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Ordföranden har ordet

Roland Gustafsson
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Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Tiden går fort.Vi skriver redan år 2012.
Det är ganska naturligt, att man särskilt vid 
årsskiften funderar lite över framtiden och 
livet i allmänhet. 
Det gäller kanske än mer när man kommit 
upp i mogen ålder och lever i ett samhälle, 
där ungdomlig kraft och fägring står högt 
i kurs. 
Det är inte lätt att åldras enkelt när man som 
gammal ses som ett problem, en börda, 
ett besvär. 
Dessutom ses det som något fult, som bör 
skjutas upp så länge som möjligt.
Detta gäller inte bara människor utan även 
saker och ting,organisationer kanske även idrottshistoriska muséer. 
Det är inte bara unga som tänker så. Värderingar smittar av sig. 
Många av oss försöker hejda det naturliga åldrandet. Detta trots att vi vet, 
att skönhet, utstrålning står för något annat. 
Jag vill åldras med tillförsikt och lust utan illusioner. Förbli aktiv, 
kännande utan att streta emot oundvikliga förändringar, stå för mina 
värderingar och visa på de erfarenheter livet gett mig och behålla min vär-
dighet. Det är inte enkelt i ett samhälle som inte har så mycket till övers för 
dem, som passerat sitt ”bäst före datum”. 
Till delar är dessa mina tankar och värderingar tillämpliga även på WIS. 
I varje fall är detta vad jag vill stå för.

Westgöta Idrottshistoriska Museum.
Nu skrivs sista kapitlet om vårt idrottshistoriska museum i Vänersborg.
Nedläggningen har trots allt gått bättre än jag vågat tro.
Det mesta av samlingarna har funnit sin plats, där det haft sitt ursprung 
eller sin anknytning. Många saker står nedpackade i kartonger i avvaktan 
på överflyttning till nya Idrottens hus i Skövde, där Västergötlands Idrotts-
förbund, SISU och ett antal specialförbund från mars 2012 kommer att 
inrymmas och även finna plats för idrottshistorien. Ett antal montrar och 
skåp med olika innehåll väntar dock fortfarande på en lösning. Dels finns 
det oklarheter att reda ut dela finns det material, som tillhör WIS självt. 
Tills vidare kommer detta att placeras i Vänersborgs IHS museum.
Tankar finns, om än på idéstadiet, att skapa ett WIS-utrymme en 
”WIS-hörna” hos ett  eller flera av de av våra sällskap/föreningar som har 
museum. Kanske i form av temautställningar, som kan vandra runt. 
I mina tankar om detta inryms även ett digitalt museum på nätet. 
Packar vi bara ner, lär allting så förbli och glömmas bort. 
Så här i efterhand inser jag vilken tur vi haft i WIS genom att leva vägg i 
vägg med Vänersborgs IHS. Vi är stort tack skyldiga för deras välvilliga 
stöd och hjälp i den uppkomna situationen.

Årsmöte 2012
Lördagen den 17 mars 2012 är dagen för WIS:s ordinarie årsmöte.Denna 
gång svarar Vadsbo IHS för värdskapet. Platsen blir Norrkvarn, Lyrestad 
vid Göta kanal. 
Kallelse med  angivna tider, plats och program liksom övriga årsmötes-
handlingar kommer att tillställas sällskap och föreningar enligt i stadgarna 
angiven tid. Det är viktigt att alla låter sig representeras, granskar 
verksamheten och framför åsikter med bäring mot framtiden.

Alla organisationer mår bra av att ha en öppen och konstruktiv debatt. 

Välkomna!
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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. 
32 fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och 
bilder har hittills producerats.

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

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 2/2012 Maj

Nr 3/2012 Sept

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. 



4

Efter femtio år kan Vårgårda 
Cykelklubb stå på egna ben. Klub-
bens första år präglades starkt av 
Fåglum. Orsaken är självklar. Det 
var för Fåglums IF och Fåglums 
CK, som de världsberömda fyra 
bröderna från Vårgårda tävlade 
i början av sina karriärer, innan 
Vårgårda Cykelklubb bildades 
den 12 oktober 1961. Redan i den 
första styrelsen fanns tre av brö-
derna, Gösta, Erik och Sture.

Inför ett stundande femtioårskalas kanske 
vi ändå kan lämna den epok, som utgörs 
av Fåglumbrödernas alla framgångar. 
De finns ju väl dokumenterade på olika 
håll, bl. a. i ett eget museum på Tånga 
hed i Vårgårda. 
Det har hänt mycket i klubben sedan 
dess. 
Många andra cyklister har haft fram-
gångar på det nationella planet. Klubben 
ligger fortfarande bland de allra främsta 
när det gäller mästerskapsmedaljer och 
vunna segrar. Till detta har också klub-
bens nuvarande ordförande, Hans Jöns-
son, bidragit. 
Möjligen kommer hans bidrag till att ha 
fört upp Vårgårda och cykelklubben på 
den internationella cykelkartan, bli mer 
ännu mer ihågkommet i framtiden.

Vårgårda CK:s första styrelse. Stående fr. v.: Ordförande Bernhard Nordström, 
ledamot Erik Pettersson (Fåglum), kassör Arne ”Kasper” Andersson.
Sittande fr.v.: Sekreterare Gösta ”Fåglum” Pettersson, vice ordf. Sture Pettersson
”Fåglum”.

En ovanligt pigg 50-åring

Anno 1998 
– året då det vände!

Det är få idrottsklubbar förunnat att bara 
ha framgångar. Efter de extrema glansda-
garna, som kan kopplas till Fåglum-brö-
derna, så hamnade klubben under slutet 
av 80 och 90-talet i en nedgångsperiod. 
Antalet aktiva cyklister sjönk.
 1998 kom att bli en stor vändning för 
klubben. Det året tilldelades Vårgårda 
arrangemanget av svenska mästerskapen 
på cykel. Initiativet togs av styrelsen un-
der dåvarande entusiastiske ordförandes, 
Conny Larsson, ledning några år tidigare, 
då man ansökte hos Svenska Cykelför-
bundet om att få bli SM-värdar. Det blev 
en stor vändning för klubben.

Planeringen för de svenska mästerskapen 
genomfördes av en grupp där represen-
tanter för Vårgårda kommun, företagen, 
andra idrottsklubbar och även kyrkan 
fanns med. Det blev ett brett engage-
mang som leddes i hamn av den då nye 
ordföranden Hans Jönsson. SM-veckan 
blev en stor framgång för Vårgårda Cy-
kelklubb, som arrangörer.

Ett nytt millennium

2000-talet har blivit en ny period i klub-
bens historia. 
Vårgårda Cykelklubb tog på allvar klivet 
ut i den internationella cykelvärlden. 
Den första tävlingen i Scandinavian 
Open Roadrace arrangerades år 2000. 
Scandinavian Open kombinerades efter 
några år med Scandinavian Week i ett 
samarbete mellan Vårgårda, Alingsås, 
Skara och Borås cykelklubbar. 

På det sättet kunde man locka fler inter-
nationella deltagare också från de profes-
sionella team, som finns i övriga Europa. 
Kontakterna med UCI, det internationella 
cykelförbundet, och erfarenheter från 
internationella tävlingar, som samlats 
genom åren med Scandinavian Open 
gjorde att Vårgårda Cykelklubb fick för-
troendet att arrangera en av deltävling-
arna i Världscupen för damer 2006. 

Världscupen bestod då av deltävlingar 
i bl. a Australien, Kanada, Spanien, 
Schweiz, Italien, Frankrike, Belgien, 
Danmark och Tyskland. 

I den skaran hamnade också Sverige och 
lilla Vårgårda. Numera är även Kina med 
bland arrangörsländerna.

Vårgårda, cykel även i 
framtiden

50-årsdagen för Vårgårda Cykelklubb 
kommer nog bara att bli en vägvisare in 
mot framtiden. 
Cykel kommer inte att lämna Vårgårda. 
Framgångarna som arrangörsklubb har 
fått till följd att en växande ungdoms-
verksamhet startat i klubben. 

Klubben tog också under 2010 initia-
tivet till att arrangera seminarier kring 

En ovanligt pigg 50-åring
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På senare år har MTB blivit populärt inom Vårgårda CK. Här illustrerat av en bild 
från det årliga arrangemanget i Västgötacupen.                   Foto: Patrik Danielsson

Vårgårda CK:s lag samlat vid SM i Skoghall 1964. 
Stående fr.v.: Ledaren Conny Larsson, Tomas Pettersson (Fåglum), Erik Pettersson 
(Fåglum), Gösta ”Fåglum” Pettersson, Sture Pettersson (Fåglum)
Knästående fr.v.: Lennart Johansson, Hans ”Hasse” Knutsson, Jan-Åke Ek, 
Stig Svantesson, Ove ”Bambino” Johansson.

Januari 1970. Bröderna ”Fåglum” gör 
sig beredda att lämna Postvägen 50 i 
Vårgårda för proffslivet i Italien.  
Fr.v.: Mamma Lilly med Göstas son Tor-
björn, Tomas, Gösta, Erik och Sture. 
                       Foto: Borås Tidning/ 
                       Lennarth Mårtensson

cykelfrågor för Västra Götalands-regio-
nens alla kommuner. Våra politiker och 
samhällsplanerare måste få upp ögonen 
för cykelns möjligheter att vara ett ef-
fektivt och miljövänligt transportsätt. 
Inledningstalare på det första seminariet 
var dåvarande infrastrukturminister, Åsa 
Torstensson.
UCI World Cup Vårgårda har också 
etablerats i internationella cykelkretsar 
och Cykelklubben har skapat en stabil 
organisation för att stanna kvar som ar-
rangör och behålla Vårgårdas position på 
världskartan. Vårgårda Cykelklubb är en 
ovanligt pigg 50-åring.

CLAES HELMERSON

Efterlysning!
Cykeln, på bilderna har stått i ett 
förråd en längre tid och ingen vet 
varifrån den kommer eller vem 
som marknadsförde cykeln 
i Sverige.
 
Om någon har upplysningar, så 
kontakta Stig Sjögren, Vårgårda 
Idrottshistoriska Sällskap
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VADSBO

Landshövdingens tavla.
När förre landshövdingen i Skara-
borgs län, Karl Frithiofsson, fyll-
de 50 år år 1969 uppvaktades han 
av Mariestads-Tidningen med en 
penningåva att användas till främ-
jandet av idrottsliga ändamål.                                                                                                                      
Resultatet blev en tavla med 
idrottsmotiv målad av Falköpings-
konstnären Gösta Pettersson. 

Varje år under åren 1971 -1980 usågs 
en person vars insatser  gangnat och 
stimulerat till motions- och idrottsliga 
aktiviteter. Vederbörande fick sin namn-
skylt påsatt tavelramen, vilket innebar 
ett erkännande och en hedersbevisning 
för arbete i idrottens örtagård. Allt enligt 
statuterna som finns angivna på tavlan.                                                                                         
Man  kan säga att tavlan varit ett vand-
ringspris att efter de 10 åren återbördas 
till landshövdingen. Tavlan har under de 
sista 30 åren således funnits i Frithiofs-
sons ägo, men efter hans bortgång har 
hans hustru Kajsa  Frithiofsson velat 
överlämna tavlan till idrotten i Vadsbo, 
där den enligt hennes utsago hör hemma.
Representanter för Vadsbo Idrottshisto-
riska Sällskap var därför i slutet av no-
vember hos Kajsa Frithioffson på Orust 
och mottog tavlan, som numera finns i 
klubblokalen i Mariestad.
Karl Frithiofsson var landshövding i 
Skaraborgs Län under åren 1967 – 1986. 
Han var också ordförande i Riksi-
drottsförbundet mellan 1969 – 1989.                                                                       
Karl  Frithiofsson avled 2009 nittio år 
gammal.

Kajsa Frithiofsson med landshövdingens tavla.
Foto Bosse Z. 

De 11 personer som har sina namnskyltar 
på tavlan är: 
1971 Stig Johansson Mariestads AIF
1972 Bo Hogenäs Mariestads Simsäll-
skap
1973 Lars Ribbenstedt Mariestads AIF
1974 Per-Erik Larsson Mariestads BOIS 
Ishockey 

1975 David Karlsson Elless IF Bandy 
1976 Bernt Johansson OS-guld i cykel 
1977 Bertil Staam Korpen 
1978 Stig Svensson Mariestads BK 
1979 Ernst Johansson Älgarås SK 
1980 Evert Carlsson Torsö IF och                       
1981 Henrik Larsson Årnäs IF.
                                               Bosse Z.

Tibro Idrottshistoriska 
Sällskap

 
inbjuder till

Årsmöte

Tisdagen den 20 mars 2012 kl 18.00 på Tibro IK:s kansli

Hellen Wallén Tibro Kultur & Fritid gästar oss 
och informerar om ”Tibro Idrottsfestival”

 Efter mötet bjuder vi på kaffe samt lyssnar på 
en bandinspelning av en gammal Tibroprofil

Hjärtligt välkomna! 
Styrelsen

Falbygdens 
Idrottshistoriska 

Sällskap
 

inbjuder till
Årsmöte

Måndagen den 5 mars 2012 
kl 18.30 i Frejahallen

Förtäring

Hjärtligt välkomna! 
Styrelsen
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Wårgårda Idrottshistoriska
Sällskap

KALLELSE TILL
ÅRSMÖTE 2012

Onsdagen den 14 mars kl. 19.00
i Kullingshofstugan

Servering

Välkomna! 

Trollhättans
 Idrottshistoriska Sällskap

Inbjuder till Idrottscafeér våren 2012.

Tisdagen den 28/2 kl.18.00.
Filatelisterna: "Idrott på frimärken"

Från Filatelistföreningen Eric Johansson
och Lars Kamp.

Älvhögsborg, Stora konferenslokalen.

Måndagen den 26/3 kl.18.00.
Årsmötesförhandlingar följt av historik

om Älvhögsborg Arena. Håkan Engström
och Jonas Eklund.

Älvhögsborg, Stora konferenslokalen.

Tisdagen den 24/4 kl.18.00.
TKK, Trollhättans kanotklubb, historik,
båtkonstruktion och dagens verksamhet.

Kanothuset, Hjulkvarn.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Styrelsen för Trollhättans
Idrottshistoriska Sällskap. 

Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap

Årsmöte måndagen den 26/3 i Arena Älvhögsborg.

Kl.18.00 i Stora Konferenslokalen.
Inledning med sedvanliga årsmötesförhandlingar 

och därefter följer historik om Älvhögsborg 
med Håkan Engström och Jonas Eklund.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Fika!

Har årsmöte onsdag 21 mars kl. 18:30
I Kardrummet Rydal ( rakt ovanför vårt museum)

Program: Årsmötesförhandlingar

Underhållning av Taubekören i Mark

Mycket välkomna!
Styrelsen

Marks 
Idrottshistoriska Sällskap 

Westgöta Idrottshistoriska
 Sällskap

  kallar till årsmöte.

Dag: Lördagen den 17 mars 2012.

Tid:   Start kl. 10.00

Plats: Norrqvarn konferens, Lyrestad

Värdsällskap: Vadsbo IHS

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

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

Anmälan: 
Varje lokalt idrottshistoriskt sällskap/förening

 anmäler antalet deltagare till 
WIS:s v.ordf. Bo Zackrisson, e-mail bo.zacke@gmail.com 

 alt. tel. 0705 – 24 58 61 58 senast  9 mars 2012. 
Anmälan är bindande.

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

Välkomna!

Styrelsen.

Borås Idrottshistoriska 
Sällskap

kallar till årsmöte onsdagen den 21 mars
   kl 18.00 i BTs PRESSCENTER, Allégatan 71 .

PROGRAM
Årsmötesförhandlingar

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

Vi bjuder på såväl 
bild/filmvisning som fika. 

BIS medlemmar samt övriga intresserade 
Boråsare hälsas hjärtligt välkomna!

 För information ring 033 - 35 39 39.

Borås Idrottshistoriska Sällskap
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Den 12 oktober 1952 
var det dags för en riktig 
stortävling. Cykel-
speedwayklubben inbjöd 
till cykelcross på banan i 
Brunnsbo. 
Inbjudna klubbar var: 
”Dödskallarna”, Istrum, 
”Raketerna”, Götene, 
”Tigrarna”, Göteborg, 
”Indianerna”, Lerum, 
”Vesslorna”, Linköping, 
”Getingarna”, Örebro, 
”Gamarna”, Vänersborg och 
”Piraterna” från Mariestad. Man 
körde i två klasser: juniorer 9-13 
år och seniorer 14-19 år. Startav-
gifterna var 1 resp. 2 kronor.

Av annons, i en av lokaltidningarna, 
framgick att 35 seniorer och 14 juniorer 
skulle starta. Program hade tryckts upp, 
som skulle säljas. En speaker med hög-
talar anläggning utlovades. Högtaleriet 
hade man ordnat genom Ivar ”Mammon” 
Magnusson, välkänd fotbollsspelare i 
Skara IF, som drev en radioaffär. Vidare 
lockade man med konditori. 
Två svenska flaggor välkomnade åskå-
darna och skarapolisen var på plats.

Tävlingen blev en succé. 600 åskådare 
hade tagit sig de tre kilometrarna till 
banan i det underbart soliga höstvädret. 
- Ett problem var att vi inte fick ta upp 
inträde, berättar Nils Bragd, som var 
med och arrangerade. Men det löste vi 
genom att ta en frivillig avgift. Vi fick in 
ca 300 kronor. Ordentliga referat fanns i 
lokaltidningarna på måndagen.

Finalen i seniorklassen blev mycket raff-
lande. John-Erik Karlsson från ”Dödskal-
larna”, Istrum lyckades, efter en grann 
spurt, kasta sig över mållinjen före hem-
maåkaren Nils Gillberg. Juniorklassen 
vanns av Claes Ivarsson från Vänersborg.
- Jag kommer ihåg tävlingen, trots att 
det är 60 år sedan, berättar John-Erik. 
Jag ledde från start till mål och lycka-
des hålla undan för den spurtande Nils 
Gillberg.

I september 1951 startade några grab-
bar från Skånings-Åsaka och området 
kring Brunnsbo, strax utanför Skara, 
en förening som fick namnet Skånings-
Åsaka Cykelspeedwayklubb. Skälet var 

grabbarnas stora intresse för motorsport. 
Men då de flesta var för unga för att ta 
körkort, var det den vanliga trampcykeln 
som gällde.
Alla, som inte fyllt 19 år, var välkomna i 
klubben och alla styrelseposterna besat-
tes av de unga medlemmarna. Ordfö-
rande var Willy Bragd. 
Det var främst cykelcross, som stod 
på programmet. Laget kallade sig för 
”Sniglarna”. Med förebild från den 
”stora” motocrossen skaffade man västar. 
Det var mammorna som sydde dem av 
vaxduk. Västarna pryddes av sniglar. 
- Klädedräkten bör i övrigt ”vara den 
sämsta möjliga”, som en av pojkarna ut-
tryckte sig i ett tidningsreferat.

Klubben funderade på att bygga en 
cykelcrossbana. Några av pojkarna, 
som bodde vid Brunnsbo, ett gammalt 
biskopssäte ca tre kilometer öster om 
Skara, fann ett lämpligt område. 
Start- och målrakan var på grusvägen 
mellan Brunnsbo och Tubbetorp. 
Runt 60 % av banan gick i skogen.
- Vi rensade bort stubbar och buskar och 
lade på grus, berättar Nils Bragd. Vi fick 
hjälp av de äldre med att fälla träd som 
stod i vägen. Naturligtvis gjordes allt 
med markägarens tillstånd.

Banan, som mätte 500 meter, gick också 
genom en grusgrop.              
- Det var ganska brant ner i gropen, 
minns Stig Holm. De som var riktigt 
djärva kunde ta ett ordentligt tramptag 
precis på kanten. På så vis gjorde de ett 
hopp ner i gropen. Det gällde även att ha 
bra fart när man skulle upp ur gropen, 
annars riskerade man stopp.
På andra sidan vägen gjordes en depå i 
ordning i kohagen. Man byggde också 
upp ett speakertorn.

Redan första hösten 1951 ordnade 
klubben tävlingar med publik. I oktober 
arrangerades en klubbmatch inför 250 
åskådare. ”Sniglarna” vann före ”Filby-
terna”, Mariestad och ”Vargarna” från 
Skövde.

I Istrum, en by belägen ca en mil österut 
från Skara, bildades också en förening. 
Detta lag kallade sig för ”Dödskallarna”. 
Deras klubbmärke bestod av en dödskal-
le, med korslagda benknotor.
De hade en egen bana, som låg vid Rem-
ningstorp, en herrgård som beboddes av 
den berömde naturfilmaren och regis-
sören Arne Sucksdorff under en tid. Där 
spelade han in sin kända film ”Pojken i 
trädet”. 
Bertil Påhlman var med om att ta fram 
banan. Den var 400 meter och gick mest 
i skogsmark med inslag av mossar.
- Den var väldigt tungkörd, speciellt i 
mossarna, konstaterar Stig Holm.

Tidningsannons 
inför tävlingen i Brunnsbo.

Start för isracing på Flämsjön.

Sniglarnas klubbmärke.

Cykelcross
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Cyklarna som användes var av standard-
modell och oväxlade. Men pojkarna var 
tekniskt intresserade och påhittiga, så de 
flesta cyklar var modifierade. Först och 
främst skalades allt onödigt bort, såsom 
stänkskärmar, pakethållare och lyktor.
Vanligt var att styrena förlängdes. 
Enklaste sättet var att sätta in träpinnar 
i styret. Någon hade t.o.m. monterat in 
fjädring på framgaffeln. En del ersatte 
sadeln med dyna. Lars Sjöberg från 
Skaraberg konstruerade en dyna med 
inbyggd fjädring.
Navet på bakhjulet hade mestadels 20 
kuggar. När man utövade speedway, gick 
man ofta upp till 24.
När man körde cykel-speedway, var det 
en fördel att korta vevarmen för trampan 
på vänster sida. Det gjorde att man kunde 
trampa i kurvorna, utan att pedalen tog i 
marken.

En gren var isracing. Dödskallarna 
arrangerade en tävling på Flämsjön. 
Vanligaste sättet att utrusta cykeln, för att 
få fäste, var att sätta en vanlig cykelkedja 
på däcket och pumpa hårt, så den satt 
fast. Det fanns också bredare kedjor att 
köpa, som monterades på samma sätt. 
Nackdelen med dem var att det blev 
tyngre att köra.
- En teknisk grabb från Istrum, Karl-
Erik Axelsson, dubbade däcken, berättar 
Bertil Påhlman. Han stack dubbar genom 
däcket och tätade med brickor.

En annan gren, som praktiserades, var 
cykel-speedway. Bröderna Bragd, Willy, 

Cykelspeedway på Skaravallen. 
Stig Holm, Sniglarna, i ledningen.

Sten och Nils, som var mycket aktiva, 
hade byggt en bana hemma vid gården 
Fågelås, som ligger utmed Spikgatan i 
Skånings-Åsaka. Den var knappt 100 
meter och underlaget bestod av grus och 
jord.
Vid KM i september 1952 vann Willy 
Bragd på nya rekordtiden 43,5 sekunder 
på fyra varv.

I samband med Barnens Dag i Skara i 
september 1952 anordnades en klubb-
match i cykel-speedway mellan Snig-
larna och Dödskallarna på Skaravallens 
kolstybbsbanor. Sniglarna vann.
- Prisutdelningen blev festlig, minns Stig 
Holm, som representerade Sniglarna. På 
marknadsluckan utanför Slakteriet hade 
ett tivoli slagit upp sina portar. Där fick 
vi ta emot priset av den kände skånske 
skådespelaren Edvard Persson, som med-
verkade på Barnens Dag.

Man ordnade tävlingar i fler grenar. Cy-
kelorientering stod på programmet. Vid 
ett tillfälle anordnades ”nattorientering 
för cykelcrossare”.
I oktober 1952 arrangerades en tillför-
litlighetstävling vid Fågelås. Banan var 
5 km och avslutades med 14 trialprov. 
Vann gjorde Willy Bragd.

Även om man främst höll till på hem-
mabanorna, förekom det att man deltog i 
tävlingar på andra orter. Till de närmaste 
banorna cyklade man.  Annars åkte man 
tåg eller lastbil. I Skara hade Gösta Jo-
hansson börjat köra stadstrafik med buss. 
Denna chartrades ibland. Bussen gick 
f.ö. under smeknamnet ”Onkel Tom”. 
Att köra stadstrafik på 50-talet, var ingen 
lysande affär.

Aktiviteterna i Åsakaklubben avtog. 
Fortfarande anordnades tävlingar 1953, 
men det blev sista året. Den främsta 
orsaken var att medlemmarna uppnått 
körkortsålder och bytte ut sina tramp-
cyklar mot snabbare fordon. Av banan 
vid Brunnsbo finns idag inga spår. Men i 
området där den låg, går det idag betyd-
ligt fortare än under cykelcrossens tid. 
Där drar nämligen numera motorvägen 
mellan Skara och Axvall fram.

- Det var en kort, men intensiv period. 
Och roligt hade vi, säger Nils Bragd och 
Stig Holm med en mun.

                             Lennart Karlsson

Metoderna för att visa att man besökt rätt kontroll 
har varit många. På 50- och 60-talen användes 
mestadels stämplar med lila färg. De var försed-
da med bokstäver eller siffror. De var bra när det 
inte regnade. Då blev de snabbt oläsliga. Säkert 
har en och annan, som hamnat vid fel skärm, 
frestats att göra ett vridande med stämpeln på 
startkortet och sedan skyllt på vätan. 
Vid en serietävling i en västgötaklubb i slutet 
av 50-talet hade banläggaren fått en lysande 
idé. Han hängde en färgpenna vid skärmarna. 
Färgerna räckte, eftersom det inte var så många 
kontroller när kartskalan var 1:100 000 eller 1:50 
000. Nu var risken för fusk undanröjd.
 Vad banläggaren inte tänkt på var att blyertsen 
i färgpennor är väldigt mjuk. Efter att några få lö-
pare stämplat, var stiften därför brutna och vi som 
kom senare hade ett elände att ”stämpla”.

Ett par äkta historier
Ordning och reda skall det vara vid kontrollerna! 
Det tyckte i alla fall den militär som, tillsammans med 
en kollega, fått ansvaret att stämpla startkort vid en 
kontroll, då Sydsvenska Sjumannakavlen arrangerades 
i Ljungbyhed.
Vi var 60-70 nattlöpare som kom i en klunga till en 
kontroll. Det blev givetvis stort kaos, när alla ville få 
stämplat samtidigt. Då reste sig en av kontrollanterna 
upp och ropade med klar och myndig stämma:
  - Ställ upp på ett led, annars blir det inga stämplar!
  Vad han uppenbarligen inte förstod, var att man inte 
behandlar ett gäng stressade budkavleorienterare som 
en pluton beväringar. En av löparna grep honom i 
uniformen och väste ilsket:
 - Stämpla, annars ”slår vi ihjäl er”!
Inför det hotet gav kontrollanterna upp, stämplade för 
brinnande livet och vi kunde fortsätta mot nästa kontroll.
                                                       Lennart Karlsson
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TROLLHÄTTAN

Farfar och farfars far har varit och 
är gångbara fotbollsnamn i Trollhät-
tefotbollen genom åren.  Säg namnet 
Sandersson och flertalet i Trollhättan 
vet, att det handlar om flera gene-
rationer av Karl Sanderssons barn, 
barnbarn och barnbarnsbarn.

Karl Sandersson spelade A-lagsfot-
boll för IFK Trollhättan på 1930-talet, 
senare blev Kalle på 60-talet föreningens 
materialförvaltare.

Kalles son Åke Sandersson spelade 
näst intill 200 seriematcher för IFK 
Trollhättan under åren 1957-1971. Denne 
genuine IFKare gjorde ett mellanstick 
som spelande tränare i Upphärads IS, 
för att senare återkomma som lagledare 
för sitt kära IFK, när laget 1976 vann 
division 5. Åkes bror Johnny Sandersson 
med ett fåtal A-lagsmatcher för IFK blev 
senare juniortränare för IFK Trollhättan.
Just det här med tränarsysslan är vad 
denna artikel i viss mån kommer att 
handla om.
Eva och Åke Sandersson fick tre söner 
alla med stora framgångar inom Trollhät-
tefotbollen till att börja med som spelare.

I begynnande adventstider hade 
Idrottshistoriska kallat till bandycafé 
i GripBar,Slättbergshallen. Detta med 
anledning  av 75-års jubilerande Gri-
pen Trollhättan Bandy som under året 
celebrerat händelsen med olika arrang-
emang. Det var två s k "urgripare", Hasse 
Rosendahl och "Stinsen" Andersson som 
sammanställt en historik kryddad med 
statistik, bilder och anekdoter. Märkessköld i "Stinsens" samling.

Roger Sandersson den äldre av 
bröderna spelade division 3 fotboll för 
IFK, men efter en lång skadeperiod 1989 
startade Roger upp sin tränarverksamhet. 
1999 tog Roger hand om division 4 laget 
Trollhättans IF och avancerade på två år 
upp i division 2. På hösten 2001 slogs 
TFK och TIF ihop och blev FC Trollhät-
tan, där Roger två år var assisterande 
tränare. Utöver dessa tränarår var Roger 
assisterande tränare i division 2-laget 
TFK, samt tidigare assisterande tränare i 
Vänersborgs IF.

Jörgen Sandersson är den ende av 
bröderna Sandersson, som inte har spelat 
i IFK. Jörgen spelade division 3 fotboll 
för TIF. En förening som 1993 gick ihop 
med Trollhättans BoIS, en sammanslag-
ning som bara varade ett år. TIF startade 

om i division 7, där Jörgen var en av 
två spelande tränare, med ett så lyckat 
resultat, att TIF avancerade till division 4 
på tre år.
Håkan Sandersson den yngste av bröder-
na kom att spela högst i svensk fotboll. 
Håkan var division 2 spelare både i TFK, 
TIF, närmast division 2 med IFK kom 
Håkan genom kvalspel, som dock förlo-
rades. Med tanke på kval var Håkan med 
i det förlorade kvalet till division 1 med 
TFK, när laget slogs ut av Halmia.

Håkan Sandersson blev efter sin 
aktiva tid blivit fotbollstränare. I två 
perioder har han tränat Halvorstorps IS, 
för att 2012 tagit hand om IFK Trollhät-
tan, spelande i division 3 Nordvästra 
Götaland.
För att komma in på en fjärde generation 
Sandersson, får undertecknad gå över 
till damsidan. Kalle Sanderssons mellan 
barnbarn, Jörgen har en dotter, 

Sofie Sandersson 17 år som har 
spelat för Skoftebyns IF i division 2. 
Sofie kallades vid två tillfällen som 
femtonåring till F15 läger på Bosön för 
kommande landslagsflickor, så Sanders-
sons namnet kommer säkerligen i alla 
fall Trollhätteborna kunna följa kom-
mande år.

                      Stinsen Andersson 

Sandersson 
ett aktat namn i 
Trollhättefotbollen

Flera generationer Sandersson

Trollhättebandyns 
och Gripens 75-åriga 
historia.

En rekordstor publik hade samlats och 
däribland många med ett aktivt förflutet 
som spelare och ledare. Med tanke på 
den enorma utveckling som skett från 
naturis via konstfryst till dagens arenor 
med inomhusspel i hallar blev skillnaden 
påtaglig vad gäller antalet genomförda 
matcher och seriesystemens utveckling.
Detta belystes med Gripens första kval 
till allsvenkan då FEM matcher ge-
nomfördes i grundserien innan det var 
dags att kvalspela. Samtidigt visades 
hur antalet bandyföreningar blivit färre 
och minskat så att Västgötabandyn idag 
består av 12-13 föreningar. Utveck-
lingen är oroande och den stora frågan 
är om inomhushallar kan ge skjuts så att 
bandyn kan återerövra förlorad mark el-
ler om bandyn är på utdöende. Här gavs 
inga svar men att det är en ödesfråga för 
bandyn stod helt klart.
"Stinsen" Andersson som är en hängiven 
siffernisse hade och har en omfattande 
statestik vad gäller spelare, matcher, 
målgörare och jubileumsskyttar för för-
eningen. Den statistiken sträcker sig över 
mer än ett halvsekel och den är i högsta 
grad aktuell enär han är uppdaterad på 
vad som händer idag.

Bandycafé i GripBar, Slättbergshallen.

Imponerande. Här har Gripen en ovärder-
lig källa till föreningshistorik.Vad gäller 
detaljerad historik hänvisas till arrtikeln 
om Gripen som var införd i december-
numret av "Westgötarna Idrottshistoria".
Kvällen präglades av den speciella 
Gripenandan och med dråpliga kom-
mentarer följd av välkryddade anekdoter 
blev hemfärden en resa som kanske fick 
ett skimmer om "att det var bättre förr" 
men å andra sidan väntar nya framgångar 
i Slättbergshallen.
                               Hasse Rosendahl
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Den 14 juli 1912, kl 14.00, var 
det dags för start i det olympiska 
maratonloppet. Den skedde på 
Stockholms Stadion, som var 
absolut fullsatt, 22 000 åskådare.
Löparna skulle springa norrut och runda 
Sollentuna kyrka, för att sedan återvända 
till stadion. Maratonsträckan var på 
den tiden 40,2 kilometer. Det var första 
gången som man använde vändpunkt i 
olympisk maraton. 
Banan hade preparerats, för att underlätta 
för löparna. Lösa stenar hade plockats 
bort och visa avsnitt hade vattnats, för att 
binda dammet. 
Förhållandena för maraton var inte de 
allra bästa. En närmast tropisk värme-
bölja hade dragit in över Sverige och 
kom att ställa löparna på hårda prov. De 
flesta hade vita mössor eller näsdukar på 
huvudet för att dämpa solens strålar.

Trollhättegrabben Alexis Ahlgren star-
tade optimistiskt och tog täten direkt. 
Efter två kilometer blev han avlöst av 
den finske Tatu Kolehmainen. Ahlgren 
hängde med bra till vändpunkten, men 
blev sedan tvungen att bryta. Även Ko-
lehmainen tog slut och lämnade loppet. 
Av 69 startande, kom bara 35 i mål.
Olympisk mästare blev sydafrikanen 
Kenneth Mc Arthur med tiden 2.36.54. 
Bäste svensk blev Sigfrid Jacobsson på 
2.43.24. Dagen till ära invigde denne nya 
skor, vilket gav honom skavsår, något 
som försämrade hans möjligheter.

På dagen 25 år tidigare, 1987, föd-
des Alexis Ahlgren i Trollhättan. Hans 
idrottsintresse väcktes tidigt. Han blev 
medlem i gymnastikklubben Olympia, 
som startades 1903. Föreningen ägnade 
sig åt brottning, ring-, trapets- och par-
terrgymnastik. Alexis hörde till de bättre 
i gymnastikgrenarna.

När Trollhättans IF bildades 1906, 
med bl.a. löpning på programmet, tog 
intresset för den grenen överhanden. I 
föreningens första terränglöpning, 12 
maj 1907, placerade sig Alexis som tvåa 
efter Gunnar Idén. Sträckan 2800 meter 
avverkades på 13.36 min. 
När Alexis, året efter, sprang 1500 meter 
på 4.47, bestämde han sig för att satsa på 
långdistanslöpning.
Han ägnade sig åt det, som idag väl 
skulle kallas mängdträning. Nästan varje 
kväll avverkade han rundan Trollhättan – 
Gärdhem – Hullsjö, Nolgård – Trollhät-
tan. Ibland ökade han sträckan genom att 

Från uttagningsloppet i maraton inför olympiaden i Stockholm. 
Nr 215, Alexis Ahlgren från Trollhättan, utgick som segrare.

Vem var 
Alexis Ahlgren?

runda Vargön och Vänersborg vilket gav 
en distans på dryga tre mil.

Alexis kom snart att inte bara tillhöra 
sverigeeliten, utan räknades till de bästa 
i världen.
Bl.a. vann han Kungsbackaloppet tre 
gånger, 1910, 1912 och 1916. Han täv-
lade då för IFK Göteborg.
Det första Kungsbackaloppet, som ar-
rangerades 1898, har sedan löpts i en 
följd och anordnas fortfarande. Det gör 
det, enl. arrangören, till världens äldsta 
lopp i obruten följd.
1908 flyttade Alexis till Göteborg och 
representerade IFK Göteborg. 

Alexis hade stora planer. Han lämnade 
Sverige och åkte till Amerika. Han hade 
för avsikt att bli professionell och tjäna 
pengar på sin idrott. Detta faktum kom-
menterades i Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning med följande rader:

- Här ha vi ett nytt exempel på det 
bedröfliga manfall från idrottsfanorna 
till cirkusartistskapet, som på senare år 
beröfvat vår idrottsvärld flera af dess 
bästa män. 

Han tränade och tävlade till en början 
dock bara som amatör. När det blev dags 
för de olympiska spelen i Stockholm 
1912, kom han hem igen och lyckades 
kvalificera sig genom att vinna uttag-
ningsloppet i maraton.

I september 1912 deltog Alexis i ett 
maratonlopp i Helsingborg. Loppet refe-
rerades mycket detaljrikt i Helsingborgs 
Dagblad. Sålunda inleds artikeln med 
följande hyllning:
- Marathonlöpning! Hvilken melodisk 
klang har ej detta ord och hvilken mystik 
kringstrålar ej detsamma. Det lilla hel-
lenska folket, som genom sin storslagna 
bragd gifvit upphof till denna löpning, 
som skall vara en symbol på mänsklig 
styrka, uthållighet och viljekraft, bör 
känna en fläkt af stolthet hvarje gång 
detta namn nämnes.

Den mycket talrika publiken utmed 
banan, med kronprinsen, sedermera kung 
Gustav VI Adolf, i spetsen, fick se Alexis 
utklassa de andra löparna. Rapporter 
utifrån banan pekade mot ett nytt svenskt 
rekord. Men tiden i mål, 2.24.15, beteck-
nades som nytt världsrekord. 
Noteras bör att banan mätte 40,2 kilo-
meter. Vid olympiaden i Aten 1896 var 
banan 40 km. Sträckan kunde variera 
mellan 40 och 43 kilometer och det var 
först till OS 1924, som den bestämdes till 
42 195 meter.

Senare på hösten samma år ordnades en 
”jippotävling” över två mil på Kungsga-
tan i Trollhättan mellan Ahlgren och ett 
stafettlag som bestod av Erik Ytterberg, 
Bror Henriksson och John Nyström. 
Stafettlaget segrade knappt.

1913 deltog Alexis i The Polytechnic 
Marathon i London, där man tävlade om 
The Sporting Life Marathon Trophy, som 
instiftades 1909. Alexis vann före Han-
nes Kolehmainen på tiden 2.36.6, nytt 
världsrekord. Sträckan mätte denna gång 
26,2 miles, vilket blir 42156 meter. 

Loppet startade vid Windsor Castle med 
mål på Stamford Bridge i London.

Noteras bör att ovan relaterade världs-
rekord är att betrakta som världsbästa 
resultat. Officiella världsrekord i maraton 
började inte noteras förrän 2004.

1913 flyttade Alexis Ahlgren till Ame-
rika, där han avled i Pittsburgh 1969.

                         Lennart Karlsson

TROLLHÄTTAN
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ÅRSBERÄTTELSE FÖR WESTGÖTA 
IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP, WIS,  2011

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.

Styrelsen 
har under bestått av Roland Gustafsson, 
ordf, Bo Zackrisson, vice ordf, Tommy 
Olsson, sekr, Sture Pettersson, kassör 
samt Folke Brink, Karin Monsén-Karls-
son och Benny Östh, ledamöter samt 
Britt-Marie Knutsson, ersättare. Carl-
Erik Johnson, Västergötlands Idrottsför-
bund, VIF, samt Sven-Åke Mökander, 
valberedningen, har varit adjungerade till 
styrelsens möten.

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten 
varav ett var konstituerande.

Samtliga idrottshistoriska sällskap/fören-
ingar i landskapet utom Skövde har som 
tidigare varit medlemmar i WIS. Under 
året avvecklades emellertid den 
s k Guldklubben.

Ekonomiskt 
följde verksamheten 2011 helt och hållet 
budget. Omsättningen om knappt 
189 000 kr gav ett  överskott om 254 kr. 
Det ökade stödet om nu sammantaget 
125 000 kr från Västergötlands Idrotts-
förbund har varit av avgörande betydelse 
för WIS.

Föreningens tidning, 
Westgötarnas Idrottshistoria,
har fortsatt utkommit med 4 nummer 
under året. Upplägget har varit detsamma 
som infördes 2010, dvs att WI tagit med 
material från alla sällskapen, som bidra-
git till varje nummer. 

Redaktionskommittén
 har bestått av Tommy Olsson, 
sammankallande, Bo Zakrisson och 
Sven-Åke Mökander samt ansvarige 
utgivaren Leif Svensson och redaktören 
Göran Axelsson.  

Borås IHS har som tidigare svarat för 
administration, produktion och distribu-
tion av WI.

Stor kraft har under året ägnats åt av-
vecklingen av Idrottsmuseet som drivits 
tillsammans med Vänersborgs IHF. 
Bakgrunden var att kommunen krävde 
en hög hyra för ett korttidskontrakt, 
pengar som WIS inte har. Kontakter 
med tänkbara bidragsgivare/sponsorer 
visade att förutsättningar för fortsatt drift 
saknades varför styrelsen beslöt att av-
veckla museet. Föremålen har överlåtits 
till respektive sällskap och det som sedan 
finns kvar är tills vidare deponerat hos 
Vänersborgs IHS.

Årets sommarmöte 
genomfördes i Herrljunga 3/9. Förmid-
dagen ägnades åt informationer och redo-
visningar från WIS, diskussioner om mu-
seet samt ett mycket uppskattat föredrag 
av tennislegendaren och herrljungasonen 

Jonte Sjögren. Efter lunch fick deltagarna 
en fin avrundning av bygdepoeten Göran 
Karlsson, allt i ett mycket välbesökt och 
lyckat arrangemang.

Satsningarna på hemsidor i samarbete 
med SISU fortsatte under året. Folke 
Brink har för styrelsens räkning följt upp 
utvecklingen och planerade under hösten 
för besök ute i sällskapen.

WIS är fortsatt medlem i Idrottshisto-
riska Riksförbundet, IHRF. Vid IHRF:s 
årsmöte i Göteborg 26/11 framförde WIS 
skarp kritik mot obefintlig verksamhet 
och oordning i handlingarna.
 
Samarbetet med Västergötlands Idrotts-
förbund och SISU har som tidigare varit 
gott och utgör en viktig grund för ett 
fortsatt framgångsrikt arbete för WIS.

      Styrelsen genom Tommy Olsson

Årets sommarmöte genomfördes i Herrljunga 3 september
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Borås Idrottshistoriska Sällskap
BIS styrelse har under året bestått av de 
av årsmötet valda Tommy Olsson, ordf, 
Lennart Alsin, Marita Hallberg, Kjell 
Sternfeldt, Göran Zettergren, ledamö-
ter och Bengt Fredenlund och Jörgen 
Lindbratt, ersättare, samt de kommunala 
representanterna Björn Bergquist, v. ordf, 
Arne Kjörnsberg, ledamot samt Lars 
Sundin, ersättare. 

Olof Toftby, Maija Larsson och Eva 
Wohlin har varit adjungerade. Olof 
Toftby som ideellt arbetande kansli-
chef och bildansvarig, Maija Larsson 
som kassör och sekreterare varav andra 
halvåret på ideell basis och Eva Wohlin 
som representant för BIS nära samar-
betspartner Stads- och föreningsarkivet. 
Göran Axelsson har varit redaktör för 
Westgötarnas Idrottshistoria, WI, och 
Leif Svensson har varit ansvarig utgivare 
för tidningen. Steve Gustavsson har varit 
datakonsult och tillsammans med Leif 
Svensson ansvarig för hemsidan. BIS har 
också haft sammanlagt 7 anställda med 
arbetsmarknadsstöd samt praktikanter 
från medialinjen vid Viskastrandsgym-
nasiet.

BIS hade under året 724 medlemmar 
varav 553 enskilda och 171 föreningar 
vilket var något färre än under 2010.

Idrottsmuseet hölls enbart öppet i anslut-
ning till olika evenemang i Boråshallen 
som  Borås Baskets matcher, våren stora 
Davis Cup-arrangemang, Idrottsvetera-
nernas månatliga café och Mariedal Cup. 

Besökssiffran blev rekordhöga 1 488 
vilket enligt styrelsens uppfattning visar 
att den här typen av öppethållande är 
effektivare än ett fast sådant. I övrigt 
fortsatte översynen och utvecklingen av 
museet planenligt.

Årets invalda i Wall of Fame blev som 
nummer 27 – 29 Ulf Lindelöf, mångfal-
dig landslagsspelare i basket,  Katarina 
Frendelius Bartholdsson, 13 gånger 
svensk mästarinna i tennis och Mats 
Svensson, europamästare mm i simning. 
Invalen manifesterades vid en ceremoni 
i anslutning till matchen Borås Basket 
– Södertälje Kings. Boråsmedaljen för 
2010 års bästa idrottsprestation i Borås 
som BIS också ansvarar för gick till den 
alpine utförsåkaren Patrik Järbyn som 
2010 kvalificerade sig för sitt femte raka 
OS. Medaljen delades ut av Boråsambas-
sadören Christer Björkman i anslutning 
till firandet av Borås födelsedag på Stora 
Torget 29.6.

Den årliga personal- och studieresan gick 
2011 till Tennismuseet och Tennisstadion 
i Båstad samt till Hallands Väderö. I Bå-
stad fick deltagarna sakkunnig guidning 
av tennislegendaren Jonte Sjögren.

BIS fortsatte under året att ge ut Westgö-
tarnas Idrottshistoria i 4 nr på uppdrag av 
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap, WIS. 
Den under 2010 nya hemsidan har under 
årets utvecklats successivt. BIS visar 
fortsatt en idrotts- och kulturhistorisk ut-
ställning i Galleri Idun ifullmäktigehuset.

Studieresa till Tennismuseet och 
Tennisstadion i Båstad, med 
sakkunnig guidning av tennislegendaren 
Jonte Sjögren.

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap 
Sällskapets syfte är att insamla och 
dokumentera idrottshistoria samt anordna 
sammankomster med idrottshistorisk 
anknytning. För närvarande har vi totalt 
170 medlemmar inklusive föreningar 
och företag. Vi har en hemsida - www.
alingsasihs.se - där man bland annat kan 
läsa om Alingsås idrottshistoria och där 
vi informerar om våra aktiviteter.

I vår utställningsmonter i Sparbanken har 
vi under året bland annat ställt ut priser, 
foton och annat material som speglar 
bandy- och orienteringssporterna. Sedan 
november visas delar av AIF:sprintern 
Peter Karlssons fina prissamling. 
Vår utställningsmonter i Nolhagahallen 
har också förnyats och kompletterats.  
Klubblokalen har fräschats upp och fler 
bokhyllor och prisskåp har anskaffats. 
Västergötlands idrottsmuseum har av-
vecklats och den del av museets samling-
ar som rörde Alingsås kommun har förts 
till vår klubblokal.

Årets vårträff hölls i Scoutstugan, Öst-
bovik, den 18 maj och höstträffen den 
7 september. Båda träffarna samlade ett 
stort antal deltagare. Vi har haft Öppet 
hus i vår klubblokal sex gånger med 15 
- 20 deltagare per gång. Vi deltog också 
i kommunens arrangemang Arkivens 
dag, då ett flertal besökare kom för att se 
våra samlingar. Nämnas kan dessutom 
att många av våra medlemmar deltar i 
det idrottskafé som anordnas i Alingsås 
klubbstuga under "vår- och hösttermin".

Styrelsen har representerats vid West
göta Idrottshistoriska Sällskaps (WIS) 
årsmöte den 19 mars och vid dess som-
marmöte den 3 september. AIHS stod i år 
som arrangör för Hembygdsnätets träff 
den 19 oktober. Vi har också deltagit i 
WIS utvecklingsdag för idrottshistoriska 

Alingsås IHS utställningsmonter i 
Sparbanken, Alingsås

sällskap i Borås den 19 maj. Vid AIHS 
årsmöte den 16 mars deltog 32 medlem-
mar. Sven -Åke Mökander var 
mötesordförande. 

Årets stipendium för unga idrottare dela-
des ut till Michelle Tyborn och Rickard 
Pettersson, Alingsås IF.

Styrelsen, som under året haft nio sam-
mankomster, har bestått av ordförande 
Gunnar Ryberg, vice ordförande Lennart 
Johansson, sekreterare Lars Larsson, 
kassör Barbro Karlsson, samt Ronnie 
Andersson, Henrik Svensson och heders-
ledamoten Alvar Munter.
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Karlsborgs  Idrottshistoriska Sällskap
Styrelsen för Karlsborgs IHS har under 
verksamhetsåret 2011 haft följande sam-
mansättning och ansvarsfördelning:
Roland Gustafsson ordförande, Lars-Erik 
Gustafsson sekreterare, Göte Ivarsson 
kassör, Evert Fingal ledamot, Åke 
Engvall ledamot, Lars-Erik Andersson 
ledamot och Christer Carnegren adjung-
erad ledamot.

Styrelsen kan se tillbaka på ett bra verk-
samhetsår 2011. Året har varit innehålls-
rikt, intressant och aktivt.Medlemsut-
vecklingen kan sägas vara en bekräftelse 
på detta. Den är fortsatt glädjande positiv 
och har under året  inneburit en ökning  
med femton medlemmar till totalt 130.    
Ekonomin är stabil och kontrollerad ge-
nom våra sponsorsintäkter, samverkan
med IF TIVO och IFK Karlsborg lokal-
mässigt och administrativt med kommu-
nalt bidrag.

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
Under det gångna verksamhetsåret har vi 
haft ett antal styrelsemöten samt bland 
annat arbetat med material till WIS-
 tidningen och inte minst till vår hemsida.

Vid WIS årsmöte i Rydal som ägde rum 
den 19 mars representerades klubben av 
Rolf Melin och Robert Karlsson.  
Om årsmötet finns utförligt reportage i 
WIS-tidningen 2 maj 2011.

Arbetet med hemsidan har pågått hela 
verksamhetsåret med Jan-Erik Johansson 
som ansvarig.

Vår förening har kommit långt med detta 
arbete och mycket material om 
Herrljungaidrotten finns nu inlagt. 
Vi väntar nu på ytterligare material från 
ortens föreningar för att göra hemsidan 
ännu intressantare.
 
HIS fick en förfrågan om vi kunde 
arrangera sommarmötet i Herrljunga. 
Vi åtog hos detta uppdrag, som ägde rum 
i Herrljunga Församlingshem 
den 3 september.
Till mötet anlände ca 70 personer från de 
olika sällskapen i Västergötland.

Vår ordförande Rolf Melin hälsade alla 
välkomna till Herrljunga och vände sig 
särskilt till kommunalrådet Kurt Hårsmar 
och dagens föredragshållare Herrljungas 
John-Anders Sjögren som naturligtvis 
skulle prata om Svensk tennis och då inte 
minst från Herrljungatiden, där grunden 
lades för John-Anders tennisframgångar  
tillsammans med Herrljungagrabbarna 
som ledde till SM-seger.

Kurt Hårsmar gjorde en mycket fin 
presentation av Herrljunga om kommu-
nens  närings och fritidsliv och vilka fina 
möjligheter man får om man etablerar sig 
i orten.

Ordf Roland Gustafsson lämnade sedan 
över ordet till John-Anders, som för-
medlade deltagarna mycket om svensk 
tennis hur det ser ut idag och naturligtvis 
massor av tennishistorier och framgångar 
som han varit med om att skapa med 
inte minst Mats Wilander, var personlige 
tränare han var i flera år och att han var 
lagkapten för Sverige när vi segrade i 
Davis-Cup.
Efter mötesförhandlingar avslutades 

mötet med diktläsning av Göran Karls-
son som läste ur Knut Holms böcker och 
även ur Sven Källgrens böcker, som Ni 
förstår Herrljungas kända författare.
Inslaget från Göran var mycket 
uppskattat. 
Mötet avslutades av WIS-ordf. Roland 
Gustafsson, som tackade Herrljunga för 
ett fint arrangemang.

Sällskapet har under 2011 haft följande 
styrelse: Ordförande Rolf Melin, sekre-
terare Sixten Borgvall, kassör Torsten 
Ranweg samt Jan-Eric Johansson, Robert 
Carlson, Harry Nilsson och
Lars Fredrikason.

Sommarmötet i Herrljunga, som samlade 
ca 70 personer från de olika sällskapen i 
Västergötland.

Arbete med vår fotbollsinventering.

Utifrån den av årsmötet antagna verk-
samhetsplanen har Karlsborgs IHS 
 -  genom styrelsen utöver ordinarie sty-
relsemöten kallat till arbetsmöten i 
 regel var fjortonde dag
-  under året arrangerat två ”öppna” 
idrottscaféer, under våren med temat
” Tennis” och under hösten  med temat 
”Bordtennis” Båda var välbesökta,        
uppskattade och uppmärksammade.              
-  fortsatt främst vid arbetsmöten med 
inventeringen av gamla och nya  fot-
bollsplaner och fotbollsklubbar i kom-
munen.Arbetet kommer att redovisas
genom utställning i vår.
-  tillsammans med  idrottsföreningar 
deltagit i uvecklingen av ett idrottsråd i
Karlsborgs kommun.
-  deltagit i gemensamma idrottshisto-
riska träffar anordnade av ”Femklövern” 
d.v.s. idrottshistoriska sällskapen i 
Lidköping, Skara, Tibro, Vadsbo
och Karlsborg.
-  arrangerat en medlemsresa till Örebro 
med besök hos Örebro Läns IHS
och dess museum ävensom en efterföl-
jande allsvensk fotbollsmatch 
- deltagit vid av WIS och SISU anord-
nade utvecklingskonferenser  
-  genom artiklar i  vår medlemstidning   
speglat idrotten i vår kommun
förr och nu
-  varit representerade  vid WIS:s årsmöte 
och sommarmöte liksom vid 20-års
jubiléer för Falbygdens IHS, Lidköpings 
och Vadsbo IHS
-  inbjudit, intervjuat och gjort inspel-
ningar av ”gamla” idrottsprofiler i vår
kommun
-  som gåva mottagit 1,3 ton ex. av tid-
ningarna Karlsborgstidningen och 
SLA från år 1967-2010. Idrottsartiklar 
och notiser ur dessa har bevarats.
- tillsammans med WIS uppmärksammat 
Davis Cup-hjältar från Västergötland 
genom en roll-up med 
Torsten Johansson
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Marks Idrottshistoriska Sällskap
Det hände väl ingenting särskilt under 
2011? Njaa, när man grävt lite i lådan så 
hittar man ett och ett annat. Inga stora 
saker, men en hel del som kan förtjäna att 
tas fram och granskas.

Om vi ska börja med det tråkiga så får 
vi notera att flera av idrottsföreningar-
nas klubbstugor varit utsatta för inbrott, 
stölder och betydande skadegörelse. För-
säkringarna täcker en del kostnader, men 
sjävrisken ska betalas med lottförsäljning 
eller överskott från tipspromenader och 
tillställningar. Pengar som kunde använts 
till nyttigare saker. 

Vi började året med att erbjuda styrelser 
och grupper att komma på besök och ha 
möten hos oss. Samtidigt kunde man få 
se våra samlingar och vi ordnade med 
fika. Förslaget var bra , men genomslaget 
har inte varit så stort. En förening har 
besökt oss. Vi har också haft besök av 
Skene PROs vandrargrupp på 26 perso-
ner. Mycket trevligt och en god kontakt 
etablerades. Ryktet förtäljer att Kinna 
PRO inte vill vara sämre utan att dom 
kommer på besök 2012.

Vi har haft stora tillställningar också. 
WIS årsmöte kommer vi länge att min-
nas. Trevligt att få vara värd för årsmötet. 
Deltagarna fick höra Gösta Wåkerås 
berätta på genuin ”marbodialekt”
om hur det var förr.

På vårt eget årsmöte berättade Carl-Erik 
Johnsson om sin pågående inventering 
av alla idrottsföreningar som finns och 
har funnits i Mark. Han nöjer sig inte att 
inventera namnen. Han vill också ha med 
lite historia och klubbmärken och even-
tuella årsskrifter. Vi ger Carl-Erik allt 
stöd vi kan och har börjat med att göra 
intervjuer med minnesgoda personer med 
idrottsanknytning. 

Vi har inlett ett samarbete med övriga 
hyresgäster i byggnaden och med Rydals 
byalag.

Årsrapporter 2011
från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar

Lidköpings Idrottshistoriska sällskap
Sällskapets 20-års-jubileum har satt sin 
prägel på 2011 och årets  Tema-utställ-
ning har bl.a. visat genomförda utställ-
ningar genom åren. Följande föreningar 
har haft sina jubileumskvällar: Lidkö-
pings Skytteförening 150 år, Lidköpings 
Gymnastikförening 90 år. Som ett led 
i jubileumsfirandet hölls ett Öppet hus 
under en lördag och söndag som lockade 
ca 400 besökare. En studieresa gick till 
Lysekil och Havets hus som avslutades 
med matchen IFK Göteborg- Djurgår-
dens IF. Två Klubbkaféer har hållits med 
LAS och Söne SK.
Medverkat vid Olympiakväll på biblio-
teket, bandykväll på Sparbanken Arena 
samt bandyhistoria på äldreboende.
Har haft besök av IHS från Falköping, 
Skövde samt Alingsås, träffar med Fem-
klövern
Totalt antal besökare under året uppgick 
till ca 1900 personer och på hemsidan 
har haft 3000 besökare. Som ett erkän-
nande från Lidköpings Kommun för gott 
arbete fick Sällskapet mottagit 2011 års 
förenings stipendier a 15000 kr. Med-
lemsantalet är 340 st. Sällskapet har haft 
två anställda genom arbetsförmedlingen 
Jan Egnell och Lars Magnusson som 
efterträdde Jörgen Johansson. Styrel-
sen har bestått av följande: Ordf. Folke 
Brink, v.ordf. Lars Apell, sekr. Ingemar 
Williamsson, Kassör Ingemar Bertils-
son övriga ledamöter Gunnar Olausson, 
Harald Falk Lennart Birgersson, Bengt-
Göran Bäcklund, Sven Ljungström samt 
Jan Ottosson.

Marks IHS var värd för årsmötet 
i Rydal.

Varje år ordnas en Rydalsdag och en 
julmarknad. Rydalsdagen gick bra men 
julmarknaden försvann med stormen 
Gudrun. Samverkan är bra. Vi lär känna 
varandra och kan byta lite tjänster.

Under hösten ordnades en temakväll med 
rallycrossföraren Magnus Krokström. En 
trevlig bekantskap som hade klippböcker 
och souvenirer med sig. Och bilder och 
filmsnuttar som kunde visas i vår nyin-
köpta digitalprojektor. Mycket uppskattat 
besök.

Samlingarna har kompletterats med 
gåvor. Vi har också från Rydals Mu-
seum fått en del utrangerat material som 
spotlights m m. Vi lägger pannan i djupa 
veck för att komma underfund med hur 
vi ska fästa dem i bärande pelare och 
balkar. Vidare jobbar vi oförtrutet med 
att utveckla hemsidan. Vi ska med hjälp 
av SISU och WIS fortbilda oss i ämnet. 
Dokumentationen är också viktig och 
alla fynd ska registreras.

Vi har ett gott samarbete med WIS och 
Borås och vill gärna tacka för hjälp och 
alla goda råd.

Om
du, av någon anledning

skulle ha missat
att betala in medlemsavgiften

till Ditt Sällskap/Förening,
så går det utmärkt att 

göra det nu, så att du inte
missar nästa nummer 

av tidningen

Bank- och Pg-nummer till ditt Sällskap, 
hittar du på sidorna 30 - 31
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Styrelsen för Tibro Idrottshistoriska 
sällskap var inbjudna till Äldrecentrums 
träff om Tibrohandel genom tiderna. 
Springpojken Christer Carnegren leve-
rerade Skogaholmslimpa till Ingemar 
"Lôck" Karlsson, som beställt tio - men 
det fanns bara en i lager. Arne Anders-
son, Jan Johansson, Bengt Lundberg, 
Jan Lindberg och Håkan Larsson bevitt-
nar det hela.   

Skara Idrottshistoriska Förening
Styrelsen för verksamhetåret 2011 har 
haft följande sammansättning. 
Ordf. Olle Magnusson, v.ordf. 
LeifNordh, sekr. Gösta Karlsson, kassör 
Sjunne Jönsson samt Sten Eliaeson, Rolf 
Herrlin och Lennart Lundh. Suppleant 
Sten-Olof Ohlson. Revisor Alf Anders-
son med Lars Lundberg som suppleant.

Utöver årsmötet har 7 protokollförda 
styrelsemöten avhållits.

Medlemsskapet har under året glädjande 
ökat med 20 personer. Vid årets slut är vi 
nu uppe i 75 medlemmar. Orsak till detta 
är att allt fler upptäcker våra populära 
idrotts- cafeer där kända idrottsprofiler 
medverkar.

Samarbetet med Skara IF har fortsatt på 
ett positivt sätt och vi har erbjudits att få 
disponera ett rum i deras klubblokal för 
att visa upp våra samlingar.

Boken, Skaras historia del 3 avseende 
1900-talet har under hösten färdigställts 
och finns nu i bokhandelns hyllor till 
försäljning. För avsnittet, idrottsrörelsen, 
har Leif Nordh varit ansvarig förfat-
tare.Till sin hjälp i faktainsamling har 
Jan-Åke Ek, Alf Andersson och Bertil 
Påhlman, alla medlemmar i vår förening, 
hjälpt till på ett förtjänstfullt sätt.

På tisdagseftermiddagar samlas några 
medlemmar regelbundet och forskar i 
Skaras idrottshistoria. Resultatet av detta 
kommer kontinuerligt att läggas in på 
vår hemsida. Ansvarig för datajobbet är 
Lennart Lundh.

Skara Idrottsförening firade den 11 nov-
meber sitt 111-årsjubileum. 11.11.11 blev 
det alltså och mötet startade kl 11.11. På 
bilden fr v (övre raden): Bo Zackrisson, 
Jan Åkesson, Christer Carnegren, Bo 
Persson, Leif Nordh, och Leif Egonsson. 
Nedre raden: Karl-Erik Johansson, Kjell 
Nordstrtöm, Lennart Andersson, Kent 
Björk och Jan Blom.

Tibro Idrottshistoriska Sällskap 
Ordf Ingemar Karlsson, Sekr Gösta 
Wahll, Kassör Jan Lindberg, Kent Lind-
berg, Yngve Johnsson, Bengt Lundberg, 
Christer Carnegren.

Årsmötet hölls den 23/3 i Tibro AIK 
FK klubbstuga och samlade ett 30-tal 
medlemmar. Förutom årsförhandlingarna 
lyssnade vi på en bandinspelning av två 
kända cykelreparatörer hos Jånnes Sport.

Tibro IHS har nu 123 medlemmar.

Har under året haft 11 styrelsemöten 
samt ett stort antal arbetsmöten. 

Sommarmötet var förlagt till Jan och 
Kristinas semesterby, Örlen Fagersanna
Christer Carnegren var vår representant
vid WIS årsmöte.

Christer Carnegren var vår representant
vid WIS sommarmöte.

Femklöverträffar: Vadsbo – Hamnmaga-
sinet Lyrestad Skara – Axvalla Travbana 
Tibro – Jätten Tibro Museum. Vi var väl 
representerade på alla möten.

Under året har ett antal cafeträffar ar-
rangerats med god uppslutning av gäster, 
allt från 25 till 60 närvarande.Vi har haft 
besök av Bernt Johansson, Evy Palm 
och Cecilia och Peter Hagström samt 
besökt bouleklubben i deras hall, varit 
på lunchtrav tillsammans med "Femklö-
vem" samt firat Skara IF 111 år den 11/11 
2011 kl.ll.ll.

Vår monterutställning i idrottshallens 
foaje finns kvar nu med IFK Skaras his-
toria, 1941-1995.

Ungdomsstipendiat för 2011 har utsetts. 
Årets mottagare blev lovande medeldis-
tanslöparen Karl Wallen, Istrums SK.
Västergötland s bordtennisförbund firar 
75-årsjubileum 2014 och inför detta 
önskar de underlag till en minnesskrift.
Med anledning av detta ordnade vi under 
hösten en träff med represetanter från 
VBTF och kommunens tidigare och 
nuvarande enda aktiva klubb,Istrums 
SK. Mycket trevlig kväll med mycket 
prat och minnen för oss 13 närvarande 
bordtennisentusiaster.

Medlemsträffar: Vårträff – Tibro 
Museum (Eva Thörn ersattes av Billy 
Emanuelsson). Höstträff – Rankåsstugan, 
Anders ”Bullen” Johnsson, tibroskytt 
med många SM-medaljer.

Utställningar: ”lilla hörnan” i Sporthal-
len: Gångsport Tibro AIK Hôl i Vägga 
Tibro badmintonförening.

Uppvaktningar: Lidköpings IHS 20 år! 
Våra representanter var Arne Andersson 
och Ingemar Karlsson. Vadsbo IHS 20 
år ! Våra representanter var kent och Jan 
Lindberg. Skara IHS 111 år ! Vår repre-
sentant var Christer Carnegren
TIHS har varit aktiva med bidrag till vår 
tidning.

Rankåspromenaden: Vår och Höst, som 
gav oss ett bra resultat till vår klubbkas-
sa. TIHS har även deltagit i en höststäd-
dag i Rankås.

Tibro AIK friidrott: Första SM 100km 
16/4 på Snickarvallen. TIHS hade ansvar 
för flaggvakter från kl 8.00-21.00. Snick-
arspelen – TIHS ansvar var funktionärer 
WIS-utbildning: Borås IHS var värdar. 
TIHS representerades av Håkan Larsson 
och Christer Carnegren.

SISU-träff: Borås Arena IF Elfsborg – 
Syrianska FC Ingemar Karlsson, Jan Jo-
hansson, Kent och Jan Lindberg, Christer 
Carnegren var på plats.

Samarbetet med Föreningar, 
TibroKultur&Fritid, SLA, SISU mm har 
som vanligt varit mycket bra.
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Tidaholms Idrottshistoriska Förening.
Styrelsen har under året bestått av Gösta 
Cronholm ordförande, Ejving Karlsson v. 
ordförande, Hans Janson sekreterare, Eje 
Holm kassör, Inga Janson ledamot, Evert 
Ödvall ledamot, Bengt Gunnarsson le-
damot, Anna-Lisa Ödvall suppleant, Per 
Tilander suppleant, Uno Persson supple-
ant och Rune Anderssson hedersledamot.
Styrelsen har under år 2011 haft 10 
protokollförda möten, 25 januari, 23 
februari, 14 mars, 30 mars, 26 april, 25 
maj, 31 augusti, 28 september, 26 okto-
ber och 30 november.
Måndag och onsdagförmiddagar under 
året har vi haft öppet vårt idrottsmuseum 
då vi arbetat med förnyelse i lokalerna 
och även haft en del besök. 
9 mars höll vi vårt årsmöte i ”Villan” 
med Tommy Wahlsten som årsmöte-
sordförande. Som gästföreläsare hade 
vi lyckats engagera den ”gamle” f.d. 
fotbollsmålvakten Janne Åberg som är 
en intressant person att lyssna till för 
idrottsvänner. Han pratade om sitt liv 
både på och utanför planen och drog en 
och annan historia.
14 mars hade vi avsatt en heldag för 
planering av framtiden och rutiner i våra 
lokaler under ledning av Rune Anders-
son, en mycket givande dag, som vi hop-
pas kommer att leda till att vårt museum 
blir ännu bättre.
7 maj hade vi öppet hus kl. 13.30 till 
16.00 när anksimmet gick av stapeln och 
mycket folk var i rörelse i staden och 
även besökte vårt idrottsmuseum.
9 maj deltog Eje Holm och Uno Persson 
i temadag som WIS anordnat i Borås 
dagen avslutades på Borås arena med 
allsvensk fotbollsmatch mellan Elfsborg 
och IFK Norrköping.
7 juli hade vi besök av 20 deltagare i U6-
dagars på cykel som varje år anordnas  i 
Tidaholm i början på juli, dessa guidades 
runt i museet av Ejving Karlsson .
12 augusti hade vi öppet hus kl. 16 – 19 
i samband med Kräftans Dag och 229  
personer visade intresse för vårt museum.
5 oktober anordnade vi medlemscafé , 35 
medlemmar hade anmält sig, vi serve-
rade kaffe och fralla och fick höra på Bo 
Karlsson Pinnahemmet när han läste sina 
dikter och berättade lite historier om sina 
och brodern Pontus Karlssons framfarter 
i skidspåren och på orienteringstävlingar.
14 november åkte 11 medlemmar till 
Falköpings Idrottshistoriska där vi fick 
fika när vi kom och en guidad tur i den 
ombyggda Odenhallen , en fantastisk 

anläggning där de flesta sporter kan 
utövas året om.
Under året har vi byggt upp ett nytt arkiv 
med stora skåp för att på ett bättre och 
lättare sätt kunna hitta bland alla våra 
kort och bilder från idrottsföreningarna 
i kommunen. I samma rum har vi också 
placerat en arbetsbänk och verktygstavla 
så vi hittar våra verktyg på ett enklare 
sätt.
Vi har också färdigställt Bandyklubbens 
paspartouetavla med bilder, bandyklub-
bor och bollar.
Motorklubbens modell har också byggts 
om under året och invigning av denna 
kommer att ske den 30 januari 2012.
Vi vill tacka sponsorer, medlemmar , 
Sisu-Idrottsutbildarna och övriga som 
under året hjälpt och stöttat oss så verk-
samheten kan leva vidare, stort tack!

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap
Intresset har varit stort vad gäller
inskrivning av medlemmar och förslag 
på aktiviteter.

Vår strävan har varit att skynda långsamt 
men att ändå följa en klart utstakad ut-
vecklingsplan. En utvecklingsplan som, i 
samverkan med SISU, ska ge  kontinuitet 
och  känsla av delaktighet. Det är viktigt 
att vi som nu drivs av en ”ungdomlig” 
entusiasm inte drar igång stora projekt 
där vi själva spränger oss och som kom-
mande medlemmar får svårt att förvalta 
eller känner sig tvingade att fullfölja.

Vi kan beskriva det i termer av ett barns 
utveckling. Den ännu inte ett-åringen har 
börjat att ta sina första stapplande steg.
Fortfarande är det en vinglig gång och 
då och då blir det tvunget att sätta sig på 
ändan och fundera. För att i nästa stund 
resa sig och stappla vidare i den värld 
som kantas av vuxna och äldre, som i all 
välmening talar om vad som är bäst. Men 
enligt devisen ”kan själv” blir det inte så 
sällan meningsskiljaktigheter som får sin 
lösning beroende på ett-åringens envishet 
eller etablissemangets flexibilitet.

Sällskapet har fått ett stort stöd hos kom-
munen och räknar in medlemmar från de 
flesta i kommunen verksamma förening-
arna. Aktiviteterna har varit inriktade på 
s k idrottscafeér och dessa har rönt både 
intresse och uppskattning.

Vi har haft en sittning med Bengt ”Lo-
ten” Hernvall, välkänd profil i Trollhät-
tan, som berättade om sin 
domarkarriär (bandy och bordtennis) 
som kröntes med att döma SM-finalen i 
bandy. 

Ett uppskattat inslag var vårt besök i 
samband med FCT:s hemmamatch där vi 
”idrottshistoriker” fick en inblick i hur en 
elitförening arbetar i dagens kommersi-
ella värld. Ett efterlängtat besök av Eric 
”På taket” Carlsson blev tyvärr inställt 
p g a problem med hälsan.

I Erics ställe kom ”Stinsen” Andersson 
och berättade om sin gedigna samling 
av klubbnålar. Självklart med en huvud-
saklig inriktning på Trollhättenålar men 
samlingen innehåller över 4000 exemplar 
så det blev, som ”Stinsen” uttryckte det, 
en liten, liten översiktsbild av förenings-
sverige. I skidstugan hade Karin Monsén 
och Lennart Karlsson laddat med orien-
teringshistorik och medlemmarna kunde 
följa denna folksports utveckling.

Det stora arbetet har varit att ta fram 
bilder till roll-upsen som ska visas på 
jubileumsfesten den 19 januari. 

Arbetsmöten och besök i Bildarkivet. 
Upphovsrätt och urval har varit de mest 
krävande uppgifterna men nu finns våra 
roll-ups och de får när de kommer ”hem” 
bilda underlag för ytterligare dokumenta-
tion av Trollhättans idrottshistoria.

Sommarträffen i Tidaholm var mycket 
välarrangerad och visade på det storatade 
arbete somm läggs ned i våra föreningar/
sällskap.

I skrivande stund är vi 110 medlemmar.

Bandycafé i GripBar, Slättbergshallen.
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Vara Idrottshistoriska Sällskap
Vara IHS höll sitt årsmöte den 10 mars 
i Vara Sparbankens hörsal. Lars Sahlin, 
Nossebro, berättade minnen från såväl 
sin aktiva idrottskarriär som fotbollsdo-
markarriär. Lars Sahlin är bördig från 
Emtunga, i vars IFK han spelade såväl 
fotboll som ishockey. 
Den 8 juni hölls en medlemsträff i klubb-
lokalen vid Nya Idrottsplatsen i Kvänum. 
Representanter för JK 10, Kvänums IF 
och Kvänums Gymnastikförening berät-
tade om resp. föreningsverksamheter. 
Den 16 november anordnade Vara IHS 

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Styrelsen har haft följande samman-
sättning under 2011: Roland Svensson 
(ordförande), Irene Lennstrand (kassör), 
Stig Sjögren (sekreterare), Kent Gustavs-
son, Kenneth Ohlsson och Allan Anders-
son (ledamöter). Jan Andersson har varit 
styrelsesuppleant.
Vid årsskiftet 2011/2012 hade Sällskapet 
94 medlemmar, varav 13 var 
föreningar / företag.
      Årsmöte hölls den 14 mars 2011 i 
Scoutgården (Södra Härene IF:s klubb-
lokal) inför 20-talet närvarande med-
lemmar. Därutöver har styrelsen, under 
året som gått, haft sex protokollförda 
sammanträden. 
      Under det gångna året har man 
arrangerat sju s.k. idrottscaféer med 
varierande teman. Störst intresse tilldrog 
sig Vasaloppsträffen, som hölls i Cen-
trumkyrkan den 7 februari, samt tema-
dagen om bordtennis, som arrangerades 
i Tångahemmet den 25 april. Här var 
”Vårgårdasonen”, tillika förre elitspe-
laren, Tommy Andersson, populär gäst. 
God uppslutning kunde även konstateras 
då man valde att förlägga oktober må-
nads idrottscafé hos, 60-årsjubilerande, 
Östadkulle SK. Förutom dessa idrottsca-
féer har det gjorts två utflykter, bl.a. till 
gamla nedlagda skjutbanor i Tumberg 
och Södra Härene. I Sällskapets museum, 
som är beläget i kommunhusets källare, 
har man påbörjat arbetet med att, mer än 
tidigare, presentera utvecklingen inom de 

Prominenta gäster på Vadsbo IHS 
20-årsjubileum. Thomas Nordahl, Kjell 
Emanuelsson och Peder Persson flanke-
rar Vadsbos ordförande Bo Zackrisson.

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Ett mycket positivt år 2011 för Vadsbo 
IHS med många arrangemang och aktivi-
teter. Höjdpunkten  var naturligtvis vårt 
20-årsjubileum lördagen den 21 maj på 
Karlsholme Folkets Park, då ett 75-tal 
medlemmar och inbjudna kunde äta 
”Jubileumstårta” och lyssna på ”gamla” 
fotbollsproffset och expertkommentato-
ren  Thomas Nordahl.

Årsmötet i mars var välbesökt och 
inbjudne gästen Per Ottosson, Töreboda, 
berättade  om sitt engagemang som festi-
valarrangör och travguru.
 
Vid våra ”Öppna Hus-kvällar” har 
innebandyns, Johanna Ekeroth och Åsa 
”Kotten” Karlsson, varit några av förelä-
sarna, ishockeyns Fredrik Johnsson och 
simmerskan, Eva Nyberg, som deltagit i 
2 Olympiska Spel har också gästat oss. 
I november var ”degerforsarna” Janne 
Blomster, Lasse Heineman och Håkan 
Höglander och berättade anekdoter om 
flydda tider.
Vi har också haft 2 utlokaliserade 
”Öppna Hus.” Vid majmötet i Gullspång, 
visade författaren Erik ”Röda-vita laget” 
Bengtsson bilder och berättade bl.a. om 
sammanslagningen av Jannelunds IF och 
Degerfors IF, samt om tillkomsten av 
Stora Valla. På Torsö var landsbygdsam-
bassadören Benny Jansson värd.

Flera av medlemmarna har också deltagit 
i 5-klöverträffarna under året. Vi var 
själva värdar för mötet i mars, vilket gick 
av stapeln i Hamnmagasinet i Lyrestad. 
Ett 60-tal idrottshistoriker besökte Mats 
Harryssons Mercedesmuseum och fick 
lyssna och sjunga allsång under ”byg-
dens son”, dragspelaren, Kjell Karlssons 
ledning. Vi har också deltagit i WIS 
årsmöte i Rydal med Marks IHS som ar-
rangör och på sommarmötet i Herrljunga.

Medlemsutvecklingen är glädjande. Vid 
årsskiftet var vi 156 medlemmar, en ök-
ning med 26 personer sedan förra året. 
Nu ställer vi in siktet på 200 medlemmar 
till nästa årsskifte.

Vi har även inför 2012 gett ut en alma-
nacka.Den har tryckts upp i 225 exem-
plar, och var vid årsskiftet i stort sett 
slutsåld.

Liksom övriga sällskap har vi fortsatt 
utvecklingen och arbetet med hemsidan. 

Utbildningen kommer att fortsätta under 
2012 i mindre grupper under sakkunnig 
ledning.

Den 21 november hade Sällskapet till-
sammans med SISU en utvecklingsdag 
under ledning av Andreas Fäger. Många 
idéer och uppslag ventilerades, fortsätt-
ning följer. 13 medlemmar deltog.

Styrelsen har under 2012 bestått av: Ord-
förande, Bo Zackrisson, vice ordförande, 
Håkan Claesson, kassör, Börje Carlsson, 
sekreterare, Per-Göran Persson, övriga 
ledamöter: Stig Brånfeldt, Eiler Jansson, 
Örjan Johansson. Styrelsesuppleanter: 
Olle Malmborg och Björn Jansson. 
Adjungerad styrelsemedlem: Christer 
Carnegren. Hedersstyrelseledamot: Sven 
Hjort. Hedersordförande: Harry Johans-
son.
Styrelsen har under året haft 11 proto-
kollförda sammanträden.

en gemensam träff med Essunga IHS i 
Kolsholmens klubblokal, Essunga. Gäst 
var välkända Evy Palm, Råda. Hon be-
rättade engagerat om sin framgångsrika 
löparkarriär.
  Vara IHS var representerat vid WIS-
årsmötet i Rydal, vid utvecklingskonfe-
rensen i Borås, samt på sommarmötet i 
Herrljunga.
  Vara IHS har 90 medlemmar registre-
rade.  
Under 2011 har Vara IHS haft följande 
styrelsesammansättning: Ordf. Carl-Owe 
Johansson, v.ordf. Jacob Johansson, sekr. 
Sven-Olof Johansson, kassör Per-Gunnar 
Lindberg, samt övriga ledamöter: Bruno 
Arvidsson och Sten-Yngve Wernebratt. 
Ersättare: Jan Hermansson och Bror 
Jonsson.   
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Vänersborgs Idrottshistoriska Förening
Styrelsen har under året haft 11 proto-
kollförda sammanträden. Dessutom har 
styrelsens medlemmar under året genom-
fört arbetspass i museet klockan  09.00 – 
12.00 på måndagar. Det betyder c:a 1600 
timmar ideellt arbete! 

Museet har varit öppet tisdagar 16.00 – 
19.00 under hela året. 

Vid vårt årsmöte den 8 februari 
deltog kulturnämndens ordförande Lars 
Blomgren som talade om kommunens 
nya politiska situation. Han hävdade med 
bestämdhet att idrott är kultur. Kvällen 
avslutades med att Sune Granfelt visade 
en film, som han gjort vid en resa till 
Kina där han och hustrun var på egen 
hand. Filmen visade fantastiska natursce-
nerier och bilder från landsbygden. Det 
var något utöver det vanliga, som man 
får se om man reser till detta stora land. 

Vid WIS:s årsmöte i Rydal den 19 mars 
deltog fyra styrelsemedlemmar.

Den 6 april 1991 öppnades våra museer 
och vi firade 20-årsjubileum lördagen 
den 9 april 2011. Detta skedde med 
utställning av gamla motorcyklar och 

mopeder. Utställarna av fordon blev fler 
än beräknat i det vackra vädret. For-
donen var uppställda under skärmtaket 
på Huvudnässkolans A-byggnad och 
besökarna uppgick till uppskattningsvis 
ett hundratal.

Vid utvecklings-/utbildningsdag i Borås 
den 9 maj deltog Benny Östh, Ragnar 
Lindström och Lars-Göran Bengtsson.
 
Ann-Charlott Öberg från Vänersborgs 
museum gästade oss den 23 maj och 
pratade om säker föremålsförvaring.

Vid Aqua Blå-dagarna första helgen 
i juni deltog vi med en monter under 
lördagen och hade även i år många 
besökare.

Den 10 september hade IFK Vänersborg 
sitt upptaktsmöte inför höstens bandy i 
vårt museum. Det var en heldag där dom 
även fick en guidad visning av museet. 
Dom var väldigt nöjda med dagen.

Idrottscafé hölls den 4 oktober i samar-
bete mellan SISU, Trollhättans IHS och 
Vänersborgs IHF på Hotell Swania i 
Trollhättan med medverkan av ”fotbolls-
prästen” Mats Löwing.

Vårt idrottscafé den 27 oktober handlade 
om gymnastik. Gymnastikföreningens 
ordförande Eva Eriksson talade om 
föreningens utveckling under de gångna 
åren med hallbyggen m m samt visade 
bilder från verksamheten. 

Vid Arkivens dag i Regionarkivet den 12 
november medverkade vi och ställde ut 
ett antal konstföremål från museet. 

Den 3 december anordnades den inter-
nationella vandringen ”Grötlunken” av 
Trestads Vandrarförening. Vädret bestod 
av hällande ösregn. Efter vandringen 
serverades gröt i Idrottsmuseet. Ar-
rangemanget drog trots vädret ett antal 
vandrare från när och fjärran.

En del föreningar har hållit sina möten 
i museet. Bland dessa kan nämnas Tre-
stads Vandrarförening, Filatelisterna och 
I 17:s kamratförening. 

22 medlemmar har tillkommit under året 
och 3 medlemmar har avlidit. Antalet 
medlemmar var vid årsskiftet 196 en-
skilda medlemmar samt 17 föreningar.

Styrelsen har beslutat att göra 2012 till 
medlemsår och var och en som värvar 3 
medlemmar får en Sverigelott.

En årsskrift har även detta år framtagits 
och distribuerades just före julhelgen.

En videoprojektor har införskaffats.

Under det gångna året har märkessam-
laren Sven-Olof Gustavsson fortsatt sitt 
arbete med att identifiera alla museets 
klubbmärken.. Han har även tagit fram 
32 klubbmärken till en rollup på fören-
ingar i kommunen.. En andra rollup med 
fler märken är påbörjad skall innehålla 
märken från nedlagda föreningar. 
Dessa rollups skall lånas ut till olika 
evenemangslokaler.

Arbetet i museet har under året fortlöpt 
med insamling och dokumentation av 
föremål trots att vi levt i ovisshet om 
museets framtid. Fr o m den 1 juni 2011 
tecknades ett hyreskontrakt med en 
årshyra på 71.000 kronor. Vi har haft ett 
antal besök av kommunens företrädare 
såväl politiker som tjänstemän och vid 
dessa besök förespeglats att vi kunde 
söka bidrag till hyran från någon annan 
förvaltning i kommunen än samhälls-
byggnadsförvaltningen, som är den för-
valtning som tar in hyran. Vi har nu sökt 
grundbidrag hos kulturnämnden men 
har ännu inte fått svar på denna ansökan. 
Västergötlands idrottsmuseum stängdes 
den 27 september efter beslut i WIS då 
den lokalen skulle belastas med en hyra 
på 52 000 kronor. Föremålen har därefter 
hämtats hem till de olika sällskapen och 
till anhöriga till de idrottsutövare som 
varit representerade i museet.

Fr o m 2012-01-01 ändras nuvarande 
öppettider i museet till lördagar 11.00-
15.00.

Styrelsen har haft följande sammansätt-
ning: Ordförande Benny Östh, vice 
ordförande Arne Tibblin, kassör och se-
kreterare Gun Olausson, klubbvärd Inez 
Sjöstad, ledamöter Arne Johansson, Rag-
nar Lindström och Lars-Göran Bengts-
son. Suppleanter Sven-Olof Gustavsson 
och Roy Johansson. Marie-Louise Sjöö 
har varit adjungerad ledamot i styrelsen. 

olika idrotterna bl.a vad gäller utrust-
ning etc. Vidare har stor energi nedlagts 
på Sällskapets hemsida, som nu bl.a. 
innehåller ca 950 bilder! Arbete med 
hemsidan har utförts av Irene Lennstrand 
och Stig Sjögren. Sällskapet deltog även 
på ”Arkivens Dag”, som genomfördes 
den 12 november.  
      WIHS har varit representerat vid 
Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps 
årsmöte i Rydal, utvecklingskonferensen 
i Borås samt vid sommarmötet i Herr-
ljunga. Två medlemmar (Irene Lenn-
strand och Stig Sjögren) har deltagit på 
den, av WIS, initierade fortsatta utbild-
ningen ang. hemsidan.
      Några av WIHS-medlemmarna har 
även varit flitiga skribenter i ”Westgö-
tarnas Idrottshistoria”. Delar av WIHS´ 
digra bildarkiv har också varit publicera-
de i Alingsås Tidning vid några tillfällen 
under året.
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Till minne av idrottsprofilen
Gösta Wahll, Tibro.

Vår avhållne sekreterare sedan många år, 
Gösta Wahll, har lämnat ett stort tomrum 
efter sig i Tibro Idrottshistoriska sällskap.
Gösta var med och bildade THIS 1991. 
Han var sedan starten sekreterare och har
 på ett föredömligt sätt skrivit protokoll 
och årsberättelser. 
Dessutom har han bidragit med många 
referat i Westgötarnas Idrottshistoria och
andra tidningar och tidsskrifter, bland 
annat hembygdsföreningens årsskrift ”Från Ransberg och Kyrkefalla”.
Vid Rankåspromenaden har han haft ansvar för tipsfrågorna i över 40 år.
Göstas idrottsliga gärning har bestått av många olika grenar, som skidor, oriente-
ring, cykel och inte minst bågskytte som var Göstas idrott.
Han var med och bildade Tibro Bågskyttesällskap 1950 och var dess sekreterare i 
mer än 50 år, till 2002. Under den tiden var han även sekreterare i Västergötlands 
Bågskytteförbund under många år. 
Han var förutom skytt också den drivande kraften i bågskyttesällskapet. Få Tibro-
bor har lagt ned så många timmar på ungdomar som Gösta. Han hade under många 
år haft bågskytteskola, samt aktiviteter under sportlovet för ungdomar. Det är 
många som genom årens lopp lärt sig skjuta med båge tack vare Gösta.
Gösta har fått en lång rad utmärkelser, bland annat från Svenska Bågskytteför-
bundet, Westgöta Idrottshistoriska Sällkap och Tibro Idrottshistoriska Sällskap. 
Idrottens högsta utmärkelse, Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld, fick han 
ta emot på Gotland 2009.
Gösta föddes i Karlsborg 1923 och kom som ettårig till Tibro där han bodde och 
verkade i hela sitt liv. Han var bonare till yrket och avled den 12 november 2011 i 
en ålder av 88 år. Våra tankar går i denna sorgens stund till Göstas döttrar Chris-
tina och Anita med familjer. Vid årsmötet 2012 tänder vi ett ljus för Gösta, minns 
och hedrar hans ljusa minne.

Christer Carnegren
Tibro Idrottshistoriska sällskap

Skaraborgs ledande fotbollsklubbar 
IFK Hjo, Tibro AIK och Tidaholms 
G&IF samlades årligen i mitten av förra 
seklet till triangelturnering i Hjo runt 
midsommartid. 
Giffarna vann för det mesta, men då 
och då överraskade Hjokamraterna och 
AIK:arna från Tibro genom att lugga 
tidahôlmara på segern.
IFK Hjo tog hem fyran säsongen 1956-
57 och flera av spelarna deltog i dessa 
triangelkamper på Guldkroksvallen.

Tibro IK fick hjälp av 
arvfienden
När Tibro Ishockeyklubb spelade sin 
första match 1951 var det mot bygdens 
storheter IFK Hjo. Men det fick bli mot 
juniorlaget och Tibrospelarna fick låna 
utrustning så när som på skridskor och 
klubbor.
Samma år som Tibrohockeyn satte fart 
började Rune Siljehult från Blikstorp att 
spela med IFK Hjo. Han utgjorde till-
sammans med Hjoprofilerna Kurt ”Ne-
gus” Karlsson och Tage Karlsson den 
fruktade kedjan i IFK Hjo på 1950-talet.

Kurt ”Negus” Karlsson, Tage Karlsson 
och Rune Siljehult var fruktad kedja i 
IFK Hjos ishockeylag på 1950-talet.

IFK Hjo seriesegrare i division IV 1956-57:
Övre raden: ”Store-Karl” Melker, Åke ”Sluggern” Hellström, Tage Gunnarsson, 
Yngve ”Ynnet” Wetterbro, Kurt ”Negus” Karlsson, Gunnar Zetterlund, 
Sture ”Flyern” Karlsson.
Nedre raden: Sven ”Östankôrk” Johansson, Stig ”Gustis” Gustavssion, Valter 
”Attek” Steen, Karl-Erik ”Truls” Gunnebrand, Tage Karlsson spelande tränare.  

Triangelkamper i Hjo mellan ledande Skaraborgsklubbar
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Mariestads Segelklubb, MSK, 
fyller 100 år 2012 och ger ut en 
jubileumsskrift På kryss och på 
läns. Boken omfattar 160 sidor 
och är indelat i 10 kapitel varav 
ett är ett fotagalleri.

Boken går igenom klubbens tidiga his-
toria och ger glimtar över hur seglings-
livet gestaltade sig på 1900-talets första 
hälft. Redan 1944 kunde klubben köpa 
Skeberga, som var en gammal sommar-
restaurang, och som än idag är viktig 
samlingspunkt i klubben.

Boken tar också upp seglarprofiler som 
långseglare och tävlingsseglare. 
Flera medlemmar har varit på turer till 

TIBRO

Idrottshistoriker från halva 
Skaraborg har varit samlade till 
Femklövermöte på Tibro museum. 
Förutom en inblick i ortens mö-
belhistoria fick de även veta mer 
om Kyrkefallajätten och ta del 
av bilder från Tibro AIK:s omfat-
tande verksamhet.

De idrottshistoriska sällskapen i Tibro, 
Karlsborg, Vadsbo, Skara och Lidköping 
bildar tillsammans "Femklövern" och 
samlas några gånger om året till gemen-
samma aktiviteter. Nu var det Tibros tur 
att stå för värdskapet och de bjöds på en 
rundvandring på museet.
Antikvarie Eva Thörn berättade om Tibro 
som möbelort och möbelproduktionen 
genom tiderna, som också speglas i mu-
seets permanenta utställning.
"Kyrkefallajätten"
Hon berättade även om Kyrkefallajät-
ten Emanuel Andersson, som levde för 
hundra år sedan och alltid väcker besö-
karnas nyfikenhet.
Den pågående utställningen med de tre 
välkända Tibrofotograferna Joel Bengts-
son, Alf Blocking och Rolf Rosten be-
sågs, liksom Tibro AIK:s bildarkiv, som 
ger en inblick i den 95-åriga klubbens 
omfattande verksamhet genom tiderna.
Under mötet diskuterades bland annat 
om nedläggningen av idrottsmuseet i 
Vänersborg, en planerad ishockeyresa till 
Färjestadsmatch och Karlsborgs doku-
mentation av fotbollsplaner i kommunen.
                                Lars-Ola Carlén

Just nu pågår en utställning med bilder 
av de tre välkända Tibrofotograferna 
Joel Bengtsson, Alf Blocking och Rolf 
Roste. I bakgrunden skymtar ”Kyrkefal-
lajätten”, som dog för hundra år sedan.
Foto: Lars-Ola Carlén

Margareta Andersson, Martin Grudemo, 
Göte Ivarsson och Jan-Åke Ek tog med 
intresse del av bilder från Tibro AIK:s 
verksamhet ur ett historiskt perspektiv.
Foto: Lars-Ola Carlén

Femklöverns medlemmar lyssnar till antikvarie Eva Thörn som berättar om Tibros 
idrottshistoria och Kyrkefallajätten.
Foto: Lars-Ola Carlén

Västindien. På tävlingssidan har MSK 
fostrat flera framgångsrika seglare. Mi-
chael Collberg, Per Åhlby, Oscar Björk 
och Karin Bäckman portsätteras på ett 
trevligt sätt.

MSK har också under åren tagit fram 
egna båtmodeller. Det började med 15 
kvm Mariestadssnipan som ritades av 
Harry Becker 1928. På 1980-talet kom 
New Star som bygges i plast.

Redan 1932 startade MSK sin stora 
tävling Torsö Runt. Tävlingen lever 
än idag och har de senaste åren samlat 
knappt 100 båtar. MSK har även varit en 
arrangör av större jolletävlingar. SM för 
Finnjolle och EM för Laser för att nämna 
ett par större arrangemang.

Ungdomsarbetet tog fart i slutet av 
1950-talet och MSK fick några fina år på 
ungdomssidan.

Redan 1945 kom MSK igång med sin 
revy, som har varit en bra inkomstkälla, 
och ett populärt inslag i Mariestads 
kulturliv.

MSK jubileumsbok ger en bild av hur 
vår idrott utvecklats genom åren och vi-
sar även hur seglingen bidrar till en stads 
sociala liv. Boken innehåller många fina 
historiska bilder.

Boken hade mått bra av lite mer kor-
rekturläsning och faktagranskning. Du 
som vill införskaffa MSKs jubileumsbok 
kan titta på MSKs hemsidan är du kan 
beställa ditt exemplar.

                       Lennart Runemo

Idrottshistoriker på museum

Mariestads Segelklubb 100 år



Hur länge har man utövat idrott? 
Tja, förmodligen så länge som 
mänskligheten har funnits. Under 
alla tider har ynglingar sprungit, 
kastat, hoppat och visat sina 
krafter. Under antikens Olympiska 
spel fanns organiserade tävlingar 
i många olika idrotter. 

I Sverige kom dock inte idrotten 
igång med någon ordning förrän 
sekelskiftet 1800-1900. Det låg i 
tiden i folkrörelseandan med ordnat 
föreningsliv inom olika områden. 
Att idrotta ansågs inte som någon 
”vettig” sysselsättning i många 
kretsar. Trötta ut sig kunde man göra 
med att arbeta ändå. Så småningom 
kom idrottsrörelsen igång och det 
bildades idrottsföreningar. Först ut i 
våra trakter var skytteföreningarna. 
Mottot löd: ”Kom med och skjut och 
träffa dina kamrater”. Som det sköts 
i buskarna på slätten! Man kan säga 
att det var startskotten för vår lokala 
idrottsrörelse.

BANDY
För att spela bandy fordras som be-
kant is. Då kommer vi in på naturens 
nycker. Många vintrar har det inte funnits 
naturliga förutsättningar för att utöva 
sporten. Det har medfört att bandyi-
drotten numera är totalt utdöd på våra 
breddgrader. Detta gäller alltså inom vårt 
område. Så många ordentliga bandypla-
ner har det egentligen aldrig funnits. Det 
gällde att leta upp en lämplig plats för 
ändamålet. När åarna Lidan och Nossan 
frös till var problemen mindre. Annars 
får bandysporten sorteras under ”utö-
vande under provisoriska förhållanden”. 
Som regel sorterades bandy in som en 
sektion i idrottsföreningarna. Endast en 
bandyklubb har det funnits i vårt område: 
Jungs Bandyklubb. Klubben bildades 
1954 och höll på med verksamheten fram 
till 1982. Därefter har alltså inte någon 
organiserad bandysport utövats inom 
området. 

VARA
En annan klubb som mer eller mindre 
specialiserade sig på bandysporten 
var Bredöls Vintersportklubb, som 
existerade mellan 1950 och 1961. Även 
om bandyn dominerade verksamheten, 
arrangerades även några skidtävlingar. 
Även bordtennis utövades.

Andra föreningar, där bandysporten 
var ett givet alternativ vintertid, är t.ex. 
Nossebro IF, Kvänums IF, Naums SK, 
Helås IF, Vara SK, Håkantorps IS, IFK 
Emtunga och Tråvads IF.

BORDTENNIS
I slutet av 40-talet uppsattes ett otal 
s.k. bygdegårdar runt om i bygderna. 
Det var överblivna militärbaracker från 
beredskapstiden som militären sålde ut. 
Bygdegårdarna blev till efterlängtade 
samlingslokaler för diverse ändamål. 
Inte minst visade de sig vara lämpliga att 
spela bordtennis i. Två bordtennisbord 
fick plats på bredden. I och med bygde-
gårdarnas tillkomst bildades bordten-
nisklubbar i så gott som varenda socken. 
På inte mindre än 28 orter inom området 
har det spelats organiserad bordtennis i 
seriesammanhang. Vissa klubbar bilda-
des enbart för bordtennis, medan andra 
föreningar hade en bordtennissektion. 
Somliga blev kortlivade, medan andra 
fortfarande håller på. Några spelade på 
låg nivå, medan andra klättrade uppåt i 
seriesystemet.

Baltorps Bordtennisklubb blev t.ex. 
ganska framgångsrik på 50-talet. Laget 
kvalade t.o.m. till Allsvenskan säsongen 
1957-58. Det blev dock förlust i kvalet 
och några år in på 60-talet lades verk-
samheten ner. Fåglums IF lyckades 
också med bedriften att nå allsvenskt 
kvalspel 1960. Brödratrion Stig, Per och 
Olle Magnusson kämpade väl, men det 
lyckades tyvärr inte med ett avancemang 
till högsta serien. 

I januari 1969 hölls ett möte i Fåglums 
klubblokal mellan bordtennisklubbarna 
inom 0512-området. Där beslöt man att 
anordna en ”serietävling” för spelarna 
inom det aktuella området. Tävlingen 
döptes till ”BT-ringen”. Spelarna rang-
ordnades i femton grupper med åtta 
spelare i varje grupp. Således ingick 120 
spelare i tävlingen. En omgång beräkna-
des spelas per månad under vintersäsong-
en. Det var alltså fråga om individuellt 
seriespel med upp- och nedflyttning. Det 

hela var tänkt som en annorlunda variant 
av träning, så att likvärdiga spelare fick 
möta varandra. Spelplatserna varierade 
och grupperna cirkulerade omgång för 
omgång. ”BT-ringen” blev en populär 
spelform, där alla mötte alla. En kväll 
med ”BT-ringen” blev till en riktig 
genomkörare. Spelformen fanns i två 
säsonger.
 
I skrivande stund finns ett fåtal klub-
bar kvar med bordtennisverksamhet: 
Fåglums IF, Essunga Södra BTK, Vara 
SK, Vedums AIS, Larvs FK och Edsvära 
BTK.

BOULE
Slättens Boulister tillhörde pionjärerna 
inom boulesporten. Redan 1982 bildades 
klubben. 1993 invigdes boulebanorna i 
Tråvad av ingen mindre än Leif ”Loket” 
Olsson. Då bildades även Tråvads 
Bouleklubb. I Tråvad finns f.ö. en inom-
husanläggning för boule, som är flitigt 
använd vintertid. Jungs Bouleklubb 
bildades 1999.

BOWLING
När Alléhallen i Vara byggdes, tillkom 
även badet och bowlinghallen. 1971 
startade Vara Bowlingklubb. Klubben 
var framgångsrik och spelade ett tag i 
Allsvenskan. Intresset dalade emellertid 
och 1997 var det slut på första epoken. 
2006 gjordes emellertid en nystart och 
f.n. är det full aktivitet i klubben. Under 
tiden har det funnits andra klubbar: 1974 
startade Bowlingklubben Allé.

När hotellet Lumber & Karle byggdes i 
Kvänum, uppfördes även en bowlinghall 
i källarplanet. Därmed bildades Kvä-
nums Bowlingklubb 2005.

BOXNING
Slättens Boxningsklubb bildades 1982, 
men på grund av bristande intresse 
lades verksamheten ner efter ett par år. 
1985 blev det omstart i en ny förening: 
Vara Boxningsklubb. Ett yngre gäng 
boxningsentusiaster körde igång med trä-
ningen i Parkskolans gymnastiksal. Efter 
tre års intensiv träning, var det dags för 
den första boxningsgalan i Varas historia. 

22

”Idrottens ABC” 
från Vara-Essunga

SPORTEN



Datumet 17 april 1988 kom att bli histo-
riskt som första gången gonggongen gick 
i Vara. Samtliga 27 boxningsklubbar i 
Götalandsligan inbjöds till galaföreställ-
ningen. Den ekonomiska grundplåten 
bestod bl.a. av en privat gåva på 1 000 
kronor. Men så fordrades ytterligare 
5 000 kronor för att galan skulle gå ihop. 
Tyvärr blev det inte någon publiksuccé. 
Mindre än 100 betalande åskådare gjorde 
att det senare aldrig blev någon ytterli-
gare boxningsgala i Vara.

BROTTNING
Någon brottningsklubb har det inte fun-
nits, men väl en brottningssektion inom 
Vara SK. Det skall sägas att det var 
ganska längesen det begav sig och det 
blev även en kortvarig historia. Aktivi-
teterna härrör sig nämligen från slutet av 
1920-talet. 1929 gavs en uppvisnings-
match mellan de två bästa brottarna i 
Vara, konditor Gustav Gustavsson och 
Lars ”Buss-Lasse” Larsson vid en dans-
fest vid Hallerna. Vid ett träningspass en 
tid senare lyckades ”Buss-Lasse” med 
ett armsug slänga Gustav i mattan med 
sådan kraft att denne bröt nyckelbenet. 
Därmed var det färdigbrottat i Vara för 
all framtid!  

BÅGSKYTTE
Man kan undra vad tunnbinderiarbete 
har för gemensamt med bågskytte? I 
varje fall var det ett gäng som jobbade på 
Vara tunnbinderi, som bildade bågskyt-
teklubben Svarta Fjädern. Årtalet var 
1954. En träningsbana i närheten av Vara 
folkhögskola iordningsställdes, där man 
kunde skjuta på olika distanser. Allt från 
30 meter upp till 90 meter. Vintertid höll 
man till i folkhögskolans gymnastiksal.

 En stjärna utkristalliserades: Ragnar 
Branell, som tog brons i märkesfältskytte 
vid SM 1959. Den meriten gjorde att han 
blev uttagen till VM i tavelskytte samma 
år. Emellertid upphörde bågskytteklub-
ben Svarta Fjädern därefter. Ragnar 
Branell fortsatte i Bågskyttarna från 
Grästorp. Där blev det lag-SM-guld såväl 
1961 som 1964. Individuellt kom han 
tvåa 1965, för att kröna karriären med 
ett SM-guld 1966 i märkesfältskytte. 
Dessutom blev Ragnar Branell svensk 
mästare som veteran vid Oldboys-SM 
1972.

CYKEL  
  
1928 togs tävlingscykling upp på pro-
grammet för Vara Sportklubb. Redan 
första året anordnades en tävling i Vara. 
VNG-loppet blev Varas egen stortävling 
och kördes varje år 1929-1932. Tävling-
en var öppen för C-klass. Varje år deltog 
ett femtiotal cyklister från klubbarna i 
Västsverige. Den största cykelstjärnan i 
Vara hette Olle Rohman. Han vann det 
första VNG-loppet 1929. 1930 segrade 
Olle Rohman i DM  för juniorer. Året 
efter upprepade han bravaden vid mäster-
skapstävlingar i Trollhättan. 1932 bilda-
des en specialklubb, Vara Cykelklubb.

Under hela 1930-talet existerade Ved-
ums Velocipedklubb. Man anordnade 
såväl korta som långa lopp. Många klub-
bar ställde upp med representanter i de 
populära Vedumsloppen. 

Under åren 1973-1976 bedrev Ryda 
Skidklubb en cykelsektion. Det hela 
började i blygsam skala enbart med 
träning och diverse motionslopp. Så 
småningom kom klubben med i Svenska 
cykelförbundet. Man deltog bl.a. i 
Skaraborgsserien och körde nationella 
tävlingar.
Dessutom körde många medlemmar Vät-
ternrundan och andra motionslopp.

En stjärna kom fram på cykelhimlen: Ro-
ger Jonsson. Som 16-åring vann Roger 
12 lopp. Möjligheterna till att utvecklas 
var små i Ryda SK. Därtill var Roger 
Jonsson alltför bra i den interna konkur-
rensen. 1976 gick han därför över till 
Falköpings CK. Där gavs större möjlig-
heter. Redan 1977 tog han brons på SM 
på 50 km tempo. Strax därefter deltog 
Roger Jonsson i svenska juniorlandslaget 
vid NM i Köpenhamn. Där besegrades de 
nordiska A-lagen.      

1987 bildade   en löp- och cykelsek-
tion. 1994 gav KIF:s elitsatsning på 
mountainbike frukt med silver och brons 
på SM. 1996 arrangeras 1:a majloppet 
på mountainbike för första gången. På 
2000-talet kommer de stora framgång-
arna för Kvänumscyklisterna. År 2000 
blev det två SM-guld i mountainbike 
genom stafettlaget och Frans ”Kinky” 
Sjöblom i parallellslalom. 2004 tar KIF:s 
löp- och cykelsektion hela fem SM-guld 
och året efter ytterligare två. 2006 firar 
KIF 80-årsjubileum med ytterligare 
cykelframgångar. Fr.o.m. 2010 består 
Kvänums Idrottsförening enbart av löp-
och cykelsektionen. 

DRAGKAMP
Dragkampsporten har på lokal nivå fått 
fäste i en enda ort: Vedum och Ved-
ums Allmänna Idrottssällskap. 1985 
arrangerade Vedums AIS det första 
VAIS-draget i ett samarbete med LRF. 
Anledningarna var flera. Dels ville man 
prova en ny sport, som kunde fånga upp 
ungdomar med alternativa intressen till 
den traditionella idrotten. Dels sågs ar-
rangemanget som ett spektakulärt inslag, 
som kunde dra in pengar till föreningen. 
Året efter bildades en dragkampssektion 
i VAIS. Det s.k. VAIS-draget blev en stor 
publikfest de närmaste åren. 1988 fick 
VAIS erbjudande av Dragkampsförbun-
det att arrangera en allsvensk omgång. 
Året efter gjorde VAIS-dragarna sin 
första allsvenska säsong. Man deltog i 
640-kilosklassen. 1993 arrangerades för 
första gången Dragkamps-SM på Nord-
valla i Vedum. Det blev en succé såväl 
publikt, ekonomiskt som arrangörsmäs-
sigt. Enda smolken var de uteblivna egna 
sportsliga framgångarna. Totalt hade 
VAIS 22 dragare med på hemmaplan i 
olika viktklasser.

Vi går framåt i tiden till början av 
2000-talet. I Vedum byggdes en ny 
idrottshall, som hela samhället engage-
rat sig i. Den invigdes i slutet av 2002. 
Vedumhallen blev ett stort lyft för idrot-
ten i Vedum. Dragkamparna kunde hålla 
till med tävlingsverksamhet även under 
vintern. Nu började SM-tecknen droppa 
in i en allt stridare ström. Vid det egna 
arrangemanget i Vedumhallen i inomhus-
SM 2004 tog VAIS-dragarna inte mindre 
än fem guld, två silver och tre brons. Se-
dan har framgångarna fortsatt för VAIS, 
såväl lagmässigt som med individuella 
insatser i landslaget. Att kalla sig svensk 
mästare och världsmästare i Vedum är 
inte så märkvärdigt numera. Det gäller 
dock för alla att hålla ett stadigt tag i 
repet!

Carl-Owe Johansson
Vara IHS

”Idrottens ABC”
fortsätter i nästa nr.
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Notis Westgötarnas Isrottshistoria

Seglarminnen

Svenska Seglarförbundets Historiska Utskott inbjuder årligen till tre historiska träffar. 
Under 2012 planeras:

• Onsdag 14 mars Seglare Minns
• Onsdag 10 oktober Seglare Minns
• Lördag 17 november Historiska Dagen

Seglare Minns, som hålls i Tranebergsstugan, Stockholm, inleds med middag klockan 18 och till kaffet blir det seglarminnen. 

Historiska Dagen är en heldag på Sjöhistoriska Museet, Stockholm, där kappseglingshistoria står i centrum.

Mer information hittar du på Seglarförbundets hemsida www.svensksegling.se några veckor före respektive träff. 
Du kan också höra av dig per e-brev till runemo@home.se om ni har frågor eller funderingar.

Med idrottshälsningar
Lennart Runemo
SSFs Historiska Utskott

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):

Viktoria nöjd trots
missad EM-medalj

Utdrag ur ”Nyheter P4 Skaraborg”, 
söndag 29 januari. 

Det blev ingen svensk medalj i konst-
åknings-EM i Sheffield. Men Viktoria 
Helgessons femteplats är ändå det bästa 
svenska resultatet i ett stort mästerskap 
på över 70 år och hon var nöjd med sin 
insats.
"Jag hade verkligen kul"

Joshi Helgesson:”Alla mina tre program 
är jag nöjd med”

– Det var jättekul att åka i kväll och jag 
gjorde många grejer som var bra, men 
det klart att jag hade velat komma lite 
bättre. Det är bara att åka hem och jobba 
ännu hårdare, säger Viktoria Helgesson.
Vad trodde du på isen när sista slaget i 
musiken gick?
– Alltså, det kändes jättebra. Jag hade 
gjort några små missar, jag har inte sett 
protokollet än, men ändå så kändes det 
riktigt, riktigt bra och jag hade verkligen 

kul.
Men trots den missade pallplatsen är 
Viktoria Helgessons femteplacering den 
bästa för svensk konståkning på 76 år.
Publiken i Motorpoint arena i Sheffield 
hade gärna sett en svensk medalj. När 
domarna meddelade sina poäng och det 
stod klart att Viktoria Helgesson skulle 
hamna utanför prispallen, var det många 
som buade åt bedömningen.
Men dagen slutade ändå med två sven-
skor bland de tio bästa i Europa. Viktori-
as yngre syster Joshi hamnade på tionde 
plats i sitt första stora mästerskap.
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TROLLHÄTTAN

Insändare från 1923, 
levererade från 
Lennart Karlsson, Trollhättan 

...men fotbollen
levde vidare 

och har ju blivit populär   ...eller??

Tänk vad man visste 
mycket förr...
Tänk vad man visste 
mycket förr...

...men fotbollen
levde vidare 

och har ju blivit populär   ...eller??
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Sveriges bäste 
sprinter
Peter Karlsson är en av Sveriges bästa 
sprinters genom tiderna. Han slog 
svenskt rekord 1996 på löpning 100 
meter med 10,18 sekunder. Rekordet står 
sig än idag. (Han lär ha sprungit en gång 
på 9,98 sekunder i för stark medvind.) 
Under hela sin aktiva tid tävlade att han 
för Alingsås IF. Han gick ibland under 
namnet "Töllsjöexpressen" med syftning 
på hans födelseort utanför Alingsås. 
Christer Garpenborg var rekordhållare 
före Peter. Han instiftade en vandrings-
pokal - en imponerande pjäs - som ska 
innehas av den av den som för närva-
rande har rekordet på 100 meter. Själv 
hade Garpenberg rekordet i 20 år. Peter 
är alltså nu uppe i 15 år. Ingen svensk 
har på senare år varit i närheten av Peters 
rekordtid.
Peter Karlsson hade naturligtvis en 
mängd framgångar på löparbanan. 
Många svenska mästerskap, landskamp-
segrar o s v. Ett urval från hans pris-
samling kan nu beskådas i Alingsås IHS 
utställningsmonter i Sparbankens lokaler 
i Alingsås. Bland annat finns Christer 
Garpenborgs ståtliga vandringspris där. 
På pokalen finns ingraverat namnen 
på samtliga svenska rekordhållare på 
löpning 100 meter. En som bör näm-
nas är Lennart Strandberg, Malmö AI, 
som redan på 1930-talet sprang på 10,3 
sekunder.

En del av ”Töllsjöexpressens” prissamling kan nu beskådas i Alingsås IHS 
utställningsmonter i Sparbankens lokaler i Alingsås.            Foto: Alingsås Tidning

Idag har Peter Karlsson lämnat idrotts-
världen. Han är gift med en kinesiska 
och bor i Shanghai. Där driver han 
tillsammans med en svensk kompanjon 
ett konsultföretag i utbildningsbranschen, 
som arbetar med så kallad cross-culture. 

Det innebär att de lär företagare och 
andra från västvärlden de kinesiska 
traditionerna och sätten att arbeta och 
introducerar kineserna i västväldens 
motsvarande mysterier.
                                     Lars Larsson

Alingsås IHS 
fick finbesök
Alingsås idrottshistoriska sällskap 
besöktes styrelsen för sitt 
distriktsförbund, Westgöta 
Idrottshistoriska Sällskap. 
WIHS besöker då och då de lokala 
sällskapen för att närmare bekanta 
sig med verksamheten ute i distriktet. 
AIHS representerades av sin styrelse 
med ordföranden Gunnar Ryberg i 
spetsen. Man hade en stunds 
samvaro där man diskuterade frågor 
av gemensamt intresse och tittade 
på alingsåsarnas idrottshistoriska 
samlingar. 
Efter en gemensam kaffestund 
passade WIHS på att hålla sitt 
styrelsemöte, varefter samvaron 
avslutades.

Foto: Alingsås Tidning
På AT:s bild ses hela gänget samlat för 
en gemensan fika. Närmast till vänster 
syns AIHS ordförande Gunnar Ryberg 
och vid bortre bordsändan WIS ordfö-
rande Roland Gustafsson.
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Året är 1957. Då kunde man 
fortfarande få se massor av 
segelbåtar tävla på Viareds-
sjön. Det var de då populära 
stjärnsegelbåtarna, som 
många grabbar boende runt 
sjön hade utrustat sig med 
och det var tävlingar varje 
helg på sommaren. 

Viaredssjön är en 4 kvadratkilometer stor 
sjö som sträcker sig från Viared-Sjömar-
ken till Hultafors. 
Djupet är mer än 20 meter, men i 
Sjömarken är det förhållandevis grunt. 
Stjärnbåtens mått var: längd 5,50 m, 
bredd 1,60 m och djupgående 0,73 m. 
Vikten var 200 kg och segelytan 15 kvm. 
Det byggdes över 500 båtar av denna 
modell i Sverige. Hon har typiska 
västkustformer då hon är klinkbyggd, 
vanligen i furu med översta bordet i 
ek, samt har utanpåliggande roder. Vid 
segeltävlingar på Västkusten kunde det 

Stjärnbåtar på Viaredssjön

Här är det svaga vindar, men det blir vackra fotomotiv med molnen över Viaredssjön

Det var tjusigt att se alla fina stjärnbåtar 
i kamp om segerplatsen vid tävlingarna 
på Viaredssjön

på 1950-60-talet samlas 50-60 båtar, så 
populär var båten. 

Viaredssjöns Segelsällskap har sin 
klubbstuga vid sjön och hade bred verk-
samhet ända in på 1980-talet. Klubben 
har fostrat en seglare av olympisk klass, 
nämligen Martin Andersson. 
Det lär ha funnits 23 Stjärnbåtar i sjön. 
På 80-talet förstördes klubbstugan av 
isen. Försäkringen räckte bara till bygga 
upp ett tomt skal. 2007 återuppväcktes 
föreningen och nya entusiaster driver en 
seglarskola för barn och ungdomar, som 
får lära sig kryss, läns och slör.
 
Segling är en skön trevlig upplevelse 
som fler borde prova på. Tävlingarna 
som brukade starta i Sandared inledde 
ofta i medvind vilket gjorde att man fick 
motvind tillbaka. Vid stark vind gällde 
det att passa sig så att man inte välte och 
hamnade i plurret, men det hände inte så 
ofta. Det är ganska stadiga vindar som 
blåser på Viaredssjön, på Öresjö är det 
betydligt svårare. 

Nu är alla dessa fina segelbåtar borta se-
dan länge, men i Sandhamn lär det fort-
farande finnas entusiaster som renoverat 
gamla Stjärnbåtar och seglar vidare. 
I Viaredssjön vill ungdomar nu för tiden 
helst köra vattenskoter, även om det är 
förbjudet. 

           Text och foto Bernt Ragnarsson 
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Händelsen utspelades den 30 januari 
1977. Efter fyra snöfattiga vintrar, då 
man tvingats inställa traktens stora 
skidarrangemang, Kullingsloppet, blev 
det äntligen en snörik vinter. Intresset 
var därför rekordstort bland traktens 
skidåkare inför det stundande loppet. 
Enligt arrangörerna, OK Kullingshof och 
Herrljunga SK, hade drygt 400 deltagare 
anmält sitt intresse. (I tidningsreportage 
förekom t.o.m. att deltagarantalet varit 
närmare 700!)  
 Tävlingsdagen bjöd på ett strå-
lande vinterväder. Det verkade heller inte 
bli några vallningsproblem, så alla såg 
fram emot en behaglig tur till målet, på 
Tånga Hed, i Vårgårda. Problem blev det 
däremot vid nummerlappsutdelningen, 
där det uppstod en enorm trängsel, vilket 
i sin tur hade till följd att åkarna hade 
svårt att få ut sina nummerlappar. Allt 
eftersom deltagarna fått sina nummerlap-
par, radade de upp sig på startfältet. När 
ca 12 minuter återstod till utsatt start-
tid, var det någon i fältet som plötsligt 
ropade ”nu sticker vi!”.
 Likt en skenande buffelhjord 
brakade åkarna iväg mot skogsbrynet, 
där de skulle passera genom ett grindhål. 
Några löpare, däribland Lars Green, från 
Sandhems IF, som varit ute i skogen och 
värmt upp, fick se den framrusande ska-
ran. De fick snabbt vända om, för att inte 
bli överkörda, och fick därigenom ”fritt 
fram” på färden mot Vårgårda.
 Undan för undan kom allt fler 
åkare iväg, allt eftersom de lyckats få tag 
på sina nummerlappar. Några som inte 

VÅRGÅRDA

Erkki Kähärä, Göteborgs SK, 
lagerkransas av Carina Johansson efter 
sin 3:e seger i Kullingsloppet, 1987.
                          Foto: Inger Johansson

Den stora tjuvstarten
Fast det nu gått 35 år sedan 
skandalen kring ”den stora 
tjuvstarten”, kommer den ofta 
på tal när man talar med 
skidfolk i trakterna kring 
Herrljunga och Vårgårda.

gav sig utan vidare var bl.a. storfavori-
ten, Erkki Kähärä och hans klubbkam-
rat, Jonas Larsson, från Göteborgs SK. 
Tillsammans med några andra ”akter-
seglade” tävlingsåkare lyckades de få ar-
rangörerna att ge dem en ”privat” starttid 
ca 45 minuter efter de första åkarna.
 Först till målet, på Tånga Hed, 
och vederbörligen  lagerkransen, blev 
Lars Green. Men snart var det slut på fri-
den, ty när Erkki Kähärä kom i mål hade 
han en avsevärt bättre tid varmed han 
ansåg att segern borde tillfalla honom. 
Även Jonas Larsson hade en bra tid, som 
hade gett honom en plats högt upp  i 
resultatlistan. Nu var den ”stora kalabali-
ken” ett faktum! Erkki Kähärä och Jonas 
Larsson lämnade in en protest, i vilken 
de menade att deras resp. tider skulle 
inräknas i resultatlistan. Tävlingsjuryn 
stod dock ”på sig” och menade att förste 
man i mål också var loppets segrare.
 Palavern fortsatte vid prisutdel-
ningen, där OK Kullingshofs ordförande 
och ”starke man”, Olle Ekman, slutligen 
lyckades tysta den upprörda skaran med 
orden: ”Egentligen borde ingen av er få 
något pris, då ni alla tjuvstartat!”.
Den först upprättade resultatlistan stod 
sålunda fast. Man gjorde dock en under-
lig kompromiss, genom att tilldela  Erkki 
det uppsatta vandringspriset!! 
 Efter malören vid 1977 års täv-
ling gick diskussionerna höga, huruvida 
Kullingsloppet hade någon framtid. När 
känslorna svalnat beslutades dock att det 
skulle bli en fortsättning. Det var kanske 

ödets nyck att 1978 års tävling åter blev 
inställd på grund av snöbrist, så käns-
lorna hann svalna ytterligare. 1979 kunde 
man dock åter genomföra loppet. 
Nu utan tjuvstart! Denna gång segrade 
Erkki Kähärä ”på riktigt”. 
 Därefter genomfördes loppet 
ytterligare tre gånger: 1984, 1986 och 
1987. (Sedan starten 1966, hade man 
endast kunnat genomföra tävlingen tio 
gånger.) Erkki Kähärä vann även det 
sista Kullingsloppet. Totalt blev det tre 
segrar för den gode Erkki. Första segern 
tog han 1970.
 Efter 1987 gav man emeller-
tid inte upp hoppet om en fortsättning. 
Sålunda lämnade arrangörsklubbarna 
in sanktionsansökan till Västergötlands 
Skidförbund t.o.m. 1994. Varje år utför-
des det även markarbeten, som buskröj-
ning etc, längs banan. Detta var dock 
förgäves, då ”Kung Bore” varje år ”satte 
käppar i hjulen”. 

Se även artiklar om Kullingsloppet 
i ”Westgötarnas Idrottshistoria” nr. 
3-2006 (skidor) och 
nr. 2-2008 (löpning).

STIG SJÖGREN

Den stora tjuvstarten
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VÅRKRYSS
Bokstäverna i de skuggade rutorna, ger rätt sammansatta, ordet för något som produceras så här års.
Skriv ned svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till ” VÅRKRYSS”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.
Senast den 10 april vill vi ha svaren. Som vanligt drar vi tre vinnare bland rätt insända svar.

Rätt svar i förra numrets ”JULKRYSS” skulle vara ”VINTERGATA”. Bland rekordmånga insända rätta svar har vi dragit följande 
vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Bertil Bertilsson, Rönnvägen 6, 531 71 Vinninga.
2:a pris 2 Sverigelotter: Pertti Hämäläinen, Dotorpsgatan 24, 521 42 Falköping.
3:e pris 1 Sverigelott:    Lennart Johansson, Ankargatan 5 C, 441 39 Alingsås.

Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.

              
TIDAN
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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. Vakant
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
 

Hems.  www.tibroihs.se
Ordf.       Ingemar Karlsson, 0504-61 955
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

Posttidning B

Några ”go´bitar” ur WI nr 1

...och mycket, 
mycket mera!

Bröderna ”Fåglum” gör sig beredda för 
proffslivet i Italien - sid. 5

Landshövdingens tavla  - sid. 6

Sniglarna - sid. 8

Alexis Ahlgren - sid. 11

IFK Hjos ishockeylag - sid. 20

Stjärnbåtar på Viaredssjön - sid. 27
”Den stora tjuvstarten” - sid. 28

En ovanligt pigg 50-åring - sid. 4


