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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

Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Det ”lackar” mot jul. För varje år som går 
påminns vi om detta allt tidigare. 
Allra mest ”lackar” det på julafton. 
Varje år lovar jag mig själv, att inte låta 
mig dragas med i det allmänna juljäktet 
och stressen. 
Efter en ovanligt mild höst känns det ännu 
mer jobbigt att gå på julmarknader i 
november. 
Men tyvärr det blir väl som vanligt!

Sommarmöte i Herrljunga.

De idrottshistoriska sällskapens sociala funktion och betydelse kan inte nog 
betonas. Det är viktigt att våra medlemmar  träffas, lär känna varandra och ges 
möjlighet att utbyta erfarenheter under gemytliga former. Det upplevde vi under 
sommarmötet i Herrljunga. En välordnad, välbesökt och intressant dag. Tennis har 
varit ett tema för WIS i år.  Inte blev det sämre av att på sommarmötet få möta en 
av hjältarna från våra tennis-rolls-ups,  Jonte Sjögren ”live”, tillsammans med sina 
forna tenniskollegor. Tennisens utveckling i  Herrljunga från ingenting till SM-
seger i lag är imponerande. 
Jag hoppas, att sällskapen även tog till sig Sven-Åke  Mökanders uppmanning att 
arbeta med den egna föreningens/sällskapets utveckling. Gärna tillsammans med  
SISU. ”Femklövern”  (Karlsborg, Lidköping, Skara, Tibro och Vadsbo IHS) 
är resultatet av ett sådant utvecklingsarbete. Genom att inbjuda och själva bli 
inbjudna kan ”gräset bli grönt på båda sidor av staketet”. 

Idrottsmuseet i Vänersborg.

Westgöta Idrottsmuseum är stängt. Samlingarna håller på att fördelas ut till 
idrottsförbund, specialdistriktsförbund och sällskap/föreningar. 
Museet kommer att vara tömt till den sista december i år. Att lägga ner en 
verksamhet är ofta en sorgeprocess förbundet med mycket minnen och känslor.
Självklart är det sorgligt att se våra idrottshistoriksa samlingar splittras och det 
gemensamma västgötska idrottsarvet upphöra. Styrelsen har dock varit noga med 
att tillse, att samlingar så långt som möjligt hålls samman, att de placeras i ett 
sammanhang där de hör hemma och att de även i fortsättningen kan visas upp. 
Genom uppsägningen hamnade styrelsen i en tvångssituation. 
Frågan är dock, om vi även framtiden hade kunnat fortsätta samla/ta emot 
idrottshistoriskt material på samma sätt. 
Verkligheten har på något sätt kommit i fatt oss. 
Nya sporter, nya mästare, nya tävlingar.
Hade vi klarat att på samma sätt  samla, dokumentera, uppmärksamma 
mångfalden i den  värld vi lever i nu? Frågan kvarstår obesvarad. 
Kan framtidens digitala värld ge nya möjligheter? Ett idrottshistoriskt 
västgötamuseum på nätet vid sidan om de lokala?

Wall of Fame i Borås.

Jag har tidigare betonat vikten av att knyta ihop idrottshistorien från dåtid till nutid 
eller tvärtom. Borås IHS har årligen en ceremoni i Borås-hallen till vilken man  
inbjuder, uppmärksammar och porträtterar några av sina ”äldre” idrottsprofiler.
Ett mycket hedervärt och konkret exempel på vad jag menar.
Förutsättningarna varierar givetvis från plats till plats, men något kan alltid göras.

Jag tillönskar Er alla en riktigt 
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR
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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. 
31 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 1/2012 ca V 8

Nr 2/2012 Maj

Du vet väl att du, som privatperson också kan 
 bidra med att förgylla tidningen 
med insändare, reportage, debattinlägg etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller 
svart/vitt digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 
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FÄRG

Lördagen 3/9 höll WIS sitt numera tradi-
tionella sommarmöte i församlingshem-
met i Herrljunga. Efter kaffe och macka 
hälsade Herrljungas ordförande Rolf 
Melin de ca 55 deltagarna välkomna och 
lämnade ordet till kommunalrådet Kurt 
Hårsmar som likaså hälsade välkommen 
till Herrljunga Han berättade om kom-
munen och vad som är utmärkande för 
denna. ”Lugnt, lagom och lantligt” lyder 
en slogan, stora natur- och kulturvärden, 
bra läge och goda förbindelser var något 
av vad Kurt lyfte fram.

Därefter var det dags för WIS ordfö-
rande Roland Gustafsson att tacka för 
välkomnandet och särskilt hälsa gästerna 
Sören Karlström från Idrottsförbundet/
SISU och tennislegendaren Jonte Sjögren 
välkomna. 
Sören fick inleda programmet och berät-
tade bl a om vårens Riksidrottsmöte i 
Uppsala. Förslaget om att tillåta bola-
gisering, dvs att kravet på att ideella 
föreningar måste äga minst 51% skulle 
sänkas till 34 för att kunna släppa in ut-
omstående investerare, gick inte igenom. 
Reglerna för fördelningen av bidrag till 
specialförbunden ändrades och rösträtten 
för distrikten togs bort. Momsfrågan är 
fortfarande inte löst. Inga nya specialför-
bund togs in.

WIS SOMMARMÖTE 

55 deltagare från de flesta Idrottshistoriska Sällskapen

Två ”gamla” tennispolare från Herr-
ljunga, Sixten Borgvall och Jonte Sjögren

Sören Karlström från Idrottsförbundet/
SISU

Sedan var det dags för Jonte Sjögren, 
Herrljungason, spelare, tränare och leda-
re inom det svenska tennisundret. Jonte 
inledde med att framhålla vilken succé 
som Davis Cup i Borås i mars blev innan 
han började om hur tennisen i Herrljunga 
utvecklades från ingenting till en ort som 
bl a vann SM i lag. Bengt Lundell var 
en centralfigur i sammanhanget. Även 
Calle Schröder och namn som Fred Perry 
besökte Herrljungatennisen.

När sedan Jonte flyttade till Stockholm 
började han träna ungdomar i Djurgår-
den. När livsresan sedan fortsatte till Gö-
teborg blev han först kontaktperson för 
junioreliten och så småningom tränare 
för Team SIAB och DC-kapten. 
Då är vi mitt i det svenska tennisundret 
med namn som Björn Borg, Mats Wilan-
der, Anders Järryd, Jocke Nyström och 
Stefan Edberg och som mest 6 svenskar 
av de 10 översta på världslistan. 
Här blev anekdoterna många om både de 
svenska essen och t ex amerikanerna som 
Arthur Ashe, Jimmy Connors och John 

MacEnroe. Jonte avrundade sedan med 
en del funderingar kring varför det tog 
så tvärt slut och varför svensk tennis är 
där den är idag. Bristen på lagtänkande 
och för mycket fokus på individualism 
och pengar är enligt Jontes uppfattning 
avgörande i sammanhanget.

Efter en kort bensträckare i det fina 
sensommarvädret fortsatte programmet 
med att Sven-Åke Mökander höll ett 
brandtal för utveckling av vår verksam-
het. Grunden för ett sådant arbete finns 
i det häfte som togs fram för några år 
sedan i samarbete med SISU, ”Utveckla 
din idrottshistoriska förening”. Sven-Åke 
föreslog fyra åtgärder: göra en ny verk-
samhetsplan, starta nya arbetsgrupper, 
ta fram mera material till tidningen och 
ta emot den turné ut till sällskapen som 
WIS planerar.

Det var lätt att känna sig välkommen till 
Herrljunga
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WIS SOMMARMÖTE 

Göran Karlsson underhöll med
underfundiga och uppskattade dikter 
på bygdemål

Jonte Sjögren tackas av WIS ordförande 
Roland Gustafsson

 Därefter informerade WIS hemsidesan-
svarige Folke Brink om hur hemsides-
arbetet startade, läget idag och de planer 
som finns om fortsättningen och som bl 
a innefattar den ovannämnda turnén ut 
till de sällskap som så önskar. Tommy 
Olsson från redaktionskommittén för 
WI presenterade kommittén och infor-
merade om de diskussioner som förs här 
om tidningens upplägg och innehåll. En 
nyckelfråga är att få in mera material och 
att få det från alla sällskap. 

Det finns säkerligen mycket att ta fram 
även utanför sällskapens egna verksam-
het, personer som kan berätta om sina 
idrottsminnen eller egna prestationer osv. 
På samma sätt kan vi även höja kvalite-
ten på bildmaterialet.

Så var det dags för en mycket god lunch 
innan Göran Karlsson, systerson till 
bygdepoeten Knut Holm, underhöll med 
underfundiga och uppskattade dikter på 
bygdemål av Holm och Sven Kjellgren.

Programmet avslutades sedan med att 
Roland informerade om att WIS sedan 
i fredags är uppsagda från lokalerna för 
distriktsmuseet i Vänersborg med två 
månaders varsel (!). 
Kommunen har plötsligt velat ha 52 000 
kr i hyra för ett ettårskontrakt, något som 
WIS inte kan klara och kanske inte hel-
ler vill eftersom det också finns mycket 
annat att arbeta med, om vi ska ha ett 
distriktsmuseum..
Mötet diskuterade vad som nu ska hända, 
hur en upplösning ska gå till, möjlighe-
terna att få stöd och hjälp av regionens 
museiorganisation Västarvet och annat 
som nu måste lösas när situationen ställts 
på sin spets.
                                      Tommy Olsson 

Genom TV-programmet ”Tipsextra”, 
som introducerades i Sverige på tidigt 
1970-tal, fick engelsk fotboll ett enormt 
genomslag. Flera resebyråer erbjöd både 
flyg och båtresor. Med båt kunde man 
åka torsdag morgon från Göteborg och 
hem söndag förmiddag. Båtresan tog 24 
timmar, så tiden i England  blev bara 2 
dagar. Färjan anlände till Immingham, 
cirka 30 mil från London, så oftast gick 
resorna till Sheiffield eller Manchester.
Vi, 4 arbetskamrater på Mariestadstid-
ningen i Mariestad, tände på idéen, men 
tyckte att tiden i England var väl knapp. 
Vi tog saken i egna händer och gjorde en 
egen skräddarsydd resa  med ytterligare 
ett par dagar i England.

Fotbollsgänget från Mariestad, fr. v, 
Bengt Svensson, Bertil Andersson, 
P-G Persson och Tord Källström. 
                     Yngve Larsson tog bilden.

En fotbollsresa 1974
Båtresan gick som en dans, trivseln var 
stor med god mat och dryck. Att hitta 
järnvägsstationen i Immingham var lite 
svårare, men det gick det med. Statio-
nen låg nästan ute på landet och vi fick 
vänta nästan ett par timmar på tåget till 
London. Men till slut kom det - och vi 
till London. Hotellet, som för övrigt hette 
Bloomsbury var bra, men frukosten, med 
wienerbröd, var inte riktigt i min smak.
Vi besökte flera kända platser i London, 
bl.a Buckingham Palace.
Så kom då lördag och matchdags. Vilken 
match skulle vi gå och se. Vi tog tunnel-
banan till Wembley, där det var cupfinal, 
vilka lagen var har fallit bort ur minnet. 
Tyvärr så var det fullsatt, men att bara 
vara där och se alla supporterskaror 
utanför var stort.
Vi hade som reservmatch Queen Park 
Rangers-Tottenham. Även där var det 
fullsatt, men en ”haj” utanför förbarmade 
sig över oss. Enligt biljetten var priset 
85 pence, men vi fick förmodligen betala 
något mera. Men vad gjorde det, nu skul-
le vi få se Tottenham, med landslagsmän 
som Martin Chivers och Martin Peters. 
Matchen igång, men det var inte Totten-
ham, utan Queens Park som dominerade, 
och dessutom stort. I halvlek gick vi ner 
på planen och tog ett kort i ena målet, 
då kom mittbacken i Queens Park, Terry 
Mancini, fram till oss och blinkade och 
pekade på ribban där han nyss hade haft 
en stenhård nick. I andra halvlek fick 
Queens Park utdelning och vann med 

2-0. Vi fick se nya stjärnor och landslags-
män tändas, såsom Stan Bowles (som är 
den mest tekniske spelaren jag har sett) 
och målvakten Phil Parkes. Laget slutade 
tvåa i engelska ligan det året, och så fick 
man ett nytt favorit lag i England.
De närmast följande åren hade jag nästan 
klippkort över Nordsjön, men första 
matchen är den som fortfarande lever 
kvar i minnet.
                                                 Pelle P

Laguppställningarna från 
matchen.

Matchbiljett, 85 pence.
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VADSBO

Håkan Höglander, Lasse Heineman och 
Janne Blomster berättade många minnen 
från sina år inom fotbollen i Degerfors.                                                                                                                    
Håkan Höglander inledde med en his-
torik över Degerfors IF:s tillkomst och 
byggandet av fotbollsarenan Stora Valla 
där brukspatronen på Degerfors Järnverk 
hade en avgörande inverkan. I Degerfors 
fanns förutom IF även en klubb som 
hette Jannelunds BK och för att Bruket 
skulle gå in med medel för att bygga 
en ny arena var kravet att föreningarna 
slogs ihop. Så blev fallet och Bruket 
bekostade byggandet av Stora Valla.

Ett unikt projekt slutfördes i oktober 
månad i Gullspång då nya boulbanor 
invigdes vid Gullmovallen.                                                                                                                                    
Det unika i sammanhanget är att det var 
första gången som man med hjälp av 
Leaderpengar har anlagt en sådan 
anläggning i Skaraborg. 
Projektägare har varit Gullspångs 
Idrottsförening, men när det gällt 
färdigställandet av banorna har det 

Fr. vänster: Jan Blomster, Evert Karlsson, Mariestad, är en hängiven DIF-supporter, 
som aldrig missar en match på Stora Valla, Lars Heineman och Håkan Höglander.

På läktaren står grabbarna                                                                                                                          
som aldrig gjorde tabbarna                                                                                                                                         
som alltid vet hur bollen slås                                                                                                                      
och aldrig tagit fel förstås.

För dem var allting bättre då                                                                                                                       
när gräs var grönt och himlen blå                                                                                                               
när ungar lärt sig veta hut                                                                                                                              
och varje mål som sköts en strut.

De minns hur Nacka lirade                                                                                                                            
och  hur de själva firade                                                                                                                               
Först guldmedalj och målkalas                                                                                                                    
sen kronbrännvin i jätteglas.

På bilden syns från vänster kommunal-
rådet Carina Gullberg, Allan Andersson 
SPF-föreningen, Rune Skogsberg Leader 
och Gullspångs IF:s ordf. Ulf Gustafsson.

Ett ”unikt” projekt funnits flera frivilliga krafter, inte minst 
från pensionärsorganisationen SPF. 
Invigningen skedde genom att 
representanter från Gullspångs kommun, 
SPF-föreningen, Leader och 
Gullspångs IF samtidigt kastade ut var 
sitt bouleklot.
Text o. foto Bosse Z.

Ja, tänk det var den goda tid                                                                                                                                 
då kampen var en ädel strid                                                                                                                            
med sportsmän, ärlighet, moral                                                                                                                             
och vackra kvinnor på lokal.

De fnyser beskt åt dagens spel                                                                                                                         
Ser inget rätt men bara fel                                                                                                                                   
” Idag har de för bra betalt                                                                                                                             
trots att de alltid spelar skralt”.

”Och lön och lägenhet och bil                                                                                                                      
bortskämda är de, utan stil”.                                                                                                                       
”På Nordahls tid var fotboll fest                                                                                                                  
idag är det som bjuds mest pest.

På läktaren de gamlas gäng                                                                                                                                 
de har varann, de tar poäng                                                                                                                         
när laget sviker och får stryk                                                                                                                            
då tvättar gubbarna sin byk.

Men trots allt skräp och trots all brist                                                                                                           
fast matchen alltid är så trist                                                                                                                              
Så  står de där år efter år                                                                                                                                 
på samma läktare och mår

och myser för de har varann                                                                                                                        
och  minnena som ingen kan                                                                                                                            
förstöra eller sudda bort                                                                                                                                    
de gyllne stunderna av sport.

Och låt dom hållas, grabbarna                                                                                                                         
låt dem förtränga tabbarna.                                                                                                                          
Låt dem berätta vad de minns                                                                                                                     
Låt dem få le, medan de finns.            
                                                                                                           
                Magnus Höjer

Öppet hus 
med 

Degerfors-
besök.

Dikt författad av 
TV-journalisten 
Magnus Höjer 
i Norrköping. 

Vadsbo Idrottshistoriska 
Sällskaps öppet hus i 
oktober månad gästades 
av tre legendarer från 
Degerfors IF.                                                                                       

Lasse Heineman relaterade turerna hur 
det gick till när han lämnade Degerfors 
för spel i IF Elfsborg inte så okomplice-
rad som man kunde tro. Han berättade 
också om sin sejour i USA där han fick 
möta Pele. Världens absolut bäste spelare 
genom tiderna enligt Lasse.
Alla tre berättade episoder från Deger-
forsfotbollen och inte alla vara bara 
solskenshistorier. Bland annat turerna 
kring Gunnar Nordahl då han var tränare 
i Degerfors. Styrelsen hade beslutat att 
säga upp Nordahl från tränaruppdraget, 
men en spelaraktion med bland annat 
Håkan Höglander och Lasse Heineman i 
spetsen tvingade styrelsen att ta tillbaka 
beslutet och Gunnar Nordahl blev kvar 
ytterligare ett år som tränare.
Håkan Höglander avslutade en mycket 
intressant kväll med att framföra en dikt 
författad av TV-journalisten Magnus 
Höjer i Norrköping. Dikten har några 
år på nacken, men innehållet är rele-
vant även idag.  Den var egentligen en 
hyllning till veteranerna på läktaren i 
Idrottsparken i Norrköping, men många 
känner säkert igen sig även på andra håll.                     
Med medgivande från upphovsmannen 
återger vi härmed dikten. 

                  Text: Bosse Z.  Bild Pelle P.



LIDKÖPING

I anslutning till nationaldagsfirandet i 
Lidköping tilldelades Lidköpings Idrotts-
historiska Sällskap, Kultur och Fritids-
nämndens Föreningsstipendium för 2011 
på 10 000 kr. 
Priset utdelades för att LIHS ”under 20 
års tid dokumenterat och byggt upp ett 
Idrottsmuseum som blivit en kulturskatt 
och en viktig mötesplats för 
idrottsintresserade”

Ingemar Williamsson
LIHS

LIHS stolte ordförande Folke Brink flankeras av Sture Eliasson  och Anita Jansson, 
v ordf. resp. ordf. i Kultur o Fritidsnämnden i Lidköping

Utbildning hemsida
Har du kört fast, eller har du 
glömt hur du gjorde?
Hör av dig!
En hemsida skall vara aktuell -gamla 
nyheter läser ingen.
Utnyttja er hemsida för information till 
era medlemmar och saluför ert 
sällskap/förening på nätet.
WIS har ju haft två utbildningsdagar 
när hemsidorna startade.
Nu har WIS beslutat, att utbildningen 
av våra hemsidor, kommer att ske i 
mindre grupper där två/tre sällskap 
träffas och får mera kunskap.
Anmäler till webbansvarig 
folke.brink@telia.com
eller på www.wastgotaihs.se 
Under WIS-katalogen hittar du 
Gästboken.
                                       Folke Brink

Lidköpings IHS 
fick Förenings-
stipendium

Kalle Fasth har avlidit
En av Lidköpings mest kände invånare, 
Kalle Fasth, avled den 3 november. 
Han blev 88 år.

Kalle Fasth var mycket intresserad av 
Lidköping och dess historia och han var 
med i Nicolai gille. Kalle hade ett stort 
intresse för idrott, speciellt tennis. Han 
var själv en duktig spelare, men gjorde 
främst stora insatser för att göra tenni-
sen mer populär. Han hade stor del i att 
Lidköping fick de inomhusbanor som 
finns i dag. 

Han har varit ordförande i Västergötlands 
Tennisförbund och han var också mycket 
intresserad av bandy, då främst 
Lidköping Villa BK.

Kalle Fasth var en av initiativtagarna till 
Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap 
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och var med och byggde upp verk-
samheten som i dag ligger i Stadsträd-
gården, och han var dess hedersleda-
mot. 
LIHS har mycket att tacka Kalle för, 
hans kunnande och sin närvaro är 
oförglömlig.
                                      /fbr.

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

Dessutom stödjer Du vår verksamhet.
Vi registrerar och arkiverar 

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

Vi anordnar idrottscaféer, utställningar och studieresor m.m.

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

sällskap/föreningar (sid. 30-31):
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Den 5 oktober ordnade vi med ett 
medlemsmöte, där vi bjöd in samtliga 
medlemmar med en personlig inbjudan.
Trots konkurrens av Sven Bertil Taube, 
som hade show samma kväll, mötte ett 
40-tal medlemmar upp på kvällen.
Programmet bestod av en koll på nyheter 
i museet, fika, lotteri.
Bo Carlsson från Mullsjö, känd som en 
mycket duktig skidlöpare, cyklist och 

Magnus Krokström
En allätare inom bilsporten
Onsdag 9 november besökte Magnus 
Krokström oss och berättade om sin 
karriär inom bilsporten.
Genom ett bildspel förde han oss från 
början och framåt.

Han började köra folkrace 1984 och höll 
på med det i två år. Många började köra 
folkrace vid samma tid. 
Därefter blev det rallycross med olika 
bilar och bilmärken. Han  tävlade för 
Skene MS. Där fann han likasinnade och 
framgångsrika förare såsom Mikael Järn-
berg och Ingvar Gunnarsson. Ett sam-
lingsnamn för dessa tre, under 1980-talet, 
var ”Skenemaffian”.
1995 blev året med Å. Då körde han 
BMW och vann SM-guld. 
1999 kördes sista racet i rallycross och 
Magnus tänkte sluta  men hoppade in i 
en bil igen – en Audi. Framgångarna lät 
inte vänta på sig. En stor buckla motta-
gen ur kungens hand vittnar om det. Med 
Volvo S60 och Porsche körde Magnus 
till sig ytterligare framgångar. Vid Mika 
Haakinens, Finlands stora stjärnas come 
back, stod även Magnus på startlinjen.
2007 Blev Magnus gästförare I Camarro 
Cup – en tävling som skulle återupplivas. 
Han fortsatte att köra och 2010 vann han 
på ring Knutstorp.

I bilsporten är man sitt eget varumärke. 
Man måste synas för att få partners, 
sponsorer mm till teamet. Publiken är 
värdefull . Den har älskat Magnus och 
försett honom med uppmärksamhet 
och upptåg, varav ett med en trafikskylt 
tilldrog sig polisiärt intresse. Saken är 
numera uppklarad. Det publika intresset 
är överlag stort. Man följer sina stjärnor 
både på tävling och träning.
Till den mörkare sidan hör den avåkning 
Magnus råkade ut för. Vid en inbroms-
ning i 225km/tim tog inte bromsen och 
han åkte av banan och svimmade för en 
stund. Magnus helfixerades och fördes 

till lasarettet  där man konstaterade att 
skadorna inte var av allvarligare art.
Under hela karriären har Magnus stöttats 
av sin familj som följt med honom på 
tävlingar och vuxit upp med bilsport. 
Sonen August har börjat köra och har sin 
pappa som coach och mekaniker i sitt 
team. Även dottern Hilma har prövat på 
att köra. Kanske frun också prövar på? 
Då får Magnus fullt upp.

Marks idrottshistoriska sällskap
Gm
Britt-Marie Knutsson

MARK

OBS!
WÄSTERGÖTLANDS 

IDROTTS-
HISTORISKA 

MUSEUM
Du eller ni som har hämtat 
eller ska hämta samlingar 

tillhörande privata personer, 
är skyldiga att kontakta

nu levande eller efterlevande, 
om att samlingen, stor 

som liten, är flyttad från 
Vänersborg till er hemmort.

 
Hjälp att hitta namn, 

kan begäras av, 
Marie-Louise Sjöö Tel. 0521 19703 

mellan 0900-1200   

WIS-styrelse genom Benny Östh.

Medlemsmöte i Tidaholm
orienterare underhöll. 
Han  hade även med sig broder Pontus. 
Bosse överraskade också med att, förut-
om minnen och händelser från sin aktiva 
tid, läsa dikter från sin egna diktsamling.  
En dikt om bröderna Carlssons SM-vinst 
i Budkavle berörde fortfarande. 
Kvällen avslutades med många minnen 
och identifiering av en del bilder.
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Kraven för att få Riksidrottsförbundets 
förtjänsttecken är hårda. Tio Tidaholmare 
har fått utmärkelsen.
I höstas fick de se en tavla med sitt namn 
överlämnas till Tidaholms Idrottshisto-
riska Förening. Samtidigt har de lovat 
att jobba i sina föreningar i 40 år till, 
skrattade Anders Johansson från Sisu 
Idrottsutbildarna
Förre FIFA-domaren Erik Fredriksson är 
initiativtagare till att göra tavlan. Han är 
också en av de tio Tidaholm:are som fått 
den högsta utmärkelsen från Riksidrotts-
förbundet.
De övriga nio Tidaholmarna har fått för-
tjänsttecknet för sitt arbete i respektive 
förening. Jag har fått det för min aktiva 
karriär som domare, berättar Fredriksson.
Tio Tidaholmare
Villier Larsson, IFK Tidaholm var den 
förste Tidaholmaren att få förtjänstteck-
net. Larsson fick sin utmärkelse 1952. 
Sedan dess har ytterligare nio 
Tidaholmare fått den. 
Det är precis som Erik säger, Tidaholm 
är en liten ort och det är unikt att ha så 
många Tidaholm:are har fått plaketten, 
sa Anders Johansson från SISU Idrottsut-
bildarna.
De sju Tidaholmsprofilerna som är i livet 
och som har fått utmärkelsen var på plats 
i Tidaholms Idrottshistoriska Museum.

Celebra idrottsprofiler uppmärksammas 
på Idrottshistoriska i Tidaholm

Erik har varit hemlig om varför vi skulle 
komma hit. Ingen av oss har fått veta 
något, sa ”Bill” Göransson. ”Bill” har 
nog frågat mig elva gånger om varför vi 
skulle hit till museet, log Fredriksson och 
berättade:
Alla som är här i dag och är med på 
tavlan är medlemmar i Tidaholms 

Idrottshistoriska Förening. Det är också 
roligt.
Frågan är nu bara vem som blir näste 
Tidaholmare att belönas av RF för sitt 
arbete.
Det vet man Aldrig, men det finns ledare 
ute i våra föreningar som arbetat länge. 
Så är det, avslutade Johansson.

Tidaholms Idrottshistoriska 
Förening bildades 1989. 
Föreningen har idag c:a 130 
medlemmar och bedriver 
sin verksamhet i den gamla 
Idrottshallen som ligger mitt 
i centrala Tidaholm.

Under 2010 utfördes en större renovering 
och tillbyggnad av hallen, där Idrottshis-
toriska begåvades med en helt ny  entré, 
vilket blev ett stort lyft för vår verksam-
het, Däremot hade verksamheten avstan-
nat efter flera års intensivt arbete.

Detta medförde att vi under våren 2011 
planerade för en heldagsträff med 
styrelsen och ytterligare några 
medlemmar för att diskutera föreningens 
fortsatta utveckling.

Det vi visste var att i Tidaholm har det 
utövats 27 olika idrottsgrenar, varav ett 
10-tal återstår att presentera.

Men nu dyker ett annat problem upp och 
det är platsbrist,  var ska vi presentera de 
återstående verksamheterna ?
Tre olika förändringsskisser av den 
gamla lokalen hade tagits fram, men 

ändra på något som känns bra, är inte 
alltid så lätt.
Men vi hoppas, när vi kommer så långt, 
att vi ska kunna enas om något som 
känns bra för oss alla.

Som avslutning kan vi också nämna att 
när man sysslar med sådan här verksam-
het kommer folk in med massor med 
material i form av kort och priser etc.
som tillhört deras anhöriga och som man 
inte vet var man ska göra av.
För att få lite ordning på allt detta håller 
vi på och iordningställer en lokal som 
tidigare varit förråd. Här monterar vi 
skåpsutrustning och arbetsbänkar etc.

Så här ligger också ett stort arbete och 
väntar. Sortera – arkivera allt överblivet 
material kommer att kräva mycket energi 
och ta lång tid.

Målsättningen är att klara av dessa 
arbeten inom en treårsperiod.

Så här är läget i Tidaholm

TIDAHOLM



Badmintonföreningen Hôl i 
vägga uppmärksammas denna 
vinter av idrottshistorikerna i 
Tibro. I Sporthallens Lilla hörna 
visas alltifrån racketar, fjäderbol-
lar och dräkter till priser, tid-
ningsurklipp och protokoll från 
klubbens snart 30-åriga historia.  

Jan östlind, Bo Friberg, Marie Kaiser, Roland Johansson, Hellen Wallén och heders-
medlem Anita Andersson är några av Hôl i väggas medlemmar som medverkade vid 
invigningen av utställningen, som Christer Carnegren, Tibro IHS, så förtjänstfullt 
sammanställt.
                                                                                                  Foto: Lars-Ola Carlén

Hôl i vägga 
i Lilla hörnan

Den organiserade badmintonen i Tibro 
har dock en längre historia än så. Redan 
på plasttältets tid, i mitten av 70-talet, 
spelades det badminton i Korpens regi 
och flera Tibrobor började så småningom 
tävla för Skövde Badmintonförening.
Många av dem engagerade sig även i 
styrelsen och det föll sig då naturligt att 
bilda en egen klubb i Tibro när B-hallen 
blev verklighet hösten 1982.
Badmintonfamiljen Eriksson
Klubbens verksamhet är i mångt och 
mycket synonymt med badmintonför-
eningen Eriksson. Klubben fick namnet 
"Hôl i vägga" efter initiativtagaren Thage 
Eriksson, som höll i motionsverksamhe-
ten under många år, och som dagligdags 
höll på att bila och göra hål i betongväg-
gar på industrierna.
Sonen Davy Eriksson har varit klubbens 
"röda tråd" sedan starten som eldsjäl, trä-
nare och ordförande. Tillsammans med 
systern Hellen Wallén och Bo Friberg 
vann han Aftonbladets Kluringslaget och 
därmed hade Hôl i vägga satt sitt namn 
på den svenska badmintonkartan. 
VM i OS-hallen
Sedan har det rullat på och för bara några 
veckor sedan spelade Davys 20-åriga 
dotter Louise Eriksson VM i London, 
i samma hall som sommar-OS avgörs 
nästa år.
I dagarna blev sonen Filip Eriksson 
riksklassad i pojksingel 17 och hans 
vapendragare Hampus Ohlin blev trea 
i ungdoms-SM. Så visst håller den lilla 
badmintonklubben från Tibro fanan högt.
Den egna stora turneringen Träslaget 
lockade på sin tid spelare upp till elitnivå 
från hela landet och många är de Tibro-
bor som genom åren spelat badminton på 
motionsbasis och deltagit i seriespel.

Racketar, fjäderbollar, dräkter, priser 
och pokaler visas i Lilla hörnan.
                            Foto: Lars-Ola Carlén

Det har skrivits många tidningsartiklar 
om den snart 30-åriga badmintonklub-
ben i Tibro.
                            Foto: Lars-Ola Carlén

17:e utställningen
Flera av dem fanns på plats då Tibro 
Idrottshistoriska sällskap invigde höstens 
utställning i Sporthallens Lilla hörna.
- Det är den 17:e utställningen i Lilla 
hörnan, konstaterar sällskapets ordfö-
rande Ingemar "Lôck" Karlsson.
Från Westgöta Idrottshistoriska sällskap 
medverkade ordförande Roland Gustafs-
son. Han underströk vikten av att, precis 
som Tibrosällskapet gör, knyta samman 
historia med dagens verksamhet för att 
få en levande utställning, som kan locka 
många besökare och till fler besök. 
Utställningen pågår till den 14 april 
nästa år.
Lars-Ola Carlén/SLA
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Två av Tibros idrottsstjärnor, konståker-
skan Viktoria Helgesson och flerfaldige 
eundurovärldsmästaren Anders Eriksson, 
hjälpte Tibro till seger i P4 Skaraborgs 
Sommarkampen. 
I laget ingick också kommunalrådet 
Claes Jägevall. Tibroborna gick man ur 
huse för att hjälpa till att ta hem pokalen 

Konståknings-
systrar årets 
Tibrobor
Årets Tibrobor är två framgångsrika tje-
jer inom konståkningssporten – Viktoria 
och Joshi Helgesson.
Det var mamma som påverkade Viktoria 
Helgesson att börja åka skridskor, något 
som med tiden fortsatte med konståkning 
och blev början på en karriär som konstå-
kerska. Då lillasyster Joshi såg mamma 
och Viktoria på isen ville hon förstås 
också prova. Men det var inte bara konst-
åkning i början, tjejerna provade på flera 
andra sporter.

Victoria Helgesson utförde ”myror i 
brallan” coachad av Anders Eriksson 
under Skaraborgskampen på torget i 
Tibro. Hon fick 665 poäng.
                           Foto:  Lars-Ola Carlén

Systrarna Joshi och Viktoria Helgesson har valts till årets Tibrobor.
                                                                                                         Foto: Börje Sahlén 

Idrottsstjärnor 
hjälpte Tibro
till seger i Skara-
borgskampen

genom att samla in mätverktyg. 
– Helt fantastiskt vilket engagemang 
Tibroborna har visat. När jag stod sist 
i kön och såg alla som hjälpte till med 
insamlingen, blev jag tårögd, sa Anders 
Eriksson, efter att Tibrolaget tagit hem 
sommarens kamp mellan de skara-
borgska kommunerna med totalpoängen 
6.699.
Viktoria, Anders och Claes försvarade 
Tibros färger i frågesport, kärnspottning, 
karaoke och ”myror i brallan”.
Priset i form av en pokal fick de ta emot 
ett par dagar senare då det bjöds på tårta 
på torget. 
Lars-Ola Carlén

– Jag spelade fotboll under en ganska 
lång tid men höll också på med handboll, 
orientering och friidrott, säger Viktoria.
För Joshi var det mest fotboll då hon var 
yngre men så tog konståkningen allt mer 
tid för de båda systrarna och de valde att 
satsa på den sporten. Och det har ju gett 
resultat. Det senaste var deltagande i VM 
i Moskva där Joshi kom på femtonde 
plats och Viktoria på sjuttonde.
– Mitt bästa resultat hittills är då jag blev 
tia på VM 2010 i Turin, säger Viktoria.

Historisk placering
Men sjätteplatsen i år på EM i Bern är 
inte heller så illa. Man får gå tillbaka 
ända till 1932 för att hitta en så hög 
placering för en svensk konståkare i ett 

internationellt mästerskap.
 För Joshi är det fjärdeplatsen i junior-
VM och likaså fjärde plats i senior Grand 
Prix som är de största framgångarna 
förutom årets VM-resultat.

Jätteroligt
Trots alla framgångar på isen tycker tje-
jerna att det är jätteroligt att bli utsedda 
till årets Tibrobor.
– Det finns så många att välja bland så 
det är inte något vi hade räknat med, 
säger de.
I motiveringen till utmärkelsen sägs 
bland annat ”att de båda tjejerna med 
flit och ambition och med omgivningens 
starka stöd bevisat att de kan nå ända 
fram till VM”.

Roligt att tävla
Så mycket fritid blir det inte då man som 
systrarna Helgesson tillbringar cirka 25 
timmar i veckan med att träna, plus alla 
tävlingar. Men det är värt all tid som 
läggs ner, tycker de.
– Det bästa som jag vet är att tävla och 
det blir bara roligare ju äldre jag blir, 
säger Joshi.
Tiden som blir över används till att träffa 
kompisar och Joshi betonar den fina ge-
menskap som finns med de andra i klub-
ben. Viktoria passar också på att studera 
ekonomi vid högskolan i Skövde som en 
liten hobby vid sidan av sporten.
Snart är säsongen i gång igen. 
Redan i slutet av september är det en 
tävling i tyska Obersdorf och i oktober 
reser Joshi till USA och tävlar i Grand 
Prix. För Viktoria blir det Grand Prix i 
Paris i mitten av november. I januari har 
Sverige fått två platser i EM och en plats 
till VM som går i mars. Vilka som får de 
här platserna avgörs genom uttagnings-
tävlingar.
                                          Börje Sahlén
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Golfhistoria 
på Koberg.
Idrottshistoriska hade kallat till 
idrottscafé på Kobergs golfbana 
i den begynnande höstskym-
ningen.
Inför ett 50-tal åhörare berättade Claes-
Göran Petre om de vedermödor och 
glädjeämnen som en etablering av en 
golfbana innebar. Att golfen vid denna 
tid hade stämpeln av "snobbsport" eller 
något för bättre förmedlade framgår av 
de namn som figurerade vid starten.
Det var företagsledare och högt uppsatta 
tjänstemän som var de drivande krafterna 
bakom arbetet med att ta fram lämpliga 
markområden. Både Öresjö och Grunebo 
var aktuella områden som undersöktes.
Till och med Onsjö (området som idag 
utgör Vänersborgs golfbana) var i ett 
tidigt skede med i förberedelsearbetet.
Det avgörande beslutet om att förlägga 
banan till Koberg var en kombination av 
lämplig mark, en engagerad markägare 
(Niclas Silverskiöld) och att
det brådskade med att komma igång.
Ett generöst erbjudande om kapitaltill-
skott från Lilla Edets bruk gjorde att en 
entrepenadfirma från Landskrona

Claes-Göran Petre berättade

kunde starta byggandet på våren 1963 
och en första tävling hölls den 10 juni 
1964. Noteras kan att kostnaden för de 
nio hålen blev 135.000 kr en summa som 
i dag kanske skulle kunna räcka till en 
utslagsplats.
Vår legendariske journalist Erwo Karls-
son (under många år på dåvarande GT) 

skildrade dett första skottet för byggstart 
på följande sätt:
En högtidlig salut med Baronen som 
"påtändare". Vid utsatt tid fanns ingen 
Baron på plats.
Efter samråd konstaterades "att han har 
nog glömt bort" så vi skjuter i alla fall.
Då den kraftiga smällen tonat ut uppen-
barade sig en förvånad Baron och 
undrade "vad som stod på". Tur i oturen 
var att det fanns ytterligare smällare så 
Baronen fick "tända på".
Intresset för golf växte och en utbyggnad 
med ytterligare nio hål plus nytt klubb-
hus planerades och i maj 1970 invigdes 
den kompletta 18-hålsanläggningen av 
Prins Bertil.
Christer "Titti" Andersson, klubbens 
nuvarande ordförande, berättade sedan 
om hur verkligheten ser ut idag.
Ett vikande medlemsunderlag, en besvär-
lig ekonomisk verklighet och ett krav 
på förändrade förutsättningar vad gäller 
tillgänglighet, speltid och spelformer är 
utmaningar som klubben antagit.
Vad både Claes-Göran och Christer be-
tonade i sina avlutningsord handlade om 
att njuta av naturupplevelsen, det sociala 
umgänget, motionen och generations-
främjandet som golfen ger.
                               Hasse Rosendahl

IK Columbia
IK Columbia bildades 27/7 
1949 i Siviken-Frändefors 
då under namnet IK Falken.

Laget startade i en pokalserie med tio 
lag (IFK Lane Ryrs AIFs B-lag, Lane 
BK, Herrestads B-lag, Rosseröds A-lag, 
Groröds B-lag, Östrias B-lag, Hogstorps 
A-lag och Ängebackens A-lag, (idag 
Rösse IK).

Från och med 1/1 1950 måste Falken 
döpas om och och då blev namnet 
IK Colombia. Namnet tillkom på ett 
underligt sätt. Under en bordtenniskväll, 
där många av Falkens spelare deltog, 
spelades musik på en trattgrammofon. 
Många av 78-varvarna var av märket 
Columbia, därav namnet.

Laget startade i Dalslandsserien div. 
VI hösten 1950. Columbia fick mycket 
stryk. Något måste göras. En samman-
slagning med Blåsuts IK (som var en 
vilande förening) blev följden. 
Klubben fick då en del nya spelare som 
räckte till och en godkänd fotbollsplan 
Boteredsvallen i Blåsut. Problemet var 
dock att planen låg 800 m in i Väster-
götland, vilket förbundet hade en del 
synpunkter på. Det ordnade upp sig så 
småningom och när Columbia lite senare 
tog sig upp till div. IV nationella serien 
var det helt i sin ordning med spel och 
hemmaplan i Västergötland trots med-
lemskap i Dalsland. Resultaten var bara 
på uppåtgående och bl.a. vann Columbia 
Dalslans-DM på 60-talet. 
I november 1969 hade IK Columbia 
gravölsfest då klubben tillsammans med 
IK Lira gick upp i IFK Vänersborg. 
Columbia hade satsat stora pengar i den 

egna planen Boteredsvallen som åter-
invigdes 1968. Planen överlämnades 
till IFK Vänersborg som i sin tur sedan 
överlämnade den till kommunens fritids-
nämnd.

Historien om laget som inte var från 
Sydamerika var därmed över.

IK Columbia ...laget som inte var från 
Sydamerika
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2012 
Tisdagen den 7 februari 2012 kl 19.00 hålls årsmöte i Idrottsmuseet. 

VÄNERSBORGS 
IDROTTSHISTORISKA FÖRENING



En kväll var Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskaps månatliga idrottscafé förlagt 
till Lenavallen där 60-årsjubilerande 
Östadkulle Sportklubb öppnat dörrarna 
till sitt nya klubbhus. Där hälsade Bert 
Lindberg, ÖSK-eldsjäl sedan många 
år tillbaka, välkommen och berättade 
var idrottsliga rörelsen i bygden runt 
Östadkulle befinner sig idag innan han 
lämnade över ordet till Lars-Eric Johns-
son, som fortsatte med lokala förenings-
historien från 30-talet fram till dags dato 
gällande i första hand fotboll och bandy.
När det gäller den sistnämnda sporten 
berättade Lars-Eric bland annat att ett 
hopplockat gäng Östadkulle-grabbar 
1946 besegrat Vårgårda med 4-1 i en 

2011 har varit ”invigningar-
nas år” i Vårgårda. I nr. 3 av 
”Westgötarnas Idrottshistoria” 
redogjordes för återinvigning-
en av Tångahallen samt 
invigningen av konstgräs-
planen på Tånga Hed.

Dessförinnan hade Södra Härene IF 
haft invigning av sin konstgräsplan på 
Björkvallen. Sålunda har ”lilla” Vårgårda 
nu två konstgräsplaner och en inomhus-
hall med konstgräs!

Tillbaka till hallinvigningarna! 
Sedan Tångahallen invigdes har det 
tillkommit ytterligare två inomhushallar 
i Vårgårda! Först ut var Vårgårda HC:s 
ishall, Puahallen, som invigdes den 10 
september. Äntligen får ”iskrigarna” i 
Vårgårda HC ordentliga förutsättningar 
att bedriva sin idrott. Förmodligen har 
de varit en av få, kanske  den enda,  
västgötska ishockeyklubb som under de 
senaste åren verkat på en ”månskens-
rink”. Under våren 2011 var det emel-
lertid dags att påbörja arbetet med att 
”bygga in” den gamla Kesbergsrinken. 
Mycket ideellt arbete av klubbens med-
lemmar och bidrag från sponsorer, inte 
minst från Vårgårdas ”föreningssponsor 
nr.1”, Per-Uno ”Pua” Hafström, har gjort 
drömmen till verklighet. Vid invigningen 
fick ”Pua”, förutom att ge namn åt hal-
len, även äran att släppa pucken vid det 
första, symboliska, nedsläppet. Tekare 
var klubbens spelare, Patrik Hallner och 
Emilia Fredriksdotter.

Vårgårda HC:s nya ishall, Puahallen.                                           Foto: Stig Sjögren

60-årsjubilerande ÖSK gentila värdar för Wårgårda IHS idrottscafé
bandymatch innan man året efter bildade 
Östadkulle Bandyklubb, som fram till 
mitten av 70-talet hade Bergstenasjön 
som sin hemvist innan det alltmer insta-
bila vinterklimatet tvingade föreningen 
att flytta sina hemmamatcher till konst-
frysta Noltorpsvallen i Alingsås alterna-
tivt Trollhättan. Där höll man till fram 
till nedläggningen 1996. De tre sista åren 
skedde dock spelet med ”det lackröda 
nystanet” som en sektion i Östadkulle 
SK.
Just ÖSK grundades i oktober 1951 av 
den anledningen att man ville få igång 
fotbollen i trakten igen. Föregångaren 
Östadkulle IF med fotboll på program-
met existerade endast ett fåtal år på 

30-talet, och alltsedan dess har ju denna 
jubilerande förening varit mycket liv-
aktig med herr- (faktiskt även damlag 
några år på 80-talet!), pojk- och flicklag 
i seriespel.
- Dessutom var vi ju på 90-talet initiativ-
tagare till den allians som bildades ihop 
med Östadkulle IBK och Östadkullekret-
sens SMU för att kunna bygga Lena-
hallen, vår ändamålsenliga sport- och 
aktivitetshall vid Lena skola, flikade Bert 
Lindberg in medan cafégästerna njöt av 
fikaatmosfären i det nya, fina klubbhuset 
vid Lenavallen och berättade sina egna 
”idrottsskrönor”.

                      KENNETH OHLSSON

HALLINVIGNINGAR 
I VÅRGÅRDA 

ByaHallen i Asklanda.                                                                     Foto: Stig Sjögren

Den 19 september var det dags för nästa 
hallinvigning! 
Inför ca 500 inbjudna gäster invigdes då 
ByaHallen i Asklanda. Projektet hade sin 
upprinnelse i Asklanda skolas behov av 
en större gymnastiksal. 
Byalaget i Asklanda/Ornunga/Kvin-
nestad tog då initiativ till att förverkliga 
önskemålet om en ”riktig” idrottshall, 
där man bl.a. kunde bedriva idrotter som 
t.ex. handboll och innebandy. 

Som i övriga dylika projekt har ett 
enormt frivilligt arbete lagts ned av ”fol-
ket i trakten”.
Som om det inte räckte med 
invigningar hade Östadkulle SK, som f.ö. 
firar 60-årsjubileum i år, en invigning av 
sitt klubbhus den 2 oktober. (Klubbhuset 
har genomgått en omfattande om- och 
tillbyggnad.)

                                STIG SJÖGREN 
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VÅRGÅRDA
MOTORPROFILER FRÅN VÅRGÅRDA

Medlemmar i Vårgårda Motoramatörer efter en tävling i början av 1960-talet. 
Från vänster: Kjell Holmstrand, Jonny Klang, Gunnar ”Gutti” Johansson, Stig 
Göransson, Björn ”Frasse” Bäck, Erik ”Perka” Jonsson, Jan-Gunnar Jansson.

Sture Göransson. Karlsborgskannan.

Sigvard ”Sigge” Johansson. Rallyprofil 
under 1960-talets senare hälft 
började sin karriär i Alingsås MK. 
Senare blev klubbadressen Kullings 
MS, i vars namn han bl.a. vann DM för 
grupp-1 bilar 1968.

Jan-Gunnar Jansson i ”grushôla” på Tånga hed omkring 1960.

Stig Göransson. Bilden tagen i grusgropen i Katebo, Remmene, 
i början av1960-talet.

Bertil Molander, Kullings MS. 
På meritlistan finns bl.a. ett  
nordiskt lagmästerskap i 
rallycross 1982.   
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Insänt av
Stig Sjögren
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15/11 valde Borås Idrottshisto-
riska Sällskap, BIS, in tre nya 
elitidrottare i boråsidrottens Wall 
of Fame i klassiska Boråshallen. 
Väggen innehåller därmed 29 
namn, 21 män och 8 kvinnor, som 
representerar 14 olika idrotter 
varav fotbollen är störst med hela 
8 namn.

Nummer 27 blev den första basketspela-
ren i sammanhanget, nämligen Ulf Lin-
delöf som spelade med IFK Borås, Alvik 
och IFK Helsingborg och var med om att 
ta hem 3 SM-guld, spelade 3 J- och hela 
131 A-landskamper och utnämndes till 
Sveriges bästa basketspelare 1965. Ulf 
dog mycket ung, redan vid 34 års ålder 
1977.

Nummer 28 är Katarina Frendelius 
Bartoldsson, tennisspelare från Elfsborgs 
TK, Malmens TK, Djurgårdens TK och 
Ullevi TK. Katarina har 13 SM-segrar 
och 1 vinst i Drottningens pris,  repre-
senterade Sverige i 9 Wimbledon, 2 US 
Open och 1 Franska öppna och är Stor 
tjej.

Nummer 29 slutligen är Mats Svensson 
från Elfsborg, vår kanske främste frisim-
mare under framför allt första delen av 
60-talet. Mats har 1 EM-guld och 2 EM-

BORÅS

BORÅSIDROTTENS WALL OF FAME

Ulf Lindelöf
Katarina Frendelius 

Bartoldsson Mats Svensson

brons samt en femteplats i OS i lagkapp 
4 x 200 m och har 5 SM-guld individuellt 
plus 14 silver och 14 brons och höll flera 
svenska och europeiska rekord.

Även i år arrangerades invalet i ett myck-
et givande samarbete med Borås Basket. 
Inför ett knappt femtiotal inbjudna gäster 
presenterades de tre invalda där Ulf 
representerades av hustrun Birgitta. De 
fick sina porträtt med meritsammanställ-
ningar upphängda och den minnesplakett 
som BIS också delar ut. 
Därefter serverades en buffé varefter vi 
tillsammans tittade på elitbasket mellan 
Borås Basket och Södertälje Kings. I en 
paus här passade Borås Basket också på 
att hedra de invalda med en blomsterbu-
kett.

–att Borås sedan drog längsta strået och 
vann sin sjunde raka seger gjorde ju inte 
kvällen sämre precis…

Tommy Olsson   

Lördag 8 oktober firade 
Falbygdens Idrottshistoriska 
Sällskap sitt 20-årsjubileum. 

Detta firades med Öppet Hus på idrotts-
muséet samt ett föredrag/kåseri av en 
välkänd gäst. 

Det var trångt på idrottsmuseet under 
Öppet Hus

Garvis guldmedalj (fotboll) från Olym-
piaden i London 1948 samt lite andra 
”idrottsnostalgiska dyrgripar” som Lill-
Garvis skänkte.”Lill-Garvis” under sitt kåseri

Fullsatt i Falköping på Idrottsnostalgi om Garvis

Det var Björn ”Lill-Garvis” Carlsson 
som på ett mycket underhållande sätt 
berättade om sin far Garvis Carlsson och 
hans karriär. 
Berättelsen kryddades med flera roliga 
anekdoter och stämningen var hög bland 
alla åhörare. 
Björn var även fritidschef i Falköping ett 
par år i mitten av 70-talet och även om 
detta fanns många minnen att dela med 
sig av. 

Antalet besökrae var över  70 st på 
kåseriet i Odenhallen samt ytterligare en 
handfull extra på visningen av muséet.

Lena Fredén
SISU Idrottsutbildarna/
Västergötlands Idrottsförbund    

FALKÖPING



BORÅS

På lördagskvällen den 2 mars 
1957 invigdes officiellt idrotts-
hallen, döpt till Boråshallen, av 
prins Bertil, Riksidrottsförbundets 
ordförande. Tidigare på dagen 
hade landshövding Mats Lemne 
avtäckt skulptören Torolf Eng-
ströms bronsrelief av Artur Arta 
Anderson vid huvudentren till den 
nya hallen. Arta Anderson, som 
avled 1956, hade varit Boråshal-
lens främste tillskyndare. 

Fattade beslut 
Tanken på en stor hall, ett idrottspalats, 
för alla inomhusidrotter i Borås hade 
förts fram redan på 1920-talet, flera 
utredningar om saken hade gjorts, men 
av olika anledningar hade planerna inte 
förverkligats. Men så äntligen fat-
tade stadsfullmäktige beslut i frågan i 
december 1953. Ett idrottens hus skulle 
byggas på stadens gamla förrådsplats vid 
Petersbergsgatan-Bockasjögatan. I no-
vember 1954 satte man igång att bygga 
en hall i gult fasadtegel med huvudentren 
mot Bockasjögatan. Färdig skulle hallen 
kosta något mer än 4 miljoner kronor 
(i själva verket blev det något mer än 
5), beräknades det och kunna rymma 
omkring 4000 åskådare vid en handbolls-
match i A-hallen. 

Då Boråshallen var ny 
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Ingen partiskiljande fråga 
Idrottshallsbygget var principiellt ingen 
partiskiljande fråga betonade i en stads-
fullmäktigedebatt Robert Nilsson (s), 
Tore G Wärenstam (h) och Bo Berg (fp), 
endast i någon detaljfråga var man oense. 
Invigningen på kvällen den 2 mars inled-
des med att den rödrockade Elfsborgsor-
kestern under Olof Sylme spelade. Däref-
ter gjorde prins Bertil entre i den fullsatta 
hallen. I hans svit ingick landshövding 
Mats Lemne, hallstyrelsens ordförande 
Gunnar Hedelin, fru Resi Anderson och 
byggnadskommittens auordförande Frits 
Kvist. 
Programmet fortsatte med att represen-
tanter för olika idrotter defilerade, 
Gunnar Hedelin hälsade välkommen, 
Arta Andersons minne hedrades med 
en tyst minut, varpå prins Bertil invig-
ningstalade. Sedan följde gymnastupp-
visning av Sofiaflickorna, brottning, 
stafettlöpning, handbollsmatch och sång 
av operasångaren Bernhard Sönnerstedt, 
allt inom ramen av två timmar. Tilläggas 
kan att invigningen sändes i TV i valda 
delar över sändarna i Stockholm. Det var 
premiär för ett teve-inslag från Borås!

Förnämlig
På söndagen gick prins Bertil ordentlig 
husesyn i den nya hallen, som han fann 
förnämlig. Borås bjöd honom och en rad 
inbjudna gäster på lunch i det nya Stads-
huset, som invigts ett par veckor tidigare.

Samma söndag var det redan dags för 
den första allsvenska handbollsmatchen 
i en fullsatt Boråshall. IFK Borås mötte 
IFK Malmö och förlorade, 20 - 21. Da-
gen därpå vann Sven Davidson i tennis 
över Ulf Schmidt med setsiffrorna 6-4, 
4-6, 6-1, 6-4 inför 750 åskådare, publik-
rekord för tennis i Borås. Verksamheten i 
den nya Boråshallen var i full gång.

                                          Lars Sundin

Boråshallen som ny                                                                                                                                                                Bild: BIS

Reds. kommentar.
Under läktarna i Boråshallen fanns två 
stora garderober. Den ena inhyser idag 
Borås Idrottsmuséum. 
                                           Bild: GA/BIS



Söndagen den 26 
januari 1936 blev "en 
Holmenkollendag" 
i Borås idrottshistoria 
enligt en rubrik i Borås 
Tidning. Då invigdes 
hoppbacken vid Elfsborgs-
stugan i Hestra med inter-
nationella tävlingar. det 
vill säga tre norrmän del-
tog i tävlingarna tillsam-
mans med stockholmare, 
göteborgare, hindåsbor 
och några inflyttade 
boråsare. 

Initiativtagare till att bygga en hopp-
backe var Arthur "Arta" Andersson. 
Denna eldsjäl höll vid skidbackens 
invigning ett kort tal, i vilket han tackade 
statens arbetslöshetskommission, chefen 
för handelsdepartementet, Svenska 
skidförbundet, Borås stad och en rad 
företag och enskilda som möjliggjort 
den nya idrottsanläggningen. Så hade 
till exempel chefen för handelsdeparte-
mentet, då Fritjof Ekman ( s), medgivit 
så kallade tipsmedel till den. Till sist 
bad Arta överste A.E. Uggla, ofta kall-
lad boråsidrottens "grand old man", att 
förklara backen invigd. Det gjorde denne 
i det att han underströk att en ny epok nu 
inleddes i Borås idrottshistoria. Den nya 
hoppbacken var den största i Västergöt-
land, den i Hindås räknade översten inte 
med, då den inte låg i "distriktet". 
Omkring 5000 boråsare hade denna 
strålande vintersöndag tagit sig ut till 
Elfsborgs sportstuga och den nya backen, 
där de för en terrassplats närmast backen 
fick betala 2 kronor. Runt den hästsko-
formade uppbromsningsplanen kostade 

BORÅS

Holmenkollendag i Borås
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Elfsborgsbacken invigdes 1936          Bild: BIS

en plats 1 krona. Barn gick in för 50 öre. 
Landstormslottorna serverade kaffe och 
varm mjölk, varm korv kunde köpas, lösa 
hundar var förbjudna. De senare kunde 
på ett farligt sätt störa hopparna, menade 
arrangörerna. 
I tävlingarna, som började klockan ett på 
dagen, deltog tre av Norges och flera av 
Sveriges främsta hoppare. De allra bästa 
var dock inte med. De hade redan rest till 
Tyskland, där de olympiska vinterspelen 
skulle öppnas i GarmischPartenkirchen i 
februari. 
Norrmannen Fritiof Prydz vann tävling-
arna med två hopp på 26,5 och 27 meter 
och bättre stilpoäng än landsmannen 
Sverre Henriksrud (25 och 26,5 meter), 
som kom tvåa. Bäste svensk blev Holger 
Schön från Djurgårdens I.E, en tidigare 
svensk mästare, som knep tredjeplatsen 

före näste norrman. I ett ”extrahopp 
nådde Prydz 29,5 meter, som blev det 
nya backrekordet. Han och Henriksrud 
utförde dessutom ett väl synkroniserat 
parhopp, som blev söndagens idrottsliga 
skönhetsupplevelse, skrev Borås Tid-
nings utsände. 
Tävlingarna genomfördes perfekt, tyckte 
de artiga norrmännen, som Visste hur 
sådana skulle gå till. Domarna, ett par 
göteborgare, skötte sig utmärkt. Backen 
var ”pen” tyckte en av norrmännen, 
en annan sträckte sig till att den var en 
”glimrende” nybörjarbacke enligt BT. 
Denna idrottshistoriska dag i Borås slöts 
med att skidhopparna och funktionärerna 
åt middag tillsammans. Stämningen var 
omvittnathög. 

                                  LARS SUNDIN 

IDROTTSFÖRENINGAR och IDROTTSHISTORISKA 
FÖRENINGAR/SÄLLSKAP I VÄSTERGÖTLAND!
Hur och var förvarar NI arkivhandlingar och dokument, som skall finnas kvar till eftervärlden?
Det är hög tid att alla NI som har historiska dokument/handlingar tillhörande såväl levande,

 som nedlagda föreningar i ER ÄGO, överlämnar dessa till föreningsarkiv eller idrottshistoriska arkiv. 
Lämna in handlingar på närmaste arkiv, för säker förvaring. 

REDAKTIONEN FÖR WI.
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        Som vanligt går det en aning tungt 
innan man kommer igång. Efter att ha 
låst bilen och fäst bältet med vatten-
flaskorna tar jag de första stegen på den 
löprunda som är tänkt att pågå i drygt två 
timmar. När jag har sprungit några minu-
ter börjar det att gå lättare och man kom-
mer in i vad som kallas andra andningen. 
Vädret är fint för den här sortens övning-
ar, mulet och lagom många plusgrader. 
Grusvägen är jämn och fin att springa på, 
något som gör att det är lätt att komma in 
en fin rytm och lätt att låta tankarna fara. 
Hur många gånger under alla år har man 
fått på sig sina träningskläder och gett 
sig ut, inte bara i vackert väder utan även 
under mera extraordinära förhållanden? 
Jag har sprungit i Hemavan när det var 
så kallt att mössan bokstavligen frös fast 
i håret, visserligen var man långhårig på 
den tiden när man gjorde värnplikten, 
men ändå. Långt ifrån förståndigt, men 
det finns något som heter ungdomligt 
oförstånd. Motsatsen när det gäller tem-
peratur är väl i så fall när jag var i Ari-
zona, där jag hade glädjen att få springa i 
öknen, en upplevelse som slår det mesta 
för en gammal naturälskare. 

      Efter en dryg kvart ser jag sjön 
skymta mellan träden, vilket påminner 
om alla sjöar man varit vid genom åren. 
Det är många små sjöar och gölar man 
besökt under orienteringstävlingar under 
drygt femtio års tävlande. På femtio- och 
sextiotalet var små vattensamlingar ofta 
kontrollpunkter, för det var ju så att på 
den gamla svartvita generalstabskartan 
var det inte lätt att hitta punkter som 
överensstämde med hur det såg ut i 
naturen.  
      Vägen börjar sakta gå uppåt, inte 
mycket men nog för att det skall gå lite 
tyngre att springa. Annat var det förr, då 
utgjorde backarna inget större hinder, det 
var bara att korta stegen, så var man strax 
uppe. Åtminstone är detta den minnes-

Man ser ut över granskogsklädda åsar som bakom varandra skapar en horisont. 

En träningstur. bild man har av ungdomens träningspass, 
men nog var det jobbigt även då. 
Det är nog bara så att man minns dåligt 
hur trött man kunde vara på den tidens 
långa tävlingsbanor.
     Vid vägkanten, där det växer skogs-
stjärnor och ormbunkar samt står några 
björkar, ligger en timmervälta som med 
sin doft av kåda och harts påminner om 
den senaste stormen. Vi har ju de senaste 
åren haft ett par stormar som gjort stora 
skador på skogen, naturligtvis mest trå-
kigt för skogsägarna men även vi andra 
som inte är i den situationen att vi äger 
skog tycker  det är sorgligt när vackra 
skogspartier förvandlas över en natt till 
ett jättelikt plockepinn. 
Jag har just läst Kerstin Ekmans senaste 
bok, Herrarna i skogen, en bok som be-
handlar ämnet skogen ur en mängd olika 
synvinklar, historiskt, ekonomiskt och 
hur skog som företeelse påverkat män-
niskor. Hon förklarar där bl.a. hur det 
moderna skogsbruket, med sin ofta helt 
fokuserade inriktning på ekonomi,
gjort att skogarna blivit mera känsliga för 
just stormar. 
Genom sin inriktning på lönsamhet och 
plantering av granåkrar har känsligheten 
ökat dramatiskt, varför det inte bara går 

   
att skylla på ändrade klimatförhållanden. 
     Men det finns ju även andra minnen 
som dyker upp när man ser en tim-
mervälta. I min ungdom, när jag bodde 
hemma, värmde vi upp huset med ved, 
vilken delvis köptes på rot och alltså 
skulle avverkas. 
Att stå en marsdag och klyva ved är 
faktiskt något som kan var ganska fint, 
åtminstone så här i nostalgins skimmer.
     Jag tar av från vägen och kommer in 
på en stig, naturligtvis inte en stig som 
ser ut som stigarna gjorde i min ungdom, 
då stigarna var något som åstadkommits 
av fötter som trampat mellan torpen där 
de ringlade sig fram mellan stenar och 
rötter. Nuförtiden har det mekaniserade 
skogsbruket gjort att stigar ser ut på ett 

helt annat sätt. Många har ju dessutom 
helt försvunnit, det tätnande nätet av 
skogsbilvägar har naturligtvis påverkat 
hur människor tar sig fram i skogen. 
Ambitionen från myndigheterna har varit 
att man inte någonstans i skogen skall ha 
mer är trehundra meter till en skogsbil-
väg, vilket har uppmuntrats med statsbi-
drag, men om detta ändrats vet jag inte. 
Stigen kommer efter några hundra meter 
ut på en liten glänta, där några stenrösen 
vittnar om att här har människor försökt 
att skaffa sig en mager bärgning under 
förhållanden som vi nuförtiden har svårt 
att förstå, i all fall de yngre bland oss. En 
vackert kallmurad jordkällare i kanten 
av gläntan minner om ett yrkeskunnande 
som förmodligen inte finns längre. Allt 
sådant vittnar ju om att vi, var vi än 
befinner oss, bokstavligen trampar på 
vår historia, något som man kanhända 
skulle sända en tanke lite oftare. Trots 
skönheten i dessa lämningar och friden 
i det pastorala landskapet förstår man 
dem som lämnade missväxt, slit och 
umbäranden - för att söka en ny framtid 
i Minnesota, Illinois eller Iowa. Inte bara 
en framtid med mat på bordet, utan en 
framtid i frihet, där det gick att skapa sin 
egen lycka genom arbete och skötsam-
het och där det inte räknades vem man 
var utan vad man uträttade. Inga präster 
som predikade att det var Guds ordning 
att en del skulle vara fattiga och inga 
storbönder som betalade dåligt för tunga 
dagsverken. 
    Snart kommer jag ut på en ny väg. 
Vägen går i kanten av en ganska stor 
mosse, denna del av naturen som alltid 
har föraktats av alla, både ekonomer och 
även faktiskt av naturälskare. Mossar har 
ansetts fula och betraktats som vad som 
kallas impediment, alltså olönsamma. 
Länge rådde ju, vad som kan kallas en 
utdikningshysteri, något som nog kan 
förklaras och i viss mån förlåtas av bris-
tande insikt i det storskaliga förhållandet 
mellan produktiv skogsmark och mossar. 
Länge trodde man att skogen i Sverige 
var på väg att försumpas, vilket man inte 
tror längre. För oss, som inte bara ser 
skogen och naturen som en ekonomisk 
resurs, är mossar med sin flora och fauna, 
med sin känsla av rymd en naturtillgång 
som vi inte gärna vill vara utan. Att en 
marsdag med skarsnö som gör tillgången 
på spår onödig glida runt på skidor eller 
att en augustidag när sommaren gjort 
mossen torr och lättlöpt vara ute på en 
stor mosse ger en känsla av frihet som 
måste upplevas. Det finns också många 
typer av och namn på olika mosstyper, 
myrar, kärr, m.m. 
Skillnaden på en mosse och ett kärr är 
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Undertecknad har sedan några år en s.k. 
badstuga vid Skrea i Falkenberg. Trots 
ett stort fotbollsintresse har det inte 
passat att gå och se Falkenbergs FF i Su-
perettan. Men i juni var det dags då FFF, 
då på kvalplats på nedre strecket, skulle 
möta serieledarna (just då) gamla anrika 
Degerfors IF. 
Det blev en klang och jubelföreställning 
för hemmalaget med en klar 4-0 seger. 
Pris till bäste hemmaspelare gick f.ö. till 
boråsaren Marcus Översjö. 
När jag cyklade hem från lP slog det mig 
att jag sett FFF mot min förening Fritsla 
IF i början av 50-talet. FFF vann med 3-1 
kom jag ihåg. 
När jag några veckor senare var hemma 
för att slå gräset och se IF Elfsborg på 

Borås Arena, fick jag besök av en bekant 
och fick låna några klippböcker om 
Fritsla från femtitalet som han kommit 
över. Till min förvåning får jag se ett re-
portage från 1951 där FFF och FIF möts 
i seriefinal i Div:4 Norra Sydsvenskan. 
Det var alltså 60 år mellan mina besök 
på fotboll i Falkenberg. Resultatet var 
mycket riktigt 3-1 till FFF. I FIF spelade 
bl.a. Yngve Brodd. 
Det mest kuriosa med matchen var att 
den stora överraskningen i FFF var 
junioren från Arvidstorps IK (Falken-
bergsklubb) 17-årige Henry Larsson som 
spelade durkdrivet och var upphovsman 
till det mesta i FFF-anfallen enl. refera-
tet. 
Henry gick året efter till Elfsborgs jun.
lag. Han spelade lite senare i Elfsborgs 
B-lag mot FIF i en träningsmatch på 

Häggåplan (Starholken kallad). Henrys 
vidare spel i IF Elfsborg är väl alltför 
känt för att upprepas, med allsvenskt 
guld -61 som kryddan. 
Läste även i reportagen att UK-chefen 
Putte Kock var och såg Div-3 matchen 
mellan Sävedalen och Fritsla. Anledning-
en var att ”Bebben” Johansson spelade 
i Sävedalen och hade skrivit på för IFK 
Göteborg men ännu ej var spelklar. 
”Bebben” tog allsvenskt guld med blåvitt 
såväl som spelare och tränare. 
Gemensamt för Mr. Elfsborg Och Mr. 
Göteborg var att de alldrig blev några 
landslagspelare. 
Men publikfavoriter i sina klubblag var 
de verkligen. 

Sven-Olof Andersson Marks Idrotts-
historiska Sällskap. 

LITE NOSTALGI!

Den gamla grusvägen är fin att springa 
på, grässträngen i mitten vittnar om att 
här är inte mycket trafik.

Aldrig mår man så bra, som efter en 
runda i skogen.

ju att en mosse är helt beroende av den 
nederbörd som faller och ofta är torrare i 
olika perioder.
      När vägen lämnar mossen kommer 
jag in i tätare skog av den moderna typ 
som numera överväger i landet, en steril 
granåker där vegetationen under träden 
är obefintlig. Detta beror naturligtvis på 
att inte tillräckligt med ljus kommer ned 
under de täta granarna, med resultat att 
det hela ger ett mörkt och dystert intryck. 
Granen är ju ett träd, som kommit in sent 
i vårt land, forna tiders Sverige var ett 
land som säkert tedde sig mycket ljusare 
med sin blandning av tall och glasbjörk i 
de nordligaste landskapen och med alm, 
lind och ek längre söderut. 
Vägen går uppåt, det går lite tyngre, men 
belöningen kommer när skogen glesnar 
och man ser ut över granskogsklädda 
åsar som bakom varandra skapar en ho-
risont. Det sägs ju ofta av personer som 
aldrig är i skogen: - Du ser väl ingenting, 
som springer när du är ute. Ingenting kan 
vara mera felaktigt, en utsikt kan minnas 
även efter ett snabbt ögonkast. 
Det är ju så att när man springer i inte 
alltför hård fart så tänker man bra. 
Rune Larsson, den kände ultralöparen, 
har uttryckt det ungefär så här: Idrott 
är mycket mer än mätbara resultat och 

deltagande i stora tävlingar. Att springa 
ut på en stor mosse eller glida fram med 
en kajak mellan vassruggarna ger en 
tillfredställelse och sinnesfrid, som inte 
kan överskattas.
       Nu har det gått en stund och det är 
dags vrida på bältet med vattenflaskorna 
och dricka några klunkar, gå några steg 
och sätta tillbaka flaskan. Jag kommer 
att tänka på när jag förr i min ungdom 
sprang den legendariska K:F:U:M: s Tre-
mil, där distansen många år var just tre 
mil fågelvägen, man var de bland bästa 
om man hade under fem timmar, då var 
matkontrollerna något som var avbrott i 
det halvdagslånga löpandet, det blev väl 
ofta en mugg vatten och lite druvsocker 
som fick ge förnyad energi, men minnet 
av dessa tävlingar, som alltid gick första 
maj, har genom åren fått något slags 
skimmer över sig, när man tänker till-
baka på fina stigar, torp där påskliljorna 
blommade och små sjöar och tjärnar där 
vattnet glittrade i vårsolen. 
      Den gamla grusvägen är fin att 
springa på, här kan inte gå många bilar, 
grässträngen i mitten vittnar om att här 
är inte mycket trafik. Utsikten när man 
kastar ett öga på omgivningen (vilket 
uttryck förresten) är fin med åsar med 
skog bakom varandra, med ett och annat 
ljust inslag mellan allt det grangröna, 
som vittnar om ett och annat torp med 
tillhörande små åkrar. Hur ofta kom-
mer man inte till ett gammalt torp där 
husen fortfarande står kvar, mer eller 
mindre pietetsfullt moderniserade, men 
med hopplöst igenbuskade inägor. Jag 
känner mig alltid beklämd när jag ser 
dessa gamla åkrar, som odlats fram med 
så mycken möda, och som nu sakta växer 
igen. Det ser faktiskt mindre tråkigt ut 
när det finns granplantor på de gamla åk-

rarna, ofta är det bara sly och småbuskar 
som växer där det en gång odlades och 
skapades föda för en ofta stor familj.
     När man har sprungit en rejäl bit, 
kommer man i en jämn rytm som gör att 
man kan känna sig nästan som ett med 
naturen, vilket ju låter lite högtravande, 
det erkännes, men det är faktiskt något 
som man skulle unna flera människor att 
uppleva. Det har ju pratats mycket om 
endorfiner och annat, och det är möjligt 
att det finns vetenskapliga termer för 
vad som kallas andra andningen; Sweet 
Wind, m.m. 

     Träningspasset lider mot sitt slut. 
Ytterligare en kilometer på en halvt igen-
vuxen väg, sedan en bit asfalt, där det 
gäller att hålla sig vid vägkanten när man 
möter stora lastbilar, sedan ser jag min 
gamla Golf skymta mellan buskarna där 
jag parkerat för drygt två timmar sedan. 
Att efter en träningstur komma tillbaka, 
sätta sig i bilen, åka hem, duscha och 
byta om till torra kläder, är något som 
måste upplevas, det kan inte beskrivas. 
Aldrig mår man så bra, som efter en 
runda i skogen, då känner man att man 
verkligen lever.

 Viggo Svenson.
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BOXNING: 
När AT besöker Göte i hans hem vid 
Ornunga-sjön är det för att prata om tre 
ronder som kan vara bland dom mer 
oförglömliga i hans boxningskarriär hos 
Alingsås Boxningsklubb. Men snart står 
det klart att boxningen skänkt mer än 
bara glada minnen till Göte. 
- Började väl boxas när jag var 17- 18 år 
någonting, och då fick det bli Alingsås. 
Men först åkte jag faktiskt för att testa 
på brottningsklubben. Var dock bara inne 
där en gång och hade ingen aning om vad 
jag skulle välja. Brottning var i alla fall 
inte min grej, säger Göterned ett leende. 
På den tiden bedrev boxningsklubben 
sin verksamhet i centralskolans gymnas-
tiksal, byggnaden som idag går under 
namnet Lendahlsskolan. Göte berättar att 
det fanns ett brinnande intresse för box-
ning i staden. 
- Vi var ganska många som höll på 
faktiskt, ABK var en väldigt aktiv klubb, 
menar han och avslöjar samtidigt att en 
anledning till att hans karriär tog fart var 
den store idolen på den tiden.  . 

Tog sig an en mästare i ringen

Låt vänstern tala. Göte Landin fick kämpa hårt i sin uppvisningsmatch mot blivande 
världsmästaren Ingemar ”Ingo” Johansson
                                                                                                                   Foto: Privat

Ur Alingsås Tidning september 2010

Göte Landin 
försvarade 
Alingsås 
färger i 
mötet med 
Ingemar 
Johansson
Det är få förunnat att få 
mäta sina krafter med en 
världsmästare. 
Men det var precis vad Göte 
Landin, 82, fick göra den 
där dagen 1955 då Ingemar 
”Ingo” Johansson besökte 
Alingsås. 
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Göte Landin har många fina minnen från 
sin tid i boxniingsringen.
                            Foto: Mikael Svensson

- Joe Louis var ju lite aven idol, det får 
man säga. På den tiden var boxningen 
väldigt omtalad och det blev ju dessutom 
att man läste en hel del Rekord-
magasinet! 
Göte var redan från början väldigt seriös 
med sin träning. Förutom utflykterna till 
Alingsås blev det en och annan tränings-
timme hemma på gården. 
- Uppe på vinden hade vi satt upp en 
sandsäck som vi hade fått till skänks 
av en gammal polis. Dessutom blev det 
mycket hopprep och löpning, berättar 
Göte. 
Blygsamheten är påtaglig när man pratar 
om Göte Landins boxningskarriär. När 
frågan ställs om vilka som var hans styr-
kor kommer svaret efter viss tvekan och 
med ett lätt skratt som följd: 
- Har aldrig kommit på att jag haft
några styrkor direkt, jag var jämt dålig!
- Men onekligen var det så att Göte 
Landin hade en ganska beryktad vänster 
som firade en hel del triumfer i ringen. 
Men högern, den var det inte mycket 
med då han bröt mellanbenet i handen 
vid en tävling. 
Problemen med högernäven till trots 
fanns det flera fina minnen att ta med 
sig från karriären för Göte. Den främsta 
framgången kom i västsvenska mäster-
skapen i Kinna. 
- Där träffade jag på en riktigt kraftig 
kille som gled runt med två snygga 
fruntimmer med sig. Han gick fram till 
listan över matcherna och såg att han 

skulle möta mig, så han kom bort och 
skulle snacka. Det var bara min andra 
eller tredje match någonsin och han bara 
ryckte på axlarna och sa att det skulle bli 
en lätt match. Jag blev riktigt förbannad!
Ilskan tog Göte med sig ut i ringen och 
visade att han inte var någon slagpåse. 
Det blev en lika överraskande, som sky-
hög seger på poäng och han gick också 
ända fram till finalen, som han sedemera 
vann i sin viktklass, lätt tungvikt.
När det stod klart att Alfred Gustafs-
son, dåvarande ordförande i Alingsås 
Boxningsklubb, lyckats få svenska 
stjärnskottet Ingemar ”Ingo” Johansson 
till Alingsås för ett par uppvisningsfajter 
i tennishallen, var Göte Landin ett givet 
namn, men att få honom att ställa upp var 
inte det enklaste.
Jag hade lagt av sedan ett par år, men 

man tjatade på mig och sa att jag måste 
ställa upp. På affischerna skrev man att 
jag var i mitt livs form! Så det var bara 
att börja träna, berättar Göte, med skrat-
tet nära till hands.
Väl i ringen med den blivande världs-
mästaren gick Göte tre ronder, men det 
kunde blivit en kort fajt om Ingo hade 
tagit i ordentligt enligt Landin.
Hade han satsat ordentligt hade jag .kan-
ske stått sju sekunder. Man märkte direkt 
hur bra han var. Han var lättfotad och 
slog bra med med vänstern och högern. 
En riktigt trevlig kille vid sidan av ringen 
dessutom. 
- Jag pratade med hans farsa efteråt och 
sa att det skulle vara myc!.<et konstigt 
om han inte blev världsmästare! 
Hur tänker man när man möter Ingo 
Johansson trots att man inte tränat på 
flera år? 
- Är man bara tillräckligt stollig så
går det (skratt)!
Hur ser du tillbaka på mötet med Ingo? 
- Det var såklart en väldigt kul händelse 
i mitt liv, men det är inget man sitter och 
tänker på direkt. Men jag följde honom 
när han blev världsmästare såklart, det 
var väldigt roligt. 
Hur kommer det sig att du slutade? 
- Kanske för att jag tänkte att jag ville 
bli lite äldre. Det var nog tur att jag la av 
i tid, jag har varit ganska fri från skador 
ändå!

                   MARCUS LÖFSTRÖM

ALINGSÅS

Alingsås IHS har en utställningsmonter 
i Sparbankens lokaler i Alingsås. Där 
har vi under åren ställts ut priser från 
idrottsföreningarna i kommunen. Förra 
året fortsatte vi med en något annorlunda 
vinkling, nämligen att presentera olika 
idrotter. Hittills har vi betat av fotboll, 
bandy och nu senast orientering.

Orientering är en gammal sport i 
Alingsås. Den första tävlingen tycks ha 
avverkats redan 1919 i Alingsås IF:s 
regi. Förutom AIF hade även KFUM och 
Alingsås Friluftsklubb senare oriente-
ring på programmet. 1955 bildades OK  
Skogshjortarna, som under åren haft och 
fortfarande har en mycket livaktig och  
framgångsrik verksamhet. Det är framför 
allt sistnämnda förening som nu varit       
representerad i utställningsmontern. I 
september anordnade för övrigt OK  
Skogshjortarna SM i långdistans 
tillsammans med vårgårdaklubben 
OK Kullingshof. 
                                        Lars Larsson

Stående från vänster från AIHS: Lars Larsson, Gunnar Ryberg, Alvar Munter och 
Henrik Svensson.
Sittande från vänster från OK Skogshjortarna: Ulf Karlsson och Gösta Dahn. 
                                                                                           FOTO ALINGSÅS TIDNING

Utställning av idrottshistoriskt material
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Bandyföreningen i Trollhättan,  
Gripens BK avhöll sitt 75 års 
jubileum som bandyutförande 
förening. Festligheterna hölls 
i GripBar, klubbens festlokal i 
Slättbergshallen, Trollhättan 
lördagen den 19 november, 
2011.

1936-1949. Februari 1936 bildades 
Gripen då två föreningar Toppön IF 
och Gripen AIS slogs ihop till Gripens 
Bollklubb. Förste ordf. blev Gunnar Au-
gustsson.1937 spelade Gripen i sin första 
serie i division 5 Västra Älvsborgsserien 
med sex andra Trollhättelag. 1941 vann 
GBK DM. Två år senare spelade Gripen 
allsvenskt kval mot Skoghalls IF 1-3. 
1946 var det åter dags för kval mot IFK 
Askersund inför 1670 personer på Slätt-
bergsbanan förlorade GBK med 2-4.
Andra sporter under tidigt 40-tal var 
fotboll (pojklag), handboll och ishockey, 
där Gripen var pionjär i Trollhättan inom 
ishockeyn.

50-talet.  Ett decennium som kom att 
handla om två degraderingar till division 
3. 1951 resp. 1956. GBK ishockey ju-
niorer blev DM mästare 1951 och 1952. 
1955 vann GBK sitt andra DM i bandy. 
Detta år vann man division 3. Tyvärr 
blev sejouren bara 1-årig. I en serie på 
åtta lag där tre kom från Småland och 
ett från Skåne. 1956 startade Gripen 
ett pojklag, samma dag 9 februari, som 
A-laget lämnade division 2 efter förlust 
mot Örkelljunga IF. 1957 startade GBK 
en ungdomssektion med flera unga från 
Flottberget, dock fanns Göran Wiking 
som ende vuxen och ordförande.

60-talet.  En tio-årsperiod , vad beträf-
far seniorbandy handlade det om fyra år i 
division 4. Däremot tog ungdomsbandyn 
rejäl fart, där ledaren Harry Lindahls 
återkomst från Wargön SK hade stor 
betydelse. Bland annat startade Harry 
två landbandyserier med åtta lag i två 
olika ålderskategorier. Matcherna gick 
på söndagförmiddagarna och rönte stort 
intresse med flera artiklar i lokalpressen. 
Under en tre-årsperiod kom tio spelare 
från Gripen med i olika ungdomsland-
skapslag i Västergötland. 1965 vann 
GBK sitt första junior DM. Vinst mot 

Gripen BK som vann division 2 västra och blev tvåa i kvalet 1973 
Laget stående.fr.v. Hasse Rosendahl, ordförande och tränare, Ragnar Lundqvist, 
Lennart Johansson, Christer Augustsson, Esse Österman, Börje Oskarsson, Karl-Erik 
Olsson, Sören Olsson, Bosse Björk, ledare, Sven-Erik "Stinsen" Andersson, sekr. 
Knästående John-Axel Zandhoff, ledare, Benny Sundin, Rolf Andersson, Lage 
Lecander, Per Wennberg, Torgny Olsson, Ove Johansson, Kent Hansson och Lars 
Wennberg, ledare.                                                                                Foto Roger Lärk

GRIPEN 
TROLLHÄTTAN BK 

– 75 ÅR
Elless 5-3 i Lidköping. Året efteråt ny 
DM-seger. Villa besegrades i Vänersborg 
med 3-1, med fem nya spelare sedan 
året innan. 1965 vann GBK division 4. 
1969 serieseger i division 3, men förlust i 
kvalet mot Elless .

70-talet. Decenniet startade med 
serieseger och kvalseger mot Lidköpings 
AIK. Efter tre års spel i div. 2 vann 
Gripen en oerhörd jämn serie, där fem 
lag inför sista omgången hade chans på 
serieseger. Gripen vann sista matchen 
mot Viken med 6-2 och var klart för kval 
till allsvenskan. Inför 4445 personer på 
Isstadion i Vänersborg, besegrades i en 
gastkramande match Nässjö med 4-3. 
Övriga motståndare var Finspång borta 
1-1 och Lesjöfors 3-5 i Örebro, vilket 
räckte till allsvenskt spel tillsammans 
med Lesjöfors. 2 dec. 1973 seriepremiär 
på konstfrysta Slättbergsbanan 0-2 mot 
svenska mästarna Västerås SK. Tyvärr 
fick GBK endast 6 poäng i allsvenskan. 
Trots att man inte lämnade jumboplatsen 
under seriens gång blev GBK det publik-
starkaste laget på hemmaplan. Nu var 
bandyn het i Trollhättan. 1976 blev GBK 
svenska pojklagsmästare. Året efteråt 
förlorade GBK pojkfinalen mot Ljusdal. 

Hasse Rosendahl var ordförande i en 
tioårs period från 1966-1976. Hasse var 
tränare i allsvenskan samt ordförande i 
en 5-års period i Västergötlands Bandy-
förbund.  

80-talet. 1981 serieomläggning. Div. 
2 blev division 1, här fanns GBK till 
1988, då laget flyttades ned till division 
2. Ungdomsmässigt hade Gripen stora 
framgångar inom Västergötland med 
flera representanter i olika Västgötalag. 
I division 2 hände det 1988 att GBK fick 
åka tre dagar i rad till Skövde innan se-
riefinalen i div.2 innan kunde färdigspe-
las. P.g.a . av dimma lördag, söndag och 
på måndagskvällen spelade GBK och 
Skövde 4-4, vilket räckte till serieseger 
för SBK.

90-talet. 1991 ändrades Gripens 
Bollklubb till Gripen Trollhättan Bandy. 
Säsongen 91/92 vann klubben division 
2. Tre gånger på 90-talet förkvalade 
Gripen till allsvenskan. Efter seriespel i 
div. 1 med start 1997 gick de fyra bästa 
lagen i västra respektive södra division 
1 lagen till ett enkelrondigt playoff spel. 
Gripen gick 1999 till direktkval, där 
IFK Kungälv storvann två matcher mot 
GBK. Under nittiotalet kom två mycket 
meriterande spelare till GBK, nämligen 
Andrej Pasjkin och Villaspelaren Anders 
Karlsson, som betydde oerhört mycket 
för Gripens spel och målskytte. 
18 januari 1995 invigdes nytt klubbhus 
på Slättbergsbanan.
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2000-talet. Det hittills mest fram-
gångsrika decenniet, där Gripen har 
spelat fem säsonger i högsta bandyso-
citeten i Sverige, varav tre säsonger i 
den benämnda allsvenskan och två år i 
elitserien. 2001 gick GBK obesegrade 
igenom serie och playoff och blev klart 
för allsvenskan. Två säsonger var man 
i allsvenskan innan respass till division 
1. 2004 gick GBK upp i allsvenskan 
efter en oförglömlig playoff finalmatch 
mot Stångebro/Derby. Tyvärr blev 
sejouren ettårig. 2006 förlorade GBK 
kvalet mot Boltic. För att året efteråt gå 
upp i allsvenskan igen efter att ha blivit 
kvalsegrare. Två säsonger blev det spel i 
elitserien. 2009 fick GBK lämna elitse-
rien.  Senare på året i november invigdes 
inomhushallen på Slättbergen.
Slutligen måste nämnas att utöver många 
duktiga spelare, så har flera duktiga le-
dare varit med och fört fram Gripen som 
förening. Undertecknad nöjer sig med 
att nämna ordföranden med minst tio år. 
Gunnar Augustsson, Gunnar ”Topsy” 
Pettersson, Hasse Rosendahl, Jan Creutz 
och Ingrid Larsson.
Stinsen Andersson sekr. i TIHS

SKRIDSKO-
SLIPARE I 42 ÅR
I samband med Gripen Trollhättans BK 
75-årsjubileum uppvaktades en riktig 
trotjänare, skridskosliparen John-Axel 
Zandhoff.

69-årige John-Axel Zandhoff har sedan 
1969 varit skridskoslipare för Trollhätte-
laget Gripen. John-Axel i idrottskretsar i 
kallad för ”Kraxen” är från ungdomsåren 
Gripare, där han var med i Gripens första 
pojklag 1956. Senare blev det flera års 
A-lagsspel i division 3 och 4 för Gripens 
BK.
Utöver slipare i 42 år har även John-Axel 
Zandhoff fungerat som slipare för 
Svenska landslaget, när Sverige spelat 
landskamper i Trollhätteområdet, även 
finska och ryska spelare har tagit del av 
John-Axels slipkunskaper.

Andra arbetsuppgifter inom Gripen 
för John-Axel Zandhoff har varit olika 
styrelseuppdrag. En ledarlegendar inom 
Gripen Trollhättan Bandyklubb, som 

TROLLHÄTTE-
BROTTARNA
– 90 ÅR
6 september 1921 bildades Trollhättans 
Atletklubb. Nästan på dagen nittio år 
senare höll TAK sitt 90-års jubileum i 
Cleosalen, Folkets Hus i Trollhättan, 
närmare bestämt 10 september 2011.
Siffran 90 står inte bara för de antal år 
som klubben är, utan också för det antal 
SM guld som TAK-brottare har eröv-
rat mellan åren 1945-1996. Av de 90 
SM-guld TAK har tagit, är tre lag SM i 
fristil. Individuellt har sexton brottare 
från TAK stått överst i SM brottning-
arna under åren i olika viktklasser. Flest 
segrar har Jan Karlsson tagit. Jan är den 
mesta SM-vinnaren i Sverige, då han har 
tagit 28 individuella SM i lätt respektive 
weltervikt. 9 grekisk romersk stil samt 19 
i fristil, därtill två lag SM.
Bertil Antonsson ligger på fjärde plats 
bland svenska brottare med tanke på er-
övrade guldmedaljer. 24 stycken fördelat 
på 9 i grekisk- och 15 i fristil. Stilbrot-
taren Bengt Lindblad fick ihop 15 SM 
guld, där tre var i grekisk romersk och 
övriga i fristil. Dessa tre nämnda brottare 
fick alltså ihop 67 SM guld under sin 
aktiva tid på brottarmattorna.
Under åren har massor av tävlingar ägt 
rum i TAK:s regi. Det har handlat om 

tillsammans med sin hustru Inga-Lill har 
två barn och flera barnbarn.

                        Stinsen Andersson

talanger vunnit 18 Ungdoms SM i olika 
viktklasser.
Internationellt sett på seniorfronten 
lyckades Bertil Antonsson främst med 
följande meritlista: 3 VM guld, 2 VM 
silver, 2 OS silver samt 2 gånger Europa-
mästare i tungvikt.
Jan Karlsson blev Europamästare 1975 
i weltervikt, övriga meriter är silver och 
brons i VM. I München OS 1972 fick 
Janne silver och brons. Sju gånger blev 
han Nordisk mästare. Kalle Tegelberg 
TAK blev Nordisk mästare två gånger i 
flugvikt. Bertil Sundin blev Europamäs-
tare i flugvikt 1947.
Bertil Antonsson och Jan Karlsson är 
nämnda som OS deltagare. Ytterligare 
tre brottare med TAK ursprung har varit 
med i OS, nämligen Bengt Lindblad, 
Hans Antonsson och Frank Andersson, 
de två sistnämnda tillhörde vid dessa till-
fällen andra svenska klubbar. Sett till alla 
medaljer som TAK har vunnit oavsett om 
det varit senior, junior eller ungdoms-
brottning, så måste man ge eloge till 
duktiga tränarna Gösta Karlsson, Egon 
Karlsson och Tore Nilsson. 
Vidare kan nämnas att under åren 1948-
1992 har vid tretton tillfällen brottare 
från TAK blivit utsedda som årets idrotts-
man i Trollhättan. Jan Karlsson har blivit 
stadens bäste idrottsman två gånger.

            Stinsen Andersson sekr. TIHS

landskamper, 
populära 
brottningsgalor 
med svenska 
toppbrottare, 
stora brottar 
nationers 
deltagare från 
Sovjet och 
Turkiet, 
Fyrstads-
tävlingar. 
SM tävlingar i 
fristil 1970 och 1996 gick av stapeln i 
Älvhögsborg.
Klippan, Svea Teatern Tingvallahallen 
var förutom Älvhögsborg, lokaler i Troll-
hättan där publik fick bevittna många 
spännande matcher under åren.
För många runt omkring Trollhättan har 
namnet Antonsson varit sammankopplat 
med brottning. Sex bröder Antonsson 
har i mer eller mindre omfattning funnits 
i TAK. Förste JSM vinnare i TAK blev 
Yngve Antonsson i lätt tungvikt 1934, 
Som kuriosa kan nämnas att ytterligare 
två bröder Antonsson blev JSM vinnare i 
just lätt tungvikt, Bertil 1942 och Bengt 
1954. Vidare kan nämnas att Yngve An-
tonssons grabb, Hans tog 15 senior SM 
medaljer varav tre i TAK:s dräkt.
För att ytterligare komma in på junior-
vinnare i SM, så har TAK tagit totalt 
29 JSM-guld. Dessutom har unga TAK 
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TROLLHÄTTAN
Nordens Henley

Banmarkering för Nordens Henley 
monteras av välkända roddfunktionärer. 
Sture ”Skätten” Jonsson håller Yngve 
”Majorn” Rundberg på plats. 
Till höger Karl-Axel ”Kalle KA” Aktiv.

- 1956 deltog vi med en åtta i Henleys 
regatta. Vi gick till final, men där fick vi 
ge oss mot ett franskt armélag, berättar 
Gösta Eriksson, Trollhättans bästa rod-
dare. Senare i december var jag med om 
att vinna silvermedalj i OS i Melbourne 
med Three Towns fyra med styrman.

Henleys regatta är världens äldsta 
roddtävling. Den startade 1839 i den lilla 
staden Henley-on-Thames, ca 65 km väs-
ter om London. Så småningom hamnade 
tävlingen under kungligt beskydd och 
fick namnet Henley Royal Regatta.
Tävlingen, som omfattar flera klasser, 
ros som en utslagstävlan, där roddarna 
eller lagen möts två och två och avslu-
tas med en direkt final. Distansen är en 
engelsk mile + 550 yards, vilket översatt 
i svenska mått blir 2112 meter. Förutom 
tävlingar arrangeras stora festligheter. 
Bl.a. anordnas en hattparad, där kvinnor 
bär allehanda fantasifulla kreationer.
På senare tid har ett par svenska roddare 
haft framgångar i regattan. Maria Bran-
din vann tävlingen fem gånger i single-
sculler, senast 1998 och Lassi Karonen 
blev i samma klass tvåa 2010.

1961 presenterade Trollhättans Roddsäll-
skaps ”ikon” Börge Folcke en idé om att 
starta en tävling med namnet Nordens 
Henley. Förslaget vann acceptans och 
avgjordes första gången i Göta Älv under 
en lördag och söndag på hösten.
Genomförandet skilde sig dock från före-
bilden, Henley Royal Regatta. 

De olika klasserna roddes i heat om fyra. 
Distanserna var 500 och 1000 meter. 
Man körde två tävlingar med en sam-
manlagd poängberäkning enligt skridsko-
modell.
Starten för 500-meters loppet var vid 
Stridsbergs industrier och för 1000-me-
ters loppet vid Knorrens friluftsområde. 
Målet var i jämnhöjd med Spikön.
Eftersom tävlingen inte gick i kanalen, 
hade man vissa problem med strömmen i 
Göta Älv. Den varierade beroende på hur 
mycket vatten Trollhätte Kraft släppte 
genom sina turbiner.
- Det gjorde att vi ibland fick problem 
med banmarkeringarna, säger Gösta. Vi 
förankrade bojarna med stenar som låg 
på botten. Men var strömmen för stark, 
kunde det hända att bojarna hade flyttat 
sig flera 10-tal meter under natten till 
lördag.
Tävlingen fick stor uppmärksamhet till 
en början. Förutom svenska eliten deltog 
även norska och finska roddare. Publikt 
blev det dock en besvikelse. Så småning-
om mattades också intresset bland de ak-
tiva. Detta, tillsammans med svårigheten 
med banorna, gjorde att Roddsällskapet 
beslutade sig för att lägga ner tävlingen. 
Sista året blev 1983.
                              Lennart Karlsson

- Jag kände mig inte så fräsch, så jag 
tänkte inte följa med. Men som tur var 
ångrade jag mig, säger Gunvor Frans-
son, när hon med ett brett leende lämnar 
Idrottscaféet tillsammans med sin man 
Karleric.
Sällan har det skrattats så mycket och 
kommit så många spontana applåder på 
ett Idrottscafé, som när ”Fotbollsprästen” 
Mats Löwing kåserade i ett samarrang-
emang mellan Trollhättans och Väners-
borgs IHS samt SISU, Idrottsutbildarna.
Mats Löwing, präst med tjänstgöring 
i över 40 kyrkor mellan Tidaholm och 
Falköping, är en strålande föreläsare. 
Vältalig, uttrycksfull, rolig och med ett 
inlevelsefullt kroppsspråk, underhöll han 
ett hundratal medlemmar, varav tretton 
kvinnor, under en dryg timme. Han har 
också en härlig distans till sitt yrke, vil-
ket tydligt visade sig i hans inledning.
- När vi köpte in Åsle prästgård, be-
stämde vi oss för att installera jordvärme. 
Efter att vi hade grävt ner slangarna, fick 
vi på en gammal karta se att området 
kallas för Helvetesmossen. Så nu förstår 
ni var vi får värmen ifrån.
En av höjdpunkterna var när Mats berät-
tade om när han fick rött kort.

Fotbollsprästen Mats Löwing ”in action”

Prästen som 
fick rött kort!

- Jag hade en duell med en motståndare 
och när han fick sin arm under min, nöp 
jag till lite med min arm och han föll. Ut-
visningen var lite olycklig, för samtidigt 
höll vi på med ett projekt om Fair Play, 
där också kyrkan var inblandad.
Lokaltidningen gjorde givetvis ett re-
portage om utvisningen. GT hakade på 
och intervjuade Mats. Resultatet blev en 
helsides löpsedel: 
- Prästen fick rött kort! Lite längre ner ett 
citat: Jag nöp bara till lite!
- Efteråt fick jag ett antal påringningar 
från människor som undrade vad jag hål-
ler på med.

Mats menade att idrotten engagerar och 
betyder mycket.
- Lugna, sansade människor kan bli som 
förbytta när de får idrottskläder på sig 
eller hamnar på en läktare. Under ett 
par timmar lever de ut sina känslor, för 
att sedan lämna idrottsplatsen som den 
gamla vanliga Svensson. Det är något av 
en ”mentalhygienisk dusch”.                
Mats gav också exempel på kamratskapet 
som finns inom idrotten.
- Jag har begravt många äldre idrotts-
människor. Det är direkt rörande att se 
åldriga lagkamrater samlas kring kistan, 
fatta varandras händer och lyfta dem mot 
himlen i ett sista avsked.
Mats berättade också om hur man hyl-
lade en gammal hedersordförande i 
samband med hans jordfästning.
- Vi hade grävt ut en grästorva på 40x40 
cm, lagt den på kistan och placerat en 
fotboll ovanpå. Vid samlingen efteråt, 
på Ekedalens idrottsplats, grävde vi ner 
torvan på mittpunkten.
Detta och mycket mer berättade Mats 
Löwing, som spelat 876 matcher i Eke-
dalens SK, för åhörarna, som belönade 
honom med brakande applåder.
TTELA, den lokala tidningen, följde upp 
föreläsningen med ett helsidesreportage 
och en trailer på förstasidan.
                               Lennart Karlsson
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Bordtennis var temat för Karlsborgs 
IHS:s höstmöte den 9 november på
Kanalhotellet. Ett drygt tjugotal 
medlemmar och intresserade hade 
hörsammat inbjudan.

Målet för kvällen var att spegla bordten-
nisens historia i Karlsborg fram till idag. 
För att göra detta möjligt och skapa rätt 
stämning hade lokalen arrangerats med 
bilder, tidningsartiklar, program, kläder, 
rackets bollar m.m.
Tidigare och nuvarande aktiva och ledare 
var särskilt inbjudna.
Att vårt idrottshistoriska sällskap som 
gåva dessutom fått tillgång till alla
utgåvor av lokaltidningen Karlsborgs-
tidningen, sedemera SLA, från 1967 till 
dags dato, gjorde det ännu mera möjligt 
att under nästan 45 års tid mera nog-
grannt följa sportens utveckling.
Man märker genom de många tidnings-
artiklarna, att sporten engagerat många 
människor i kommunen.
Inte minst korpbordtennisen med flera 
serier och många lag ofta med mer eller 
mindre fantasifulla namn.
Så  många elitspelare har kanske inte fått 
sin fostran här men på organisations- och 
arrangemangsidan har TIVO BTK gjort 
sig ett välkänt och respekterat namn.
Några tävlingar ”sticker” ut mer än 
vanligt. 
En är TIVO International Table Tennis 
Festival. En ungdomstävling som 
anordnades fyra gånger med åren 1993 
och 1995 som höjdpunkter.

År 1995 kom närmare 700 deltagare från 
32 länder till Karlsborg för att under en 
vecka spela ”pingis” och umgås. 
Kina, Egypten, Venezuela för att nämna 
några, som gav kommunen ett exotiskt 
märkbart inslag. 
Flaggtåg, musikkår, invigning med 
landshövdingen m.m. Rena olympiaden!
Ett jättearrangemang för en liten ort att 
klara av, men vilken PR!
En annan tidigare ”höjdare” var Nordiska 
Mästerskapen 1988. 
Ser man på startlistan finner man i 
svenska laget många av de pingisstjärnor 
vi hyllat genom åren: J-O Wallner, 
Jörgen Persson m.fl. Man kan våga påstå
att det var här som svensk bordtennis 
storhetstid började.
Tävlingen fick många lovord och lade 
grunden till senare kommande pingis-
festivaler, två hanikapp-SM, två 
landskamper mot Danmark och Kina, 
landslagsläger för bl.a. Egypten m.m. 
I spåren av detta följde många
utlandsresor och utbyten för egna 
klubbens spelare främst ungdomar.
TIVO blev på detta sätt ett begrepp och 
aktat namn inte bara i Sverige utan även 
utomlands.
Själva namnet TIVO kom till 1963, då 
tre unga grabbar bestämde sig för att 
bilda en förening med bordtennis som 
huvudgren. 
Själva namnet tog man spontant och brist 
på annat från märket på en apelsinlåda.
En av grundarna var Ronny Ferm, ett 
namn, som utan att förringa alla andra 
duktiga ledare, ej gärna kan förbigås
när det gäller bordtennis i Karlsborg och 
Västergötland.
Hans far Kurt Ferm hade 1948 varit med 
om att bilda Karlsborgs BTK.Denna 
klubb övergick senare 1969 inte helt 
överraskande i TIVO med de 
framgångar, som följde. 

Nämnas bör också att Mölltorps IF
tidigare hade bordtennis på programmet.
Alla föreningar och sporter har väl sina 
”ups and downs”. 
Om 1990-talet var det stora framgångs-
decenniet för bordtennisen i Karlsborg, 
så betydde inledningen på 2000-talet en 
mera tynande tillvaro. Måhända hade
de stora arrangemangen tidigare tagit på 
krafterna – kanske hängde en del ihop 
med de bekymmer, som drabbade 
kommunen som helhet.

Nu har nya krafter tagit vid. Klubben 
hade det gångna året mest nya licenser
i Västergötland och hedrades med årets 
ledarstipendium i distriktet. Framtidern 
ser ljus ut och kanske historien kan 
upprepa sig.
Vissa arrangemang ligger i sikte.
Vårt idottscafé avslutades med lite 
allmän information omkring regler och 
tävlingbestämmelser. Speltider, boll-
storlek, rackets o.a. Allt med syfte 
att göra sporten mer attraktiv och lock-
ande för såväl aktiva som åskådare.

Roland Gustafsson

IDROTTSCAFÉ 
BORDTENNIS 
I KARLSBORG.

Ronny Ferm
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Inom totalförsvaret och för-
svarsindustrin finns civila 
idrottsföreningar. Så även vid 
den nedlagda flottiljen (F6) 
i Karlsborg där en energisk 
Gunnar Friberg under många 
år ledde den civila idrottsverk-
samheten. 

Försvarets Civila Idrottsförbund (FCIF) 
bildades 1953 och har idag 46 anslutna 
föreningar. Det som karakteriserar verk-
samheten är tävlingar där såväl herrar 
som damer ingår både i lag och indivi-
duellt. 
För närvarande innehåller program-
met skytte på hemmabanor (pistol och 
gevär samt luftvapen) samt förbunds-
mästerskap i bowling, boule, innebandy 
samt golf. Tidigare genomfördes även 
förbundsmästerskap bland annat inom 
fotboll, handboll, badminton och vol-
leyboll. Officiellt språkrör är tidskriften 
Försvarsidrott.

Energisk ledare
Vid Västgöta flygflottilj (F6) leddes den 
civila idrottsföreningen under många år 
av en energisk och entusiastisk ledare 
i form av Gunnar Friberg. Självklart 
var Gunnar, utöver ledarskapet, även 
aktiv framförallt inom långdistans- och 
terränglöpning med bland annat 10 
Göteborgsvarv på sitt samvete. Då ofta i 
sällskap med hustrun Hagar.
Gunnar Friberg var i sin ungdom även en 
duktig fotbollsspelare och var som sådan 
med och bildade fotbollslaget BK Rapid 
1949 i Falköping. I Rapid tjänstgjorde 
Gunnar som spelare några år innan flytt 
till jobb vid F6 i Karlsborg. 
Under Gunnar Fribergs energiska 
ledarskap skördades genom åren stora 
framgångar inom den civila idrotten; 
framför allt inom badminton och skytte. 
I badminton blev det flera finalspel om 
förbundsmästerskapet genom Anders 

F6 Civila Idrottsförenings fotbollslag efter segermatchen (3 – 1) mot 
FFV/CTV Motala på Moliden1974. 
Stående från vänster: Jan Andersson, Tony Anderson, Gunnar Björnell, 
Ulf Rickardsson, Bror Gustavsson, Åke Engwall och Gunnar Hagvall.
Knästående från vänster: Lagledare Gunnar Friberg, Jan-Erik Swärd, 
Lennart Karlsson, Roine Larsson, Åke Johansson, Gunnar Jonsson och 
Gunnar Gustavsson (lagledare).

KARLSBORG
F6 civila idrottsförening och en energisk ledare.

Karlsson och Sture Wiktorin och i 
skytte blev Lars Persson (för övrigt en 
av Sveriges bästa kpistskyttar) flerfaldig 
förbundsmästare i luftgevär. 
1980 blev F6 Civila IF årets klubb inom 
den civila försvarsidrotten.

En fotbollsmatch
F6:arna var inte heller oävna inom 
fotboll. 1964 slutade laget på bronsplats 
och 1974 besegrades favoriterna om 
förbundsmästerskapet FFV/CTV Motala 
med 3 -1 på Karlsborgs idrottsplats Mo-
liden. Så småningom nådde F6-laget en 
semifinalplats detta år. Men där blev det 
tyvärr stopp! 
Efter matchen på Moliden 1974 stod det 
följande att läsa i lokaltidningen Skara-
borgs Allehanda (SLA): F6 Karlsborg 
har gått vidare i turneringen om Försva-
rets Civila Idrottsförbunds mästerskap i 
fotboll. På Moliden besegrades i första 

omgång FFV/CTV Motala med 3 – 1 
(2 – 0), i en ganska välspelad match i 
beaktande av att det var korpspel.
1 – 0 gjorde Jan Andersson på fin fram-
spelning av Ulf Rickardsson. 2 – 0 kom 
på frispark som Gunnar Jonsson slog 
direkt i mål från strafflinjen.
I början av andra halvlek reducerade 
gästerna till 2 – 1, men F6:arna ville 
visa att de var bästa laget och Bror Gus-
tavsson fastställde slutresultatet till 3 – 1.
F6 lag var ganska jämt med ett lite plus 
för Jan Andersson, Ulf Rickardsson, Åke 
Engwall och Gunnar Jonsson.
Fortfarande kan man se den gamle ener-
giske idrottsledaren Gunnar Friberg (81 
år) hurtfriskt gående med hustru Hagar 
vid sin sida på Karlsborgs gator och torg.
Anm: Försvarets Civila idrottsverksam-
het skall inte förväxlas med den militära 
tjänsteidrotten som utövas av officerare, 
soldater och sjömän.

VADSBO 
IDROTTSHISTORISKA 

SÄLLSKAP
tillönskar alla medlemmar en
God Jul och Ett Gott Nytt År

och kallar till ÅRSMÖTE i klubblokalen
måndagen den 5 mars 2012 kl. 18.00

VÄNERSBORGS 
IDROTTSMUSEUM

Från och med 2012 ändrar vi våra öppettider 
för vårt idrottsmuseum. 

Istället för tisdagar ska vi nu ha öppet 
lördagar klockan 11-15.

Första lördagen blir 14 januari. 

Vi hälsar alla välkomna! 
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SKARA

Övre raden,vänster: Alf Andersson, Eggby. Torsten Andersson, Härlunda. Ingemar 
Andersson, Härlunda. Folke Holm, Ljungstorp. Gunnar Gustavsson, Sk.Åsaka. 
B-Å Svahn, Sk.Åsaka. Anders Jacobsson, Istrum. S-O Ohlson, Skara. 
Nedre raden,vänster: Stig Magnusson,VBTF. Leif Nordh, Skara Stefan 
Svensson,VBTF. Svante Blomberg, Händene. Olle Magnusson, Skara

- Skara Idrottshistoriska Fören-
ing kan summera en synnerligen 
aktiv höst. Föreningen arbetar 
tillsammans med anrika Skara 
idrottsförening, som i år kunde 
fira 111 år och detta på rätt dag 
– den 11.11.11 och festligheterna 
startade klockan 11.11.

Hösten startade den 20 september med 
en träff med maratonlöparen Evy Palm, 
som inbjuden gäst.
Hon berättade livfullt om sitt tävlande 
över hela jorden. Det anmärkningsvärda 
med Evys karriär är att den startade vid 
34 års ålder. Hon började snart tävla och 
nådde stora framgångar.
1983 blev Evy uttagen till VM i Hel-
singfors. Då var hon 41 år och äldst i 
landslaget – den yngste då var 16 år. Han 
hette Patrik Sjöberg.
Kvällen lockade ett 40-tal intresserade 
åhörare.
- Vi kan bara konstatera att den blev 
mycket lyckad, säger ordföranden Olle 
Magnusson.

Engagerat par
Till höstens andra cafékväll den 17 
oktober var Cecilia och Peter Hagström 
inbjudna för att berätta om friidrotten i 
Istrums SK.
De berättade hur de lyft engagemanget 
i Istrums SK:s friidrottssektion från fem 
aktiva till nu över 100 ungdomar.
- Det var intressant att höra hur en liten 
idrottsförening har växt och framför allt 
att den engagerar så många unga, säger 
Skaraföreningens ordförande Olle 
Magnusson, som prisade de båda 
ledarna. 

Digert program i Skara slutade med 111-årskalas

Evy Palm gästade Skaraföreningen på en 
av dess populära cafékvällar.
Bild. CHRISTER CARNEGREN

Båda gästerna var glada över att få 
komma till idrottshistoriska föreningen 
och berätta om sin verksamhet, men de 
tyckte att det var svårt att fylla den plats 
som Evy Palm tagit.
Verksamheten är indelad i tre åldersgrup-
per – den yngsta för barn mellan sju och 
nio år, sedan en grupp med 10-13-åringar 
och sedan i den tredje gruppen de något 
äldre. 
Ungdomarna har ett stort föräldrastöd 
och ofta vid tävlingar fylls halva läktaren 
med Istrumare, som hejar på de sina.
- Det är viktigt med ett starkt stöd från 
föräldrarna, säger paret Hagström, som 
gärna betonar vikten av träning och ett 
starkt kamratskap.
Istrum är en by någon mil nordost om 
Skara, men föreningens aktiva tränar på 
Skarahov i Skara, som de senaste åren re-
noverats till en toppmodern anläggning.

Träff kring bordtennis
Västergötlands bordtennisförbund efter-
lyser information om tidigare och nuva-
rande bordtennisklubbar i landskapet. 
Stefan Svensson från Vara ansvarar för 
Skaraborg och gästade Skara på inbjudan 
av idrottshistoriska föreningen.

År 2014 ska bordtennisförbundet fira 75 
år och inför detta ska det ges ut en min-
nesskrift.
Sju föreningar intervjuades om svunna 
tider. Numera är det i Skara kommun 
bordtennis enbart i Istrum.
- Bordtennis var förr en mycket populär 
sport i våra bygder och här fanns många 
framgångsrika föreningar och spelare, 
summerar Skaraborna.

Firade 111 år
Den 11 november med start kl 11.11 
samlades närmare 40 medlemmar för att 

fira Skara Idrottsförening, som bildades 
just denna dag år 1900.
Ordförande i Vadsbo Idrottshistoriska 
Sällskap, Bo Zakrisson gästade jubi-
léet och överlämnade ett standar från 
föreningen. Bland gästerna fanns även 
Christer Carnegren från Tibroföreningen 
– en ofta sedd och kär gäst i Skara.
Under en dryg förmiddagstimma blev 
det mycket SI-snack, inte minst när ordet 
lämnades till deltagarna, som berättade 
minen från svunna SI-år.
En av medlemmarna, Bertil Månsson, 
hade med sig sin gitarr och ledde allsång 
och särskilt då den välkända SI-visan.
Leif Nordh kåserade kring föreningens 
gångna tider. Kjell Nordström, som 
ingått i redaktionskommittén för den 
nya historiska boken om Skara under 
1900-talet. Leif Nordh har lett arbetet 
med avsnittet kring idrotten och för detta 
framfördes ett tack.
SI slogs 1995 samman med IFK Skara 
och Skara FC bildades. SI bedriver nu-
mera ingen idrottslig verksamhet utan är 
mera en kultur- och kamratförening.
Lunch serverades på Stadshotellet och 
jubileumsgästerna spenderade ytterligare 
ett par timmar med både egna och andras 
minnen.
Nu rustar Skaraföreningen för ett nytt 
verksamhetsår och fortsätter på den 
inslagna linjen samarbetet med Skara IF 
och de populära cafékvällarna.

                        Gösta Karlsson
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Ett heders-
omnämnande går till 
Wanja Petterson i 
Falköping, som 
skickat in rätt 
lösning till 
Sommarkrysset, 
genom att helt 
enkelt rita ett 
eget vykort med 
rätt svar!
– kreativt!
Tack Wanja!

Ett 
färg-
glatt 
svar!

Redaktionen önskar 
alla läsare en 
riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År!

Redaktionen önskar 
alla läsare en 
riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År!

Du vet väl att..
– du som skribent når en 
stor målgrupp med dina 
artiklar och idrottshistoriska 
minnen!
Medlemstidningen 
Westgötarnas Idrottshistoria 
trycks i 3.500 ex och når bl.a.:
•  Samtliga medlemmar
•  Samtliga IHS i hela Sverige
•  Alla Regionkontor i Västra     
 Götaland
•  Samtliga kommuner i 
 Västergötland
•  Samtliga SISU-konsulenter
•  Styrelsen i Västergötlands
 Idrottsförbund
•  Samtliga Föreningsarkiv i
 Västergötland
•  Ledamöter i RF
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JULKRYSS
Bokstaverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, namnet på något som kan förekomma både på marken och på himlen. 
Skriv ner svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till ”JULKRYSS”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik. 
Senast den 1 februari 2012 vill vi ha svaren. Som vanligt drar vi tre vinnare bland rätt inkomna svar. Lycka till!                                                                                                      
 
Rätt svar i förra numrets ”HÖSTKRYSS” skulle bli ”Vem vet mest”. Bland rätt inkomna svar har vi dragit följande vinnare:
l:a pris 3 Sverigelotter: Matts Andersson, Västgötagatan 1 B, 534 32 Vara.
2:a pris 2 Sverigelotter: Orvar Meijer, Östbygatan 18 C, 531 37 Lidköping.
3:e pris 1 Sverigelott: Henry Johansson, Jarlsgatan 7 A, 45151 Uddevalla.

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
PlusG. 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.       Gösta Cronholm
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

Carl-Erik Johnsson
Kelvingatan 33
507 43 Borås
033-10 30 30, 0708-16 15 51
carl-erik.johnsson@vgregion.se

Guldklubben
är upplöst
fr.o.m. 21 sept. 2011

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.    Per-Göran Persson 
Tel:   0501-50138
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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Några ”go´bitar” ur WI nr 4
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Låt vänstern tala  -mot ”Ingo” - sid.  20                                                                                                                  

IK Columbia - sid. 12


