalen så visar ÖSK:s medlemmar 
att framtiden är vår!

                        BERNT LENNDE
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Studieförbundet 
SISU Väster-
götland bildas
Anrika Rantens Hotell i Falköping har 
blivit historisk mark för idrotten. Det var 
här Västergötlands Idrottsförbund bilda-
des 1908 och det var också 

sitt 75-års jubileum 1983. Nu var det 
åter dags för ett nytt historiskt beslut, 
tillkomsten av Studieförbundet SISU i 
Västergötland. 
Västergötlands Idrottsförbunds ordfö-
rande Bo Bostrand hälsade de cirka 100 
närvarande välkomna till denna "födelse" 
av SISU Västergötland. 53 representanter 
för 35 specialdistriktsförbund tillsam-
mans med inbjudna gäster var nu sam-
lade till detta historiska ögonblick. 

Ordförande för SISU Riksförbund, 
landshövding Karl Frithiofson, höll ett 
inledande anförande under rubriken "Det 
blir ingen dans på rosor" för idrottsrörel-
sen att starta ett eget studieförbund. Karl 
Frithiofson betonade i sitt anförande att 
det nu kommer krävas mycket hårt arbete 
och att motstånd kommer att mötas. Karl 
Frithiofson lyfte också fram de motiv 
som utgör grunden för Studieförbundet 
SISU:s tillkomst.

-
bildningar i större utsträckning genom-
fördes på lokal nivå, i föreningen. Här 
kom folkbildningens arbetsmetoder väl 
till pass där studiecirkeln som arbetsform 
väl kan möta dessa behov. 

kunde ge nya möjligheter att bredda 
föreningsverksamheten genom inslag av 
lokal kulturverksamhet. 

-
heter till ett samhällsstöd på kommunal, 
regional och statlig nivå för bildning och 
utbildningsverksamhet inom idrottsrö-
relsen. 

Efter Karl Frithiofsons anförande sam-
talade rektor Karl Högernark och Sture 
Gustafsson från Vara Folkhögskola under 
rubriken "Idrotten som folkbildare". 
Samtalet kretsade kring idrottsrörelsen, 
som den största folkrörelsen, nu getts 
möjligheten att arbeta med ett eget stu-
dieförbund och att idrottsrörelsen nu har 
en utmaning att utveckla folkbildningsar-
betet inom idrottsrörelsen. 
Jan Holmin från Riksidrottsförbundet 
poängterade att vi nu skulle börja organi-
sera de lokala ledarutbildningarna i cir-
kelform. Idag genomförs 10-15 procent 
av idrottens ledarutbildningar i cirkel-
form och målet måste vara att minst 50 
procent av ledarutbildningarna genomför 
i cirkelform inom 5-6 år. 

Åke Pettersson, ansvarig tjänsteman för 
SISU Västergötland, berättade därefter 
hur verksamheten var tänkt att 
organiseras. 

Saxat ur Jubileumsskrift 
- Studieförbundet SISU 
Idrottsutbildarna 25 år 

Övre raden: Anders Högström, Tommy Andréasson, Sven Knutson, Bengt Nilsson, 
Per-Anders Gustafsson, Åke Pettersson och Lennart Karlsson. 
Nedre raden: Sture Gustafsson, Inger Wågstedt, Rose-Marie Buchmann, Elisabeth 
Stensson, Anna Sundström och Ulf Haglund. 

SISU –vad är det?

Historiskt beslut på 
historisk mark 

Västgötadistriktet kom att delas in i två 
länsavdelningar som följde länsgrän-
serna för Skaraborgs och Älvsborgs län. 
Detta för att bidragen till studieförbundet 
skulle fördelas länsvis. VaIje länsavdel-
ning kom också ha en egen styrelse som 
utsågs vid en särskild egen stämma. 

Så var det då dags, efter en fullödig 
information, att fatta beslutet om bild-
ande. Exakt klockan 20.52 den 22 okto-
ber 1985 fattades beslutet om att bilda 
Studieförbundet SISU Västergötland.

Styrelse Älvsborgs avdelning: 
Elisabeth Stensson, Anders Högström, 
Sven Knutson och Lennart Karlsson. 

Styrelse Skaraborgs avdelning: 
Tommy Andréasson, Ulf Hagström, 
Anna Sundström och Sture Gustafsson.
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SISU:s förste ordförande 

Det är som att ta 
första steget in i 
ett äventyr 

I mitten av 70-talet föddes idén till vad 
som nu blivit SISU - Svenska Idrottsrö-
relsens Studieförbund. Till förbundets 
första ordförande för Västgötadistriktet 
valdes enhälligt Lennart Karlsson Troll-
hättan. 

- Det känns som att ta första steget rakt in 
i ett äventyr. Det skall bli spännande, var 
Lennart Karlssons spontana kommentar 
när han tackade för det förtroende som 
visades honom. 

Till övriga ledamöter i distriktets inte-
rimsstyrelse valdes Anna Sundström 
Skövde, Bengt Nilsson Skövde, Tommy 
Andreasson Axvall, Sven Knutsson 
Ulricehamn, Ulf Haglund Skövde och 
Sven-Åke Mökander Alingsås.

De första verksamhets-
åren 

Studie-
förbundet SISU 
står på egna 
ben
Studieförbundet SISU ges 
samhällsstöd för verksamhe-
ten från och med 1 juli 1986 
vilket innebär att förbundets 
första verksamhetsår blir 1 
juli 1986 - 30 juni 1987.
För landet sätts målet på 
150000 studietimmar detta 
första verksamhetsår vilket 
kommer att visa sig vara 
oöverstigligt då den totala 
verksamhetsvolymen kommer 
upp till cirka hälften. För 
Västergötlands del kommer 
utbildningsvolymen detta 
första verksamhetsår upp till 
6 900 studietimmar. 

Redan detta första verksamhetsår slås det 
fast att föreningsutveckling är ett viktigt 
område att kraftsamia kring och projektet 
"Avstamp mot framtiden" startar. 

1988 lanseras studiematerialet "Samla 
laget" vilket innebär att det första verk-
samhetsårets fokus på ledarutbildningar 
nu också vidgas till att också omfatta 
gruppen aktiva. 

Studieförbundet SISU:s tredje verk-
samhetsår 1988- 1989 kan ses som ett 
genombrottsår och förståelsen för SISU 
och folkbildningens arbetsfonner börjar 
växa sig stark. Detta blir också ett år då 
verksamheten kommer att passera 150 
000 studietimmar totalt i landet. 
Golfens studiematerial "Hole in one" gör 
succe.

Ordförande Lennart Karlsson. 

De första konsulenterna

Per-Anders Gustafsson

Åke Pettersson

IDROTTSFÖRENINGAR och 
IDROTTSHISTORISKA 

FÖRENINGAR/SÄLLSKAP 
I VÄSTERGÖTLAND!

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.



– Drivremmen var en svag punkt och 
gick inte att spänna, så det blev till att 
ställa motorcykeln i Skara och ta tåget i 
stället när det regnade och remmen 
töjde sig.
Sedan var det bara att ta motorcykeln 
hem igen efter Göteborgsvistelsen och 
remmen hunnit torka.

Motorcykeln var också utrustad med en 
cykelkedja, så att man kunde trampa sig 
fram.

Cykeln Tibern
Rikard Karlsson tillverkade även cyklar 
under namnet Tibern och hans hus var 
det första i Tibro med centralvärme. Han 
arbetade hårt och dog av en hjärtinfart 
bara några veckor efter sin 60-årsdag.

– Jag tror att han var ganska sliten. Inte 
nog med att han arbetade hårt, varje 
minut tänkte han på tekniska grejer.

Karlsson motorvelociped visades på mo-
torhistoriska dagen i Balteryd, då årets 

tema var motorcyklar och mopeder.

Lars-Ola Carlén
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Meste medlemmen?
Frågan är om inte Christer Carnegren 
Tibro IHS är den mest avbildade 
personen i tidningen "Westgötarnas 
Idrottshistoria". Men det har sin naturliga 
förklaring, han är bara inte en av de dri-
vande i sin hemort Tibros sällskap, utan 
även medlem alla Femklöversällskapen, 
dvs. i Vadsbos, Karlsborgs, Skaras och 
Lidköpings Idrottshistoriskas sällskap. 
Det är sällan han missar ett "Öppet hus" 
eller sammankomst med nämnda 
sällskap. 
Här är ytterligare en bild på Christer, 

Tibros respektive Karlsborgs tröjor.
Men inte nog med det, han har långtgå-
ende planer på att skaffa sig en tröja med 
samtliga Femklöversällskaps logotyper.
                                            Pelle P

Tibro har haft en motorcykelfa-
brik. Reparatör Rikard Karlsson 
konstruerade motorvelocipeden 

började tillverkas 1914. I sam-
band med motorhistoriska dagen 
i Balteryd visades motorcykeln, 

vare Idrottshistoriska sällskapets 
ordförande Ingemar Kalrsson.

Ingemar ”Lôck” Karlsson vid den åter-
uppbyggda Karlsson motorvelociped, 
som reparatör Rickard Karlson konstru-
erade och tillverkade i Tibro mellan 1914 
och 1919. 
FOTO: Lars-Ola Carlén

Tibrobyggd 
motorcykel 

Cykelemblem till Rikard Karlssons 
cykel Tibern.

Rikard Karlsson (1879-1939) var repa-
ratör och hade sin verkstad och bostad i 
hörnet Karlundsgatan–Karlsbrovägen i 
Tibro. Det var till honom man gick om 
man behövde hjälp med något tekniskt 
runt förra sekelskiftet.

– Han skötte allt mekaniskt i Tibro, be-
rättar motorentusiasten Ingemar ”Lôck” 
Karlsson.

återbyggde han den Karlsson motor-

museum. Den var klar till invigningen av 
museet 1984.

till motorn och det byggdes nog ett tiotal 
motorcyklar från 1914 fram till 1919. 
Rikard och hustrun Ida hade var sin och 
gjorde utfärder med, berättar Ingemar.

Blandade för hand
Motorn var av enkel konstruktion och av 
tvåtaktstyp.

– Insuget i vevhuset styrdes av en snark-
ventil i cylindern och smörjningen skötte 
föraren med en handpump på tanken. 
Bränslet var således ren bensin.

Det krävdes med andra ord ett visst 
handlag för att köra motorcykeln, när 
man skulle reglera blandningen själv.

Trots sin enkla konstruktion var Karlsson 
motorvelociped driftsäker.

– Det berättas om Göteborgsresor, vilket 
säkert var en stor bedrift på den tiden.
En Göteborgsresa gick dock bara till 
Skara.

Är de horisontella linjerna 
paralella eller lutar dom?

Lite klurigt...?
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Vårträffen med Idrotts-
historiska sällskapet hölls 
den här gången på Tibro 
museum dit ett 40-tal 
medlemmar kom.

Billy Emanuelsson tog hand om besö-
karna och visade dem runt bland mu-
seets samlingar, som rymmer cirka 20 
000 föremål. För att alla skulle kunna 

grupper. Medan en grupp guidades av 
Billy på andra våningen kunde de övriga 
studera Adolf Larssons klippböcker som 
innehåller många intressanta tidnings-
klipp från orten. Men först informerade 
Alvar Johansson om att han är den ende 

-
tade från fattighuset till de nuvarande 
lokalerna.

Kyrkefallajätten
Billy Emanuelsson började med att 
stanna till vid jätten Emanuel Andersson. 
Året var 1844 när han föddes i Gravedal, 
i dåvarande Kyrkefalla socken. 

Kyrkefallajätten Emanuel Andersson har 
här fått sällskap på museet av idrotts-
historiskas Christer Carnegren och en 
annan jätte från Tibro, tennisstjärnan 
Robin Söderling.
                                    Foto: Börje Sahlén

Tibros Idrottshistoriker 
besökte museet

Vid 16 års ålder tilltog växten och vid 
inkallelsen till militärtjänst hade han en 
kroppslängd av 2,39 meter. "Kyrkefal-
lajätten" eller Nordens Goliat som han 
också kallades turnerade runt om i stora 

till exempel en slipsnål av tsaren. 

Många minnen
En paus i rundvandringen togs vid ett 
antal målningar av Erkki Aalto som 

miljöer som skapats på museet tittade 
besökarna bland annat på ett kök som det 
såg ut före första världskriget.

hos de som tittade. Billy visade också en 
bokhylla som gjordes av Ulferts i början 
av 60-talet. Den här hyllan har ägts av 
Billys föräldrar.

Palmerummet
– Men det är kanske det så kallade 

museum, menade Billy.

tillhörde sjuksköterskan Edit Palm. Innan 
idrottshistorikerna lämnade övervåningen 
startade Alvar Johansson speldosan som 
är ett av föremålen i rummet.
Han hälsade också alla välkomna tillbaka 
som besökare på museet. Till sist togs 
en stund till att titta i Helge Larssons 
klippböcker med gamla foton från Tibros 
idrottsvärld. Detta blandades med ett all-
mänt idrottssnack mellan medlemmarna.

                                        Börje Sahlén

I dessa dagar då man drar in på frilufts-
bad och då även simskolor i dessa, blir 
också erövring  av simmärken något som 
tynar bort –åtminstone erövring av högre 
valörer såsom kandidat- och magister-
märken. Simmärken är något man sim-
mar för precis när man lär sig simma, för 
att sedan lägga av vid typ bronsmärket. 
Längre tillbaka, vid den tid rubriken 
nämner, var det gott om friluftsbad och 
ganska många erövrade simmärken 
upp till magisternivå åtminstone. Några 
fortsatte med plaketter och elitmärke 
för att sedan kröna märkestagningen 
med guldemaljmärket som erlades när 
man fyllt minst 40 år. Märket gick också 
under namnet ”40-årsmärket”

Så här kunde en simskole-
avslutning med promotion 
utomhus gå till på 1960-talet. 
Efter att ha hållit simskola med märkes-
tagning i 4-6 veckor, hölls en avslutning 
och alla skulle visa vad de gjort och lärt 
sig. Föräldrar och syskon bjöds in. Upp-
slutningen var i allmänhet stor.
Alla simskoleelver och märkestagare 

-
lerade de förbi  publiken till marschmu-
sik ( Under blågul fana) ut på bryggorna 
och kantade dem.

En simskoleavslutning med promotion utomhus på 1960-talet. 

Simskoleavslutning med promotion på 1960-talet

Två fanbärare gick först. De utsågs bland 
dem som erövrat de högsta valörerna 
märken.

-
tenvana på grunt vatten.

sedan hämta sitt/sina märken ur promo-
torns hand. 
Man demonstrerade också de olika mo-
menten som ingick för att erövra de olika 
simmärkena.
När det var dags för utdelning av kandi-
dat- och magistermärken, höll promotorn 
ett kort tal till märkestagarna. 

Dessa simmade också en sträcka för att 
sedan få en pillövskrans respektive en 
eklövskrans på huvudet. Alla kandidater 
och magistrar samlades på bryggan för 
fotografering.
Pillövskransarna och eklövskransarna
tillverkade märkestagarna själva dagen 
före promotionen vid den sk. krans-
bindarkvällen. Var och en tog med sig 

Efteråt hölls lagtävlingar och även mer 
spexartade aktiviteter.
Ihågkommet av Britt-Marie Knutsson
Marks IHS
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Det händer inte sällan i samband med en 
idrottsförenings jubileum att foton från 
tidigare år helt plötsligt dyker upp. Så är 
nu fallet när det gäller Sparsörs AIK och 
dess 8o-årsdag. 
Ett pojklag från en julidag 1942 dök fram 
från en för mig nästan okänd klippbok. 
Det mest märkliga är att i Sparsörs lag, 
som gjorde sig berett att möta Fristad, så 
fanns en ”lånad” elfsborgare, Sven Da-
vidson, som ungefär tio år senare skulle 
vara en av världens bäste i tennis. 
Hur som helst Sparsör vann med 2-1. 
Sven gjorde andra målet från höger-
innerplats. Ingemar ”Vetter” Johanssan 
det andra. 
Laguppställningen kan nog i sig 
intressera en del historiker. 

Observera: Längst upp till vänster på 
bilden skymtar knuten på ett riksbekant 
omklädningsrum, en järnvägsvagn från 
anno dazomal och som skulle kunna 
berätta, om väggar kunde tala.

Söndagen den 1 juni 1930, som var en 
varm och skön försommardag arrang-
erade Älvsborgs skytteförbund de första 
tävlingarna på förbundets nya skjutbana 
ute på Gässlösa. 
Den nya anläggningen ersatte den gamla 
skjutbanan på Björkäng där de sista 
skotten avlossades i oktober 1929. Den 
var dömd att försvinna då det nya läns-
lasarettet, som invigdes 1930, byggdes 
alldeles i dess närhet. Skyttarna lovades 
då att i stället få en ny, modern och 
lättillgänglig skjutbana på Gässlösa. Så 
blev det också. 
Till entreprenör för Gässlösabanan hade 
antagits byggmästare Oskar Andersson 
från Skövde. Den hade försetts med tre 
skjutstationer på respektive 100, 200 och 
300 meter.

Ett pojklag från 1942

Den nya skyttepaviljongen på Gässlösa 

Främre raden från vänster: Kurt Blomqvist, senare akademisk höjdare, i Linköping, 
Ingvar Tyrén, bildirektör i Borås och ordförande i Elfsborg under en treårsperiod. 
Yngve Tapper, Johan Kresser och Valter Kresser. 
Bakre raden från vänster: Lennart Tyrén, Sven Davidsson, 
Ingemar ”Vetter” Johansson, Rolf ”Gajen” Pettersson”, Sten Dalhlberg och 
Stig Hagberg, sportchef på BT och chef för Expressens Göteborgsredaktion. 

Avsändare: Stig Hagberg, högerinner i nämnda derbymatch. 

De första skotten avlossade på Gässlösabanan i Borås 
 Blinderingen, det vill säga skyddet för 
markörerna, var delvis insprängt i berg 
och rymde 25 tavelställningar, som 
konstruerats enligt de mo- 
dernaste principer av kaptenen och fri-
herren Nils Akerhielm. Telefonförbindel-
se fanns ordnad mellan skjutstationerna 
och blinderingen. Hela skjutbaneområdet 
var inhägnat. 
Till den nya anläggningen hörde natur-
ligtvis också en skyttepaviljong, högt och 
vackert belägen, som ritats av arkitek-
ten Gunnar Johnsson i funktionalistisk 
stil. Men är detta funktionalism, så är 
den åtminstone ej av det skrämmande 
slaget, kommenterade Borås Tidning 
paviljongbyggnaden, som uppförts i 
regi av byggmästare Oscar Ohlson. Den 
rymde samlingssalar, serveringsrum, 

förrådsrum, gevärsrengöringsrum och 
förvaringsrum för ammunition. Också en 
vaktmästarbostad om två rum och kök 
fanns i den nya paviljongen, som var åt-
skilligt större än den gamla på Björkäng. 
Den nya anläggningen betygsattes av 
Borås Tidning inför invigningen: Få om 
ens något av landets skytteförbund torde 
vara ägare till en skjutbaneanläggning 
sådan som den å Gässlösa. Tidningen 
menade också, att den kunde bli  en 

-
menerande Borås som har lust att göra en 
rundtur förbi Hedvigsborg och Transås-
sjön genom terrängen mot Gässlösa. 
Invigningsdagen den 1 juni 1930 
samlades tidigt på morgonen en stor 
skara skyttar och andra intresserade vid 
paviljongen ute på Gässlösa. Där inled-
des denna skyttarnas högtidsdag med 
korum som leddes av Älvsborgs skyt-
teförbunds ordförande överste Axel von 
Arbin. Älvsborgs regementes musikkår 

gick i topp. Därefter avlossade översten 
från 300-metervallen det första skottet på 
den nya banan. Det blev en femetta och 
applåder för översten. 
Invigningstävlingarna, i vilka 147 skyttar 
deltog, kunde sedan ta sin början. Vid 
tolvtiden var de över, och en prisutdel-
ningsceremoni ledd av överste Axel von 
Arbin avslutade Älvsborgs skytteför-
bunds stora dag. 

                              LARS SUNDIN 
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Inbjudan till höstens idrottscaféer i Skara!

Det är en glädje för styrelselserna i Skara IF resp. Skara Idrottshistoriska 
Förening att återigen kunna skicka ut en inbjudan till föreningens möten. 

Även i år har vi kunnat göra ett program, som vi hoppas ska intressera 
alla våra medlemmar:

Måndagen den 17 oktober kl 18.30:
Peter och Cecilia Hagström kommer och berättar om den allt mer 

omfattande och framgångsrika verksamheten i Istrums SK:s 
friidrottssektion.

Fredagen den 11/11 2011 kl 11.11
Vi uppmärksammar Skara IF:s 111 år. 

Deltagarna svarar för programmet: Hur minns vi SI?
Kl 12.30 gemensam lunch på Stadshotellet.

Alla träffarna är i SI:s klubblokal, Skaraborgsgatan 29 A. 

Den som ännu inte betalt årsavgiften för 2011 får här nedan ett inbetal-
ningskort. Avgiften är 100 kr, men föreningen behöver varenda krona så 

styrelsen är tacksam för alla frivilliga bidrag. 

Fika till självkostnadspris!

Vill du veta mera? Kontakta Leif Nordh, 0511-13664, 
Olle Magnusson, 0511-13952, eller Gösta Karlsson 0511-12891.

 
Ta gärna med någon ny medlem!

Välkomna!

Välkomna 
till ett gemensamt 

Idrottskafé 
i Kolsholmens 

klubblokal, Essunga,
 

onsdagen 
den 16 november 

kl. 19.00.

Hemlig gäst

Välkomna!

Essunga IHS och Vara IHS

Se kommande annons i dagspressen

ARKIVENS DAG 
I BORÅS

Välkommen att besöka 
Borås Stadsarkiv, Föreningsarkiv

och Borås Idrottshistoriska Sällskap

Lördagen den 12 november 2011
är det öppet hus

kl. 10-13 

i Stadsarkivet & Idrottshistoriska Arkivet

Entré: Sparregatan 20

Guidade visningar av lokaler:

Kl. 10.15,  11.15 och 12.15

 

Vi bjuder på kaffe/te med dopp.

I Stadsarkivets foajé visas en utställning
som berättar om Ramnaparken historiskt & nutid.

Välkomna!

Lite klurigt...?
STORLEKEN HAR 

BETYDELSE!
Vilken av de båda 

mittenprickarna är störst?

Svar: De är lika stora, men ihop med 
de kringliggande prickarna ser de 
olika stora ut, varför vår hjärna lurar 
oss att tro, att de faktiskt är olika stora 
inbördes också.
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Gunnar Thorstensson, 
Åkersberg, Rackeby, var 
en engagerad berättare om 
hembygd och historia. 

minnen från förr i form av 
små berättelser och en del 
av dessa gav han sina barn i 
julklapp. 
Här följer en som  handlar 
om hans barndom.

Fragment av 
minnen från min 
barndom

Mitt tidigaste minne kan vara från 2-års-
åldern. Min mor skulle åka till Sparlösa 
för att hjälpa sin far och sina två bröder 
med grisslakt. Jag var väl för liten att 
lämnas hemma, min fyra år äldre bror 
Kalle var med för att vara barnvakt åt 
mig.  Jag kan ej erinra mig att jag minns 
tågresan från Lidköping via Håkantorp 
till Ulfstorps anhalt i Sparlösa. Det var 
på denna resa jag började min bana som 
underhållare.  Efter vad min mor berättat 
höll jag på och hoppade längdhopp i  
mittgången på tågvagnen, vilket lär roat 
de övriga resenärena,  Det enda minne 
som  kretsat i min hjärna,  nu i sjuttiotre 

på till Frittorp.

Även om jag inget minns av slaktet av 
grisen, så hade det en viss påverkan.  

-
linsfågel.  Det har berättats för mig att, 
några dagar efter hemkomsten slaktade 
jag tomten, genom att med spiskroken slå 
huvudet av honom.  - Själv kan jag inte 
minnas detta -.  Vad jag däremot minns 
är den lilla porslinsfågeln. Men denna 
händelse kan eventuellt vara ett par år 

som vi placerade ute i en rishög, därefter 
såg vi aldrig den fågeln..

Visst  har jag en del andra minnen från 
tiden före det var dags att börja skolan. 
Trots att vi bodde i ett relativt stort hus, 
så var vi trångbodda. Huset bestod i bot-
tenvåningen av kök, ett sovrum, ett rum 
där farfar bodde, (farfars kammare ) och 
salen. På vinden fanns två rum, men bara 

eldstad  i  ett.  Mina två äldsta bröder 
Bertil och Kalle bodde på vindsrummet. 
Vi tre småsyskon och våra föräldrar i 
sovrummet på nedre plan.  Mor hade 
hjälp ibland som övernattade i kökssof-

för övrigt eldades inte i kakelugnen där.
Som närmaste grannar bodde två mostrar 
till far, Selma och Anna. De var alltså 
systrar till min farmor.   Selma bedrev 
lanthandel. När jag blev äldre och hade 
lärt  mig läsa, kunde jag se brev där det 
stod adress:  Firma Selma Larsson, Skat-
tegården Skalunda.  Jag visste inte vad 

hon hette Firma som andranamn. 
Selma och Anna var alltid inne hos oss 

julklappar, oftast sockar eller vantar.   

skulle använda endast när vi gick till kyr-
kan eller vid särskilt högtidliga tillfällen.  
Strax efter jul ett år var min storebror 
Bertil ute och åkte skidor.  Då han åkte 
förbi mostrarnas hus kom  moster Anna 

på, till något så ogudaktigt som att åka 
skidor och började banna honom. Bertil 
ville dock inte stå där och få ovett, utan 
han skidade iväg det fortaste han kunde,   
en lång runda genom  våran stora 
trädgård. 
Detta spår förlängdes sedan med ytterli-
gare c.a. 100 meter. Varje år så länge jag 
minns i min barndom när den första snön 
fallit så kördes  "Anna-loppet",  våran 
kopia av Vasa-loppet.

i  mitt hem, nr 25. Svarade man i telefon 
skulle man säga två, fem.
Det hände ju aldrig att den som ringde 
ville tala med mig, men jag tyckte det var 
roligt i alla fall ända tills Karin Wång-
dahl i Håkansgården ringde och frågade 
mig om  charkuteribilen hade kommit. 
Jag fattade inte vad hon  frågade efter 
”charkuteribil”??? Vad kunde detta vara 
för något. Om hon sagt köttbilen, kanske 
jag skulle förstått frågan, men ”char-
kuteribilen” det var helt främmande. 
Vårt vardagliga namn på köttbilen var 
Korvambulansen.

När vi anskaffat den första radion, vet 
jag inte.  Vad jag hört talas om var att det 
redan året efter då radiotjänst börjat
1926.  En kringresande satte upp en 

att lyssna på radio.  Pappas bror Paul 
installerade hos oss, en kristallmotagare 
någon gång på slutet av tjugotalet. Det 
var bara två lurar och jag som minstingen 
hade dåliga odds att komma intill att 

lyssna.  De gamla mostrarna i huset intill 
skaffade "högtalare"  tidigt.  Dom köpte 
mjölk av oss. Det var oftast min syster 
Gunvor eller jag som levererade mjölken 
till dom och då kunde vi få höra på radio 
samtidigt.  Ibland kunde vi få höra på 
"Barnens brevlåda" med Farbror Sven.

Från den tiden minns jag inte mycket av
programutbudet, jag vet bara att "tid-
signalen" tyckte jag lät alldeles för-
skräcklig, jag var nästan rädd. 

Jag tror det var 1937,  Arthur Nordin från 
Skara, han kom varje år och sålde kläder, 
denna gång hade han med en radioap-
parat, som han "lurade" på far. Det blev 
som en ny tid för oss. 

Våran granne, Fritz Svensson, hade inte 
telefon, utan brukade komma till oss  för 
att ringa, han hade heller ingen högta-
lare.  Far tyckte till honom att det skall 
du allt skaffa dig..   Hans svar glömmer 
jag aldrig      -"Jag väntar allt tills en kan 
se gubben som pratar"....  Då kunde väl 
ingen tro att det skulle de kunna göra 
drygt tjugo år senare.

Min farfar dog januari 1936 på sitt åt-
tioandra levnadsår. Det jag minns av 
honom var att vi gick in till honom i hans 
kammare. Jag minns att jag satt i hans 
knä framför kakelugnen och jag minns 
hur rummet var möblerat. Han hade en 
chiffonjé, ett högt skåp, en komod. en 
handukshängare i form av en liten hylla. 
Ett porträtt av en son Arvid över sängen 
(han dog ung).  Jag kan erinra ett speci-
ellt minne med fafar.  -En sommarkväll 

Wallén. Det var vid åttatiden på kväl-
len, farfar kom till mig och gav mig en 
tjugofemöring. Han ville att jag skulle gå 
in till Moster Selma och köpa en sock-
erdricka.  Jag travade iväg, affären var 
ju stängd vid den dagsen. Jag gick och 
knackade på vid köksingången. Selma 
kom och öppnade, jag frågade om jag 
kunde få köpa en sockerdricka ?   -Det 
hämtar jag inte vid denne dagsen, du får 
komma igen när vi har öppet i morgon...    
Jag gick tillbaka med tjugofemöringen 
till farfar,   -- Dä va la märkvärdigt, sa 
farfar, tog pengen, gick in till Selma och 
snart var han tillbaka med en dricka, som 
förmodligen skulle blandas med något 
starkare.

Farfar var den första människa som jag 
sett som död. Jag var sju år, jag var med 
på begravningen  som var en söndag. 
Det var mat hemma hos oss, det var 
dukat både i salen och i farfars kammare. 
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Dagen efter var det s.k. efterkalas, då var 
kusinerna Bengt och Bo med.  De var 
för små för att vara med på begravnings-
dagen. Medan de vuxna satt ute i salen 
lekte vi i sovrummet.  Vi lekte begrav-
ning, Vi stod uppe i sängen, Bo eller 

ned jämte sängen. vi hade väldigt roligt 
mins jag.  Barn har alltid varit barn... 
Eftersom vi bodde nära kyrkan, så blev 
det täta besök, det hörde till att gå till 
kyrkan varje gång det var gudstjänst.  
Det som fascinerade mig mest var lång-
fredagen med korsfästelsen.  Detta hin-
drade dock inte att leka även med denna 
allvarliga händelse.  Det var gudstjänst-
besök på förmiddagen,  på eftermiddagen 
korsfästes Gunvors båda dockor,  säg 
sedan att vi inte tog kyrkans betraktelser 
med oss hem.

En annan händelse, som jag för min del 
inte minns och kanske inte hade del i 
var när gamla moster Anna skojade med 
oss. Hon skulle väl narra oss på något 
vis. Men Bertil som lyssnat på prästens 
ord i kyrkan,   gick till sina småsyskons 
försvar och sade -" Moster Anna ska inte 
lura små barn,   då vore det bättre att 

sin hals och sänktes i havets djup”.  

Efter denna händelse svalnade relatio-
nerna mellan moster Anna och oss en 
längre tid.
1935 började jag småskolan. Lärarinnan 
hette Edit Svensson.  Vägen till skolan 
var endast etthundrafemtio meter. Detta 

sorg gå hem och äta middag,  jag mis-
sade på så vis den längsta rasten.  Man 
hör ofta att barnen älskar sin första skol-
fröken. Det gjorde inte jag.   Lärarinnan 
umgicks med min fars gamla mostrar.  
De utgjorde på sätt och vis en för senare 
tid s. k. agentrörelse.
Var jag tjurig och t.ex. inte ville avbryta 
min lek och för att bära in ved till köket,  
eller om jag gjort något hyss,   så var lä-
rarinnan nogsamt underrättad redan nästa 
dag.  Till följd av att jag börjat skolan, så 
började också söndagsskolan.  Söndags-
skolan med samma Edit Charlotta Svens-
son, var väl inget som jag brann för, 
Gunvor och Lennart var ju också med. 
Det roligaste med söndagsskolan var de 

-
skolebok. Men, tyvärr när jag började 

bilder förrän det nya kyrkoåret började.  
En söndag vägrade jag följa med.  Len-
nart skulle säga att jag var sjuk.  

En stund efter de gått, smög jag mig ut 
till dammen där jag skulle leka med mina 
kära småbåtar. Vad jag inte räknat med 
var att det var fri sikt från skolans föns-
ter,  endast femtio meter från dammen. 
och lärarinnans röst avbröt mitt söndags-
nöje  -- "Hur är det med den sjuke"..  
Följande skoldag var inte så rolig.

För övrigt vill jag inte klaga på min 

mor sa en gång att det var ett under att 
jag kunde lära mig så mycket som det 
ändå blev. För hon var så uppless på 
”Lill-Olle och Sörgården"   så hon or-
kade inte med att förhöra läxorna.

Hemma hade vi elektricitet, till skillnad 
av många kamrater. Ibland kom det 
elektriker.
De kunde ta i dessa trådar som var så 
farliga att beröra.  Detta gick över mitt 
lilla förstånd. jag frågade min tre år äldre 
bror, Lennart, som upplyste mig  "att det 
kunde dom göra,  för dom var försäk-
rade".  Jag visste inte vad jag skulle tro, 
men att vara försäkrad det måste var nå-
got som är bra, även för tjugohundratalet.

Gunnar Thorstensson
(gm Ingemar Williamsson LIHS)

Fotbollshistorien i 
Götene-Kinnekulle-
bygden.
(Artikeln  består  av utdrag ur studeran-
de  Kenneth Johanssons specialarbete 
år 2003 på Fritidsledarlinjen i Axevalla 
Folkhögskola)

fotbollsföreningar bildades av ungdomar 
runt om i Götenebygden. Man samlades 
ofta vid någon vägkorsning eller skogs-
backe efter dagens arbete för att prata 
och umgås. Bristen på fritidssysselsätt-
ning var stor under denna tid. Någon an-
nan form av organiserad idrott förekom 
knappast varför fotbollen blev den första 
organiserade formen av idrottsutöv-

fotbollsverksamheten anordnades bl a 
hembygdsfester, ofta på festplatser i nära 
anslutning till fotbollsplanerna.
Fotbollsföreningarna inom Götene kom-
mun har genom åren varit sammanlagt 16 
stycken varav 8 är nedlagda eller vilande. 
På Kinnekulle har det funnits ett antal 
fotbollslag, numera nedlagda. Dessa är 
Gössäters IF, Husaby BK, Blombergs IF, 
Råbäcks IK och IK Vena. Andra lag som 

också är nedlagda eller vilande är Årnäs 
IF, Österängs IF och IK Vättlösa.

Här följer en kort resumé 
av de nedlagda förening-
arnas verksamhet:

Blombergs IF startades av kalkgruvear-

dåvarande ägaren till Blombergs Säteri 
att starta föreningen. Fotbollsplanen 
var en kohage i närheten av säteriet och 
dräkten var gul tröja och blå byxor. Klub-
ben hade som mest ett 30-tal medlemmar 
och ett A-lag med ca 15 spelare. Man 
spelade endast träningsmatcher under 
de två år som föreningen var verksam. 
Spelarna gick sedan över till IK Vena 

var Karl-Erik Persson, född 1917 och se-
dermera även känd som cykelhandlaren 
”Kalle P” i Lidköping
Gössäters IF spelade sin första tränings-
match mot Hällekis IF på midsommarda-
gen 1927. Föreningen var sedan verksam 
under tre år varefter spelarna gick över 
till Hällekis IF eller IK Vena. Fotbolls-
planen var belägen i närheten av bastun 

uppgifter om föreningen.

Husaby BK bildades 1947 och deltog 
i seriespel fram till 1953. En serieta-
bell från 1951 visar att Husaby BK är 
med i Kinnekulle-serien och hamnar på 
en fjärdeplats detta år. Fotbollsplanen 
hette Zickermansvallen och genom att 
arrangera fester på Zickermansgrund, en 
festplats alldeles i närheten av fotbolls-

-
samheten. Föreningen hade som mest 75 
medlemmar, ett A-lag och ett pojklag. 
Dräkten var röd tröja och vita byxor
IK Vena . När klubben fyllde 75 år 1957 
stod följande notis i Nya Lidköpings-
Tidningen: ”Vi satt en gäng grabbar i 
en skogssluttning och resonerade om 
fotboll och kom då på idén att starta en 
förening” vilken sedan kom att  bildas 
den 16 april 1932.  IK Vena spelade som 
bäst division VI-fotboll och lades sedan 
ner 1969 då man gick upp i Trolmens 
SK. Man hade ett 70-tal medlemmar, två 
herrlag och ett pojklag. Huvudsakliga 
inkomster var medlemsavgifter samt 
intäkter från festplatsen som föreningen 
också drev. Fotbollsplanen var Venaval-
len (som nu är igenväxt) och dräkten var 
grön tröja och svarta byxor. 

forts.
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Rudolf Gustavsson, född 1917 och även 
kallad ”Rulle Post” 
Råbäcks IK bildades 1932 och man spe-
lade fotboll i lägre serier fram till mitten 
av 40-talet på Råbäcks idrottsplats. De 

-
versearbetare på Råbäcks egendom. Man 
hade ett 30-tal medlemmar och ett herr-
lag med 15-20 spelare. Fotbollsplanen 
var Råbäcks IP som låg intill stallet och 
verkstaden på Råbäcks egendom men det 

var gul-svartrandig tröja och vita byxor. 
En framstående spelare var kalkarbetaren 
Arne Hult, född 1915.
Vättlösa IK/IK Tor bildades vid ett 
möte i Vättlösa skola den 14 december 
1948. Klubben vann Kinnekulle-serien 
första gången som laget deltog år 1949. 
Föreningen bytte sedan namn till IK 
Tor år 1967 och deltog sedan i seriespel 
fram till mitten av 70-talet då klubben 
läggs ned. Man hade som mest ca 80 
medlemmar och ett herrlag med ca 20 
spelare. Tipspromenader i Vättlösa gav 
intäkter till föreningen. Fotbollsplanen 
var Vätttlösa IP och den togs i bruk 1950. 
Dräkten var röd tröja med vita ärmar och 
vita byxor.

Årnäs IF är kommunens äldsta fotbolls-
förening, bildad den 6 juni 1907. De lag 
man spelade vänskapsmatcher mot vid 
den tiden var Katrinefors IF, Lidköpings 
IS och Mariestads Realskola IF. Fören-
ingen spelade i det nationella seriesyste-
met från 1957 till 1964. Fr o m 1990 är 
föreningen vilande. Medlemsantalet var 
som mest 150 st och man hade ett A-lag, 
ett B-lag och ett Pojklag. Som hos många 

Husaby BK 
Ivar Bergström, Folke Lorentzon, Toralf Johansson      
Kalle Blom, Assar Johansson, Bertil Axelsson              
Kåre Johansson, Reidar Johansson, Harry Göthberg     
Bengt Engström och Josef Jonzon                               

IK Vena
Olle Johansson, Göran Persson/Nordstedt, Lennart 
Hylén, Ingvar Videll, Eilert Johansson, Karl-Erik
Andersson, Evert Björk, Anders Johansson, Nils Gustavsson
Folke Korsell, Gösta Nilsson, Georg Lindblom, Åke Johansson

andra föreningar var festplatsen den stora 
inkomstkällan. Fotbollsplanen Ekvallen 
invigdes midsommardagen 1945. Idrotts-
platsen sköttes av folk på orten och 
man hyrde även ut till andra föreningar. 
Dräkten var vit tröja och röda byxor. En 

mycket bra spelare och dessutom ledare 
under många år.
Österängs IF startade sin fotbollsverk-
samhet 1927. Man spelade säsongen 
1932-1933 i den s k nordvästra serien 
tillsammans med Årnäs IF och Hällekis 
IF. Klubben har spelat division VI-fotboll 
som bäst. Verksamheten lades ner 1973. 
Ca 100 medlemmar tillhörde klubben 
som mest och man hade då två herrlag 
och ett pojklag. Intäkterna kom från 
hembygdsfester på Idrottsplatsen som an-
lades 1930. Dräkten var röd tröja och blå 
byxor. Bertil Djerf var en framstående 
spelare under en lång följd av år.

Idag verksamma 
fotbollsklubbar

inom kommunen och här följer en kort 
presentation av dessa: 

Götene IF som bildades 1924 har varit 
den mest framgångsrika klubben med
spel i dåvarande div 3 under 70-talet 
ledda av Sil-sonen och framgångsrike f d 
Italienproffset Arne Selmosson.

Hangelösa IF bildad 1934 och hade 
även under  många år också ishockey på 
programmet

Hällekis IF bildades 1927 och hade sin 
storhetstid under 40/50-talen då man 
spelade i det nationella seriesystemet, 
dåvarande division IV.

Kinne-Vedums IF är den yngsta fören-
ingen i kommunen, bildad 1948.

Källby IF är bland de största förening-
arna i kommunen. År 2003 hade klubben 
450 medlemmar,  fyra herrlag, ett damlag 

till tio år.

Lundsbrunns IF bildades 1922, även 
de med en omfattande  verksamhet. 
2003 hade man också 450 medlemmar 

fotbollskola.

Sils IF föddes 1933 i Göttorps by och 
har nått störst framgångar med sitt 
damlag som 1976 spelade i allsvenskan 
och nu håller till i Söderettan. Bröderna 

har gjort klubben rikskänd.

Trolmens SK  kom till 1945 och som 
utöver fotbollen blivit kända för sin 
populära Drive-inbingo på klubbens 
träningsplan.

Sammanställt av Ingemar Williamsson 
LIHS
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Bastun var full av trötta orienterare. 
Efter söndagens långpass var det skönt 
att slappna av. Tystnaden var påtaglig. 
Men värmen i bastun var dålig, bara lite 
över 40 grader. 

–  Det är tur att vi är så många. Då vär-
mer vi ju upp bastun, funderar plötsligt 
en av orienterarna.
Alla nickar instämmande, alla utom en. 
Tystnaden lägrar sig igen. Efter ett par 
minuter tar han som inte nickade till 
orda:

–  Men det stämmer väl inte. Vår kropps-
temperatur är ju ca 37 grader, så i själva 
verket sänker vi väl temperaturen.
Återigen instämmande nickar. Den här 
gången från alla.

IK Gandvik från Skara hade många 
duktiga orienterare i början av 1950-ta-
let. Men man saknade en klubblokal, 
ett ställe att samlas i, för att träna och 
umgås.
Då dök, lite oväntat, en möjlighet upp. 
Tidningen Skara-Posten - Västergötlands 
Annonsblad skulle bygga nytt vid Skara-
borgsgatan 29. På den planerade tomten 
fanns en mindre byggnad, som behövde 
rivas. Den ägdes av en målarmästare 
Malmros. Timmerhuset hade tidigare 
köpts in av en skräddaremästare Göth-
berg på slutet av 1800-talet. ...av Friluftsgården, Petersburg.

Låg värme i bastun
man riva taket . Timmer-stommen såga-

Petersburgsskogen, strax söder om Skara. 

närheten fanns en källa, ”som inte ens 
sinat under torra somrar”, som skulle 
utnyttjas. Stugan, som var 10x3,5 meter, 
kom att inrymma ett omklädningsrum, 
som också skulle användas som klubb-
rum, ett tvättrum och en bastu.

genom klubbmedlemmarnas arbete. 
Bidrag erhölls med 1500 kronor från 
Riksidrottsförbundets bastudelegation 
och 1000 kronor från Skara stad.

”Bastun”, som klubbstugan allmänt kom 
att kallas, blev givetvis ett lyft för Gand-
vik, när den invigdes 1955. 

Men faciliteterna var enkla. I den enda 
duschen fanns bara kallt vatten. Och det 
var kallt, speciellt vintertid. Inte heller i 
kranarna fanns varmvatten. Men löparna 
fann snart på råd. Innan träningsturen 
spolade de upp vatten i tvättfatet och 
ställde in i bastun. På så vis blev tvag-
ningen lite behagligare, men i gengäld 
blev temperaturen i bastun ofta halvdan.

Bastun blev framförallt utgångspunkt för 
träningen. En karta, ”Stenumsbladet”, 
togs fram i direkt anslutning  till bas-

”Stockavägen” och ”Stenumsrundan”. 
Den senare var 15,7 km och blev något 
av ett mandomsprov. Klarade man den 
under timmen, så var man etablerad.
Ungdomsverksamheten kom igång och 

det bara fanns ett omklädningsrum, så 
missgynnades dock kvinnorna.

Kravet på jämställdhet och de dåliga 
hygieniska förhållandena ledde så små-
ningom till diskussioner om något nytt. 
Gandvik uppvaktade kommunen och 
1972 invigdes en modern friluftsanlägg-
ning, Friluftsgården, Petersburg, bara ett 
par stenkast från bastun som tjänat ut. 
Idag fungerar den mest som förråd.
Lennart KarlssonMålarmästare Malmroos stuga... ...blev Gandviksbastun, som ersattes...

Efter drygt 50 år i orienteringsskogarna har jag upplevt ett och annat. 

Att hitta skärmar är självklart höjdpunkterna i ett lopp. 
I dag får man ett ”pip” som kvittens att man stämplat.
Tänkbart vore att man skulle kunna ”lyssna” sig fram till en 
skärm när man närmar sig. Men ännu har jag inte lyckats med 
det. Kanske beror det på att jag blivit gammal och hör dåligt.
Annat var det förr, på 50-talet. I varje fall på nattorientering-
ar. Då kunde man, i bästa fall, lukta sig fram till kontrollerna, 
särskilt om man hade vinden mot sig. 
Då var nämligen kontrollerna utmärkta med röda fotogenlam-
por, som kunde osa rejält ibland. 
Det hände mer än en gång, när jag visste att jag var i närhe-
ten av kontrollen, att jag stannade upp och ”sniffade”. 
Och visst! Oset från fotogenet ledde mig fram den sista biten 
till kontrollen.
                                                                 Lennart Karlsson

Stiftklämmans intåg var något av ett genombrott. Borta var 

löpare vid OK Kroppefjälls tvåmannabudkavle på 60-talet 
känna på.
Jag sprang första sträckan och var på väg mot en grop som 
låg uppe på en höjd. På väg upp såg jag att jag var på rätt 
kurs, för två löpare syntes. De stod uppenbarligen i gropen 
och höll på att stämpla. Men vilken tid det tog. 
Varför sprang de inte vidare? När jag kom fram till skär-

samtidigt och ingen ville släppa taget. 
Jag försökte få dem att skynda på, men förgäves. 

-
er i klämman och den andre tryckte till. ”Fighten” var över, 
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Möte med intresserade att bilda en lokal-
avdelning av Wästgöta Idrottshistoriska 
Sällskap i Mariestad-Gullspångs och 
Töreboda kommuner i Sparbankshuset, 
Mariestad, den 4 juni 1991.

Med dessa rader i lokaltidningen såddes 
fröet till bildandet av Vadsbo Idrotts-
historiska Sällskap. Initiativtagare var 
styrelseledamoten i Västergötlands 
Fotbollsförbund Arne Nilsson och Erik 
Andreasson, Tibro.
Många intresserade hörsammade kallel-
sen och en interimstyrelse bildades, med 
Paul Pettersson, Töreboda som ordfö-
rande. Övriga val till interimstyrelsen: 
Sture Steenson, Tore Lindh och Evert 
Johansson, samtliga Mariestad, samt 
Bo Zackrisson, Gullspång, Arne Eklind, 
Hova och Kurt Karlsson, Töreboda. Som 
valberedning valdes Arne Nilsson, Ma-
riestad, Per-Erik Larsson, Mariestad samt 
Ernst Johansson, Älgarås.
Efter ett antal möten i interimstyrelsen 
var det så dags för sällskapets första 
årsmöte i Templarlokalen Östra Järn-
vägsgatan, Mariestad, (nuvarande Odd 
Fellowlokalen) den 12 november 1991. 
Inbjuden gäst var Mats Segerblom, 
Borås, ordförande i Wästgöta Idrottshis-
toriska Sällskap.

Till ordförande valdes Harry Johansson, 
Tidavad, övriga styrelseledamöter:  Sture 
Steenson, Mariestad, Ingvar Johansson, 
Hova, Martin Möller, Töreboda, Henrik 
Larsson, Årnäs och Ernst Johansson, 
Älgarås. Valberedning: Arne Nilsson, 
Mariestad, Paul Pettersson, Töreboda 
och Bo Zackrisson, Gullspång. Årsmötet 
beslutade att namnet på sällskapet skall 
vara Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap, 
och att årsavgiften för 1992 är 50 kronor.

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap 1991-2011

Så här många intresserade av idrottshistoria hade mött upp på introduktionsmötet för 
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap.
Längst fram initiativtagarna, Arne Nilsson, (till vänster) Mariestad och Erik Andreas-
son, Tibro. 

Deltagare vid det historiska tillfället var: 
Mats Segerblom, Borås, Arne Nilsson, 
Mariestad, Sture Steenson, Mariestad, 
Lennart Dahlin, Mariestad, David Thörn, 
Töreboda, Arne Larsson, Töreboda, 
Sten-Ola Fredriksson, Töreboda, Kurt 
Karlsson, Töreboda, Paul Pettersson, Tö-
reboda, Ernst Johansson, Älgarås, Martin 
Möller, Töreboda, Börje Carlsson, Ma-
riestad, (då en mycket ung man som nu 
är föreningens mångårige kassör), Lars 
Ribbenstedt, Mariestad, Tore Fjellman, 
Mariestad, Thore Lindh, Mariestad, Inge-
mar Öst, Mariestad.

Utdrag ur första
 verksamhetsberättelsen 1992
att Sällskapet består av 25 medlemmar.
att styrelsen bestått av: Harry Johans-
son, ordförande, Ingvar Johansson, vice 
ordförande, Sture Steenson, kassör, Bo 
Zetterman, sekreterare, Henrik Larsson, 
vice sekreterare, samt ledamöterna Mar-
tin Möller och Ernst Johansson.
att den 2 mars genomfördes ett medlems- 
och presentationsmöte i Sparbankens 
lokaler i Mariestad, där förre TSL-jour-
nalisten Ingemar ”Everton” Helgosson 
kåserade om sin livsgärning som sport-
journalist.

att ett idrottskafé anordnades i Gullspång 
med sportjournalisten Kjell ”Keeper” 
Emanuelsson som gäst, och represen-
tanter för Värmlands Idrottshistoriska 
Sällskap.
Styrelsen var oförändrad de närmaste 
åren, men år 1995 kom nuvarande kas-
sören Börje Carlsson och Björn Jansson 
in styrelsen. Börje är fortfarande sällska-
pets kassör medan Björn Jansson avgick 
som sekreterare i år, 2011, men kvarstår 

som suppleant i styrelsen. Från verksam-
hetsberättelsen 1997 kan man läsa att 
Sällskapet legat lågt med verksamheten, 
dels beroende på ekonomin, dels för att 
Sällskapet saknar eget tak över huvudet. 
Styrelsens förhoppning är att lokalfrågan 
skall lösa och att det kommer till nya 
medlemmar med friska idéer. Sällskapet 
har ett 30-tal medlemmar.
Under 2001 börjar dokumentationen av 
svenska mästare, med sekreteraren Björn 
Jansson som ansvarig.
År 2004 har samlingen av svenska mäs-
tare blivit ansenlig, de har presenterats på 
tre olika utställningar, i Vadsbohallen och 
Karlsholme, samt på biblioteket i Töre-
boda. Medlemsantalet har glädjande nog 
stigtit från 30 till 47 medlemmar.
År 2006 efterträdde Bo Zackrisson, Gull-
spång, Harry Johansson som ordförande. 
Harry som varit ordförande i Sällskapet 
från starten, 15 år, valdes till hedersord-
förande.
Under 2007 togs ett antal Roll-Up:s 
fram med bilder från gamla avsomnade 
idrottsplatser och bilder på idrottslag av 
äldre datum. Ett samarbete med Vads-
bogymnasiet inleddes också detta år, 
vilket var positivt både för Sällskapet och 
eleverna. De båda lärarna, Jan Edgar och 
Olle Malmborg var initiativtagare. Efter 
att de båda slutat som lärare, har projektet 
tyvärr gått i stå.
Under 2010 har medlemsantalet expande-
rat, vi var vid årsskiftet 121 medlemmar 
och förhoppningen är god att vi ska bli 

”ÖPPET HUS”
Vi har under år 2010 haft ett antal välbe-
sökta ”Öppna Hus” där vi bl.a. gästats av 
cyklisten Bernt Johansson, simmerskan 
Eva Nyberg, löparlegenden Dan Waern, 
innebandytränaren Åsa ”Kotten” Karls-
son, dessutom har vår ”egen” Håkan 
Claesson visat sin nästan kompletta 
samling av Rekordmagasinet.
Vi har också tillsammans med Femklö-
vern” (som förutom Vadsbo IHS består 
av Idrottshistoriska Sällskapen i Lidkö-
ping, Skara, Tibro och Karlsborg) gjort 
ett 2-dagars besök i Arvika hos gamle 
Mariestadstidningsjournalisten Kjell 
”Keeper” Emanuelsson. I månadsskiftet 
juli-augusti var sju medlemmar på besök 
hos vår medlem Jan Edgar i hans som-
marstuga utanför Leksand. Jan hade lagt 
upp ett trevligt program med kyrkrodd, 
besök i Ejendals Arena, Lugnets Skidsta-
dion och Idrottsmuséet i Falun, samt som 
avslutning, fotboll på Domnarsvallen, där 
Brage mötte Norrköping.
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Den 4 mars 1992 hade Sällskapet sitt 
första möte.
Gästföreläsare var Ingemar ”Everton” 
Helgosson (till höger) som redan 1945 
började som sportchef  på 
Mariestadstidningen.

Under 2011 har vi förutom årsmötet 
den 7 mars, då Per Ottosson, Töreboda, 
berättade om sitt liv som travguru och 
festivalarrangör, varit värd för ”Femklö-
vermötet”, som gick av stapeln i Hamn-
magasinet i Lyrestad. Vi besökte också 
Mats Harryssons samlingar av Merce-
desbilar.
Under de 20 åren som gått sedan bil-
dandet av Sällskapet är det naturligtvis 
många som gjort betydande insatser. En 
är Arne Nilsson, som förutom att han var 
aktiv vid bildandet, varit ordförande i 
valberedningen under alla 20 åren. Andra 
är Börje Carlsson, Sven Hjort och Björn 
Jansson som varit med i styrelsen i 15 år. 
Sällskapet har under de 20 åren bara haft 
två ordföranden, Harry Johansson och 

Bo Zackrisson. Harry var ordförande de 
första 15 åren,  han efterträddes av Bosse 
2006. Harry är numera hedersledamot.
Bosse var också med vid bildandet 1991, 

och har hela tiden varit med på resan, 
bl.a i valberedningen och som revisor.
Styrelsen för 2011 ser ut som följer: Bo 
Zackrisson, ordförande,  Börje Carlsson, 
kassör, Per-Göran Persson, sekreterare, 
Håkan Claesson, vice ordförande, Eiler 
Jansson, Stig Brånfeldt, Örjan Johansson. 
Suppleanter: Olle Malmborg och Björn 
Jansson. Adjungerad ledamot: Christer 
Carnegren, Tibro. Hedersledamot i sty-
relsen: Sven Hjort.
Undertecknad, samt Örjan Johansson 
och Håkan Claesson är rena ”juniorerna” 
i sammanhanget, men har alla ett brin-
nande intresse för idrott i alla former, och 
lyssnar, ser och lär, av våra mer rutine-
rade styrelsekamrater.
                                           Pelle P 

Idrottshistoriska Sällskap 20 år. Tillställ-
ningen gick av stapeln på Karlsholme 
Folkets Park i Mariestad, och ett drygt 
75-tal medlemmar och inbjudna deltog. 
Efter inledande mingel hälsade sällska-
pets ordförande Bo Zackrisson gästerna 
välkomna, och delade tillsammans med 
vice ordförande Håkan Claesson ut stan-
dar till förtjänta medlemmar. 
En speciell jubileumstårta hade också ta-
gits fram, (se bild). Under tårtkalaset be-
rättade inbjudne gästen Thomas Nordahl 
om sin karriär, både som fotbollsspelare 
och expertkommentar i TV. Ett mycket 
uppskattat inslag.

Erik ”Heja Röda Vita laget” Bengtsson 
var Vadsbo IHS gäst vid ”ÖPPET HUS” 
den 10 maj. Mötet var utlokaliserat till 
Gullspång där Gullspångs IF med Bo 
Zackrisson i spetsen var värd. GIF:s ord-
förande Ulf Gustavsson inledde med att 
informera om föreningen. Erik Bengts-
son berättade om sin långa karriär som 

Oss gamla ÖSK:are emellan,
Peder Persson och Thomas Nordahl.

Den speciellt framtagna jubileumstårtan.

Prominenta gäster, från vänster, Robert 
Hammarlöf, journalist på gamla Idrotts-
bladet och DN, Kjell Emanuelsson, DN, 
NWT, Mariestadstidningen, Jan-Åke Ek, 
OS-cyklist, Janne Blomster Degerfors IF, 
Håkan Höglander, Degerfors IF,  Tho-
mas Nordahl, ÖSK, Anderrlecht, Peder 
Persson, ÖSK, Djurgården, och Hova IF.  

Förtjänta medlemmar i Sällskapet med sina standar: Stående fr.v.: Bo Zackrisson, Stig 
Brånfeldt, Sven Hjort, Eiler Jansson, Lennart Eriksson, Hugo Nyström, Arne Nilsson.
Knästående: Christer Carnegren, Börje Carlsson, Andreas Fäger (Sisus representant)

Erik Bengtsson hos Vadsbo IHS
maratonlöpare, och om sin bok ”Heja 
Röda Vita laget”, men fram för allt om 
Degerfors IF, från bildandet 1907, till 
samgåendet med Jannelunds IF, fram till 
våra dagar. Han visade också diabilder 
från gamla tider. Ett 30-tal medlemmar 
deltog .
Pelle P

En musikgissningstävling under ledning 
av Gunnar Bohlin genomfördes också, 

Amberg från Gullspång som segrare. 

En lyckad dag tyckte både gäster och 
arrangörer. 
Text och foto: Pelle P



28

BORÅSMEDALJEN 2010 
TILL PATRIK JÄRBYN
Boråsmedaljen ska enligt stadgarna delas 
ut till bästa idrottsprestation i staden 
under det gångna året.

Medaljen har delats ut sedan 1938, först 
av den numera nedlagda Föreningen för 
idrottens främjande och fr o m 2008 av 
Borås Idrottshistoriska Sällskap, BIS, 
som tagit över ansvaret. Första pristagare 
var brottaren Axel Cadier.  De senaste 
och BIS första medaljörer blev Elfsborgs 
målvakt Johan Wiland och fältryttarinnan 

för sina prestationer 2008.
För 2009 valde BIS jury att inte dela ut 
någon medalj.

Den 31 maj genomförde Borås 
Idrottshistoriska Sällskap sin 
årliga traditionella personalresa, 
dit också styrelsen är inbjuden.  
Målet den här gången var Tennis-
museet i Båstad med en avstickare 
till Hallands Väderö.

Vi var sammanlagt elva personer som 
anträdde resan i ett vackert försommar-
väder som också följde med hela vägen. 
Besöket i det föreningsdrivna Tennis-

i de imponerande samlingarna av Jonte 
Sjögren, Herrljungabo som numera bor i 
Båstad och som var en viktig del av det 
svenska tennisundret, bl a som Davis 
Cupkapten och tränare till Mats Wilan-
der. Tala om inside information!!

BIS beslöt att tilldela Patrik Järbyn, 
alpin utförsåkare i fartdisciplinerna, 
Boråsmedaljen för 2010.

Patrik Järbyn, som började sin skid-
karriär i Elfsborg, har en diger meritlista 
med 23 svenska mästerskap som senior 
och 1 som junior och 2 silver- och 1 

han sig till OS i Vancouver, hans femte 
raka OS vilket är en fantastisk prestation 
över huvud taget och inte minst i en så 
fysiskt krävande sport.

Medaljen delades ut i samband med att 
Borås Stads födelsedag den 29 juni.

Tommy Olsson
Ordförande i BIS och juryn för
BoråsmedaljenPatrik Järbyn

PERSONALRESA TILL TENNISMUSEET

Båt till Hallands Väderö ... i Skåne...?

Jonte visade och berättade om 
tennisstadion

Tennismuseet i Båstad –en imponerande samling av tennisprylar och bilder

Efter visningen av museet följde Jonte 
med och visade och berättade om tennis-
stadion och anläggningarna i anslutning 
till denna och även om livet runt banorna 
under Båstadsveckan. Därefter var det 
dags för lunch på traditionella Enehalls 
pensionat innan resan gick vidare mot 
Torekov för vidare befordran per båt till 
Hallands Väderö. Där blev det en trivsam 

att bege sig tillbaka till Borås igen efter 
en verkligt trevlig dag.
                                       Tommy Olsson

Foto: OT, GA/BIS
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URSÄKTA

HÖSTKRYSS                                                                                                                                                                                  
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, namnet på ett populärt frågeprogram i TV. Skriv ner svaret på ett vykort 
eller kuvert och skicka till ”HÖSTKRYSS”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik. Senast den 5 november vill vi ha 
svaren. Som vanligt drar vi tre vinnare bland rätt inkomna svar. Lycka till! 

Rätt svar i förra numrets ”SOMMARKRYSS” skulle bli ”Västgötaknallen”. Bland inkomna rätta svar har vi dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Ylva Larsson, Ormingeringen 11 A, 132 32 Salsjö-Boo.
2:a pris 2 Sverigelotter: Johan Sagner, Strandgårdsvägen 4, 149 34 Nynäshamn.
3:e pris 1 Sverigelott:    Rolf Jacobsson, Eosgatan 2 b, 462 34 Vänersborg.
                                                                                                                                                                                                                  
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
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