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Ordföranden har ordet

Roland Gustafsson

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

Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Vi går mot ljusare tider.Vinter byts mot vår 
även om april ofta bjuder på bakslag.
Vinteridrott byts mot sommaridrott. 
Inomhus mot utomhus även om konstgräs, 
evenemangsarenor o.a. ändrat på 
förutsättningarna.. Inom fotboll och ishockey 
har det den senaste tiden ungefär samtidigt 
varit mycket fokus på domarna. 
Det har givit mig anledning att lite fundera 
över ” rätten att ha fel eller göra fel” inte bara 
inom idrotten utan rent allmänmänskligt.

Det är svårt att erkänna att man har fel. 
Jag tror, att det är lika farligt att envist hålla 
fast vid sin uppfattning som att inte ha någon uppfattning alls. Det finns 
en slags skenbar motsättning mellan att som supporter, idrottsfantast eller 
åskådare var totalt engagerad i det man tycker och gör och samtidigt vara 
medveten om att man mycket väl kan ha fel. Det gäller att värna om sin 
rätt att ha fel eller göra fel och samtidigt behålla entusiasmen för det man 
gör. Uppfattningar växer fram ur erfarenheter och med nya erfarenheter 
förändras våra åsikter gradvis. Självklart skall man stå upp för sina åsikter, 
men det är farligt att identifiera sig för mycket med dem. Det är lätt att man 
då i varje läge måste försvara dem även om man börjat tvivla. Blandas 
detta med lite förutfattade meningar slutar man att se varje person som en 
unik individ utan man ser en schablonbild: ”domardjävlar”. Människor 
berövas sin särart.

Årsmöte 2012.
Vadsbo IHS stod för ett utmärkt värdskap vid vårt årsmöte i Lyrestad den 
17 mars.
Inramat av en vacker historisk miljö vid Göta kanal och med uppskattade 
kulturella inslag kändes de mer formella årsmötesförhandlingarna lättare 
att avhandla. Årsmötet var välbesökt c:a 60 deltagare. Nästan alla sällskap 
(15 av 16) var representerade med en eller flera deltagare. En viktig ”sig-
nal” till styrelsen. Årsmötet är medlemmarnas möte och det viktigaste på 
året. Då skall verksamheten granskas. Själva förhandlingarna blev odrama-
tiska med omval och godkännande över hela linjen. Förhoppningsvis kan 
WIS nu lägga den tunga nedläggningen av vårt Idrottsmuseum bakom sig 
och i enlighet med fastställd verksamhetsplan arbeta framåt.

Skövde Idrottshistoriska Sällskap.
Äntligen vill jag säga, när nu Skövde IHS bestämt sig för att återinträda i 
WIS.  Det har för mig och styrelsen upplevts som en stor brist, att Skövde 
som idrottsstad, Skövde IHS med sitt imponerande museum ej funnits 
med i den västgötska gemenskapen. Om det nu händelsevis funnits några 
oklarheter i relationerna bakåt i tiden, så finns det inget som helst intresse 
” att gräva i dem”. Nu gör vi som ordföranden i Skövde IHS Börje Weiler 
uttryckte det vid vårt gemensamma möte:   
”Nu siktar vi framåt!” Välkomna Skövde IHS! Vi ser med spänning och 
nyfikenhet fram mot era kommande bidrag i vår tidning Westgötarnas 
Idrottshistoria. Själv har jag en ambition att förlägga årets sommarmöte till 
Skövde.

Jag tackar för fortsatt förtroende som ordförande och önskar alla medlem-
mar och sällskap lycka till i det fortsatta idrottshistoriska arbetet.

Glad sommar!
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Ansvarig utgivare:  Leif Svensson        Redaktör:  Göran Axelsson

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

Produktion: Borås Idrottshistoriska Sällskap

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Redaktionskommittén
Adresser och tel.nr.

Göran Axelsson
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 Borås
Tel: 033-35 39 40, 0705-15 67 08
E-post: goran@bihs.se

Tommy Olsson
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 Borås
Tel: 033-20 0453 b, 0705-67 79 58
E-post: tommy@bihs.se

Sven-Åke Mökander
Markgatan 39
441 51 Alingsås
Tel: 0322-67 23 10 b, 0322-60 06 65 a
E-post: 
sven-ake.mokander@vargarda.se

Leif Svensson
Paradisgränd 5
513 50 Sparsör
Tel: 033-26 69 88 b, 0722-52 70 12
E-post: leif@bihs.se

Bo Zackrisson
Långgatan 5
547 93 Skagersvik
Tel: 0551-203 22, 0705-24 58 61
E-post: bo.zacke@gmail.com

Materialdress för 
tidningsmaterial:

Westgötarnas Idrottshistoria
Box 554

503 14 Borås
E-post: bis@bihs.se

(eller E-postadresser enl. ovan)

Medlemstidningen WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA är nu 
inne på sitt nionde år. 
33 fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och 
bilder har hittills producerats.

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

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 3/2012 Sept

Nr 4/2012 Dec

Du vet väl att du, som privatperson också kan 
 bidra med att förgylla tidningen 
med insändare, reportage, debattinlägg etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller 
svart/vitt digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 
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Den 17 mars var det dags för 
Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskaps, WIS, årsmöte som 
den här gången hölls på 
Norrqvarn Hotell & Konfe-
rens utanför Lyrestad. 

Vadsbo IHS stod för ett välorganiserat 
värdskap och 58 deltagare från 15 av 
WIS 16 medlemsorganisationer hade 
hörsammat kallelsen. Efter sedvanligt 
fika och registrering hälsade kommunal-
rådet i Töreboda, Lars-Åke Bergman, 
deltagarna välkomna och berättade om 
de s k MTG-kommunerna Mariestad, 
Töreboda och Gullspång som har ett 
mycket nära samarbete kring framför allt 
teknik, bygg och miljö och IT. Han 
hann också med att göra reklam för 
Törebdafestivalen 5-7 juli där man bl a 
kan lyssna på Magnus Uggla, Status Quo 
och Kim Larsen.

Därefter framträdde Andreas Fäger från 
SISU Idrottsutbildarna i MTG och Karls-
borg och berättade personliga idrottsmin-
nen och anekdoter och om möten med 
idrottsprofiler som Vinnie Jones, Tord 
Grip, Åby Ericsson och andra. Andreas 
gav också sina synpunkter på hur idrot-
ten förändrats och vilken viktig roll den 
har och kommer att ha i samhället. Han 
hann också med att testa publiken på 
fem inte helt enkla frågor; När startade 
Tipsextra i SVT? Vem har svenska dam-
rekordet på 100 m häck? När tog Sverige 
sitt första VM-guld i bandy? Hur många 

OS-guld tog Gert Fredriksson? Var kom 
Ove Fundin ifrån?
Klarar du fem rätt? Det verkade det inte 
vara någon på Norrqvarn som gjorde i 
alla fall!

Sedan var det dags för Mr Norrqvarn 
själv, fabrikören Kjell Karlsson som 
numera är guide i området, att på ett 
mycket  personligt och engagerat sätt 

Kommunalrådet i Töre-
boda Lars-Åke Bergman

Andreas Fäger från 
SISU Idrottsutbildarna

berätta om både sig själv, Göta kanals 
tillkomst, von Platens kontor, bröderna 
Ericssons arbete här och den arbets-
station som låg vid Norrqvarn och om 
den satsning som den nya hotell- och 
konferensanläggningen inneburit för 
byn och dess bylag. Kjell avrundade sitt 
uppskattade framträdande med egenhän-
digt framförd dragspelsmusik och allsång 
där naturligtvis Göta kanalvisan blev en 
naturlig avslutning.

Fabrikören Kjell Karlsson

Årsmötet var välbesökt av c:a 60 deltagare. Nästan alla sällskap (15 av 16) var 
representerade med en eller flera deltagare.

WIS ÅRSMÖTE
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WIS styrelse: Folke Brink, Lidköping, Sture Pettersson, Falköping, 
Britt-Marie Knutsson, Mark, Tommy Olsson, Borås, Roland Gustafsson, Karlsborg, 
Bo Zackrisson, Vadsbo, Karin Monsén-Karlsson, Trollhättan 
och Benny Östh, Vänersborg

Själva årsmötet genomfördes sedan 
planenligt med kommunalrådet Lars-Åke 
Bergman som ordförande. Styrelsen fick 
ansvarsfrihet för verksamheten och den 
ekonomiska hanteringen 2011, den fram-
lagda verksamhetsplanen och ett balan-
serat budgetförslag för 2012 godkändes 
liksom en oförändrad medlemsavgift om 
20 kr per medlem 2013. Roland Gustafs-
son, Karlsborg, omvaldes till ordförande 
och Folke Brink, Lidköping, Karin 
Monsén- Karlsson, Trollhättan, och 
Tommy Olsson, Borås, omvaldes likaså 
som styrelseledamöter och Britt-Marie 
Knutsson, Mark som suppleant.  Gun-
nar Gladh, Falbygden, och Rolf Melin, 
Herrljunga omvaldes som revisorer med 
Ingvar Nordin, Mark, och Harry Nils-
son, Herrljunga som ersättare. Och för att 
fullfölja linjen med genomgående omval 
så fick även valberedningen förnyat 
förtroende och består alltså även 2012 av 
Sven-Åke Mökander, Vårgårda, sam-
mankallande, Börje Carlsson, Vadsbo, 
och Gun Olausson, Vänersborg.  

                                    Foto: GA/BIS

Sedan tio år delar Skara Idrottshistoriska 
Sällskap, som föreningen nu heter, ut ett 
stipendium till en förtjänt idrottsungdom.
- Det är viktigt att uppmärksamma och 
stimulea idrotten bland ungdomen, säger 
sällskapet ordförande Olle Magnusson. 
I är fick 15-årige Karl Wallén, som är 
framgångsrik friidrottare, tävlande för 
Istrum, stipendiet. Ett sirligt diplom, följt 
av en penningsumma, utdelades i sam-
band med idrottscaféet den 6 mars. 
Lämpligt nog gästade olympiern Dan 
Waern detta möte och det var han som 
fick äran att dela ut stipendiet, vilket 
givetvis var mycket uppskattat av mot-
tagaren.
- Det var ju roligt för mig att få uppmunt-
ra en ungdom, som går i mina spår, sade 
Dan Waern.
Denna kväll var den andra i raden av 
idrottscaféer i Skara under våren. Den 
besöktes av rekordmånga, drygt 70 per-
soner, och det blev både trångt och varmt 
i SI-lokalen.

Stipendiat Karl Wallén fick årets ungdoms-
stipendium i Skara, utdelat av Dan Waern.
Bild. GÖSTA KARLSSON

Föreningen bytte namn
Samma kväll hade föreningen årsmöte. 
Man beslutade då att byta namn till Skara 
Idrottshistoriska Sällskap.
Årsmötet summerade det framgångsrika 
gångna året och drog upp riktlinjer för 
det kommande. Lars Ahlmark ersatte 
Sjunne Jönsson som kassör. I övrigt 
omvaldes hela styrelsen.
Årets första idrottcafé i Skara arrang-
erades den 30 januari. Detta gästades 
av Per-Anders ”Nöne” Gustafsson, som 
berättade om sina år i Villa och om ban-
dyn i stort.
Även detta blev en trevlig och innehålls-
rik kväll med närmare 40 personer.
Den tredje kvällen var den 2 april då 
spjutkastaren Dag Wennlund var gäst. 
Han berättade om sina framgångar både 
vid OS och VM.
- Vi kan inte annat än att vara nöjda 
med vår vårsäsong, kommenterar Olle 
Magnusson.

Sällskapet i Skara uppmuntrar ungdomar

Resultatet av alla aktiviteter märks även i 
medlemsmatrikeln:
- Ja, vi har ökat antalet medlemmar med 
cirka 25 det sista året, fortsätter Olle 
Magnusson.
Sällskapet planerar nu för ett minst lika 
intensivt höstprogram.

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

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

REDAKTIONEN FÖR WI.
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Kortfattad tillbakablick

Skackans idrottsförening, sali-
gen insomnad 1983, var under 
sin storhetstid synonymt med 
Bosse ”Skackan” Forssan-
der. Häcklöparen som höll det 
svenska rekordet på 110 m häck 
under 25 år.

1927 beslöt ett antal idrottsintresserade 
ynglingar från byn Skackan, vid vägs 
ände och vid foten av Vaberget, att bilda 
en idrottsförening. Då byn ligger ensligt 
på andra sidan Bottensjön från Karlsborg 
sett och vägen dit var både lång, krokig 
och smal var det svårt för ungdomarna i 
byn att vara med i någon idrottsförening i 
Karlsborg. Så det var lika bra att bilda en 
egen förening.
Omgående påbörjade man med enkla 
medel – skottkärra och spade – att iord-
ningställa en idrottsplats med inriktning 
mot friidrott. Intresset blev stort i byn 
och av dess 67 bofasta blev 43 omedel-
bart medlemmar.
Idrottsplatsen fick de gamla olympiska 
måtten med en löparbana vars varv 
endast mäter 260 meter. Kurvorna var 
ganska tvära och på innerplan fanns inte 
plats för någon fotbollsplan. 

KARLSBORG

Tävlingar på Skackans idrottsplats 1934.                                                                                                           Fotograf okänd

Skackans IF 
- en svunnen 
idrottsklubb 
i Karlsborg

Arne Andersson 
gästade Skackan. 
1937 var idrottsplatsen klar och invig-
ningen samlade över 1000 åskådare. 
Huvuddelen av åskådarna kom båtledes 
både från Karlsborg och Forsvik för att 
se Skackans vit-svarta tävla.
Vid en stor friidrottstävling 1941 
gästades Skackan av bland annat Arne 
Andersson, en av dåtidens stora medel-
distanslöpare. 
Idrottsplatsen var dock användbar redan 
i början av 1930-talet och man började 
omgående arrangera friidrottstävlingar 
med, i första hand, lokalt deltagande.
Alltjämt gällde båttransport till tävling-
arna med bland annat roddbåtar över det 
inte alltför breda Skackasundet.
Under vinterhalvåret bedrev Skackans 
IF skidtävlingar och man hade även ett 
bandylag. Is fanns det ju gott om på Bot-
tensjön!

Flytt till Moliden
1945 invigdes Molidens idrottsanlägg-
ning i Karlsborg och verksamheten 
flyttades över dit. Man behöll ursprungs-
namnet Skackans IF men man hade nu 
ömsat skinn till helgrön dräkt med ett 
stort S på bröstet.
Friidrotten blev nu med tillgång av en 
modern friidrottsanläggning allenarå-
dande i klubben och stjärnor som Björn 
Lundman (längdhopp), Lars-Åke Kimén 
(diskus), Putte Ahlberg och Rolf Svens-
son (medeldistanslöpare) härjade nu 
friskt i resultatlistorna. 
På Moliden arrangerades under slutet av 
1940-talet och 1950-talet årligen stora 
publiktävlingar med världsstjärnor från 
både England och USA.

Bosse Forssander gör entré.
Efter en nedgång under senare delen av 
1950-talet började friidrotten en bit in på 
1960-talet att återigen bli populärt. In på 
scenen klev nu Bosse Forssander som 
utvecklades till en av klubbens största 
friidrottsstjärna genom tiderna. Bosse 
Forssander, som nu begåvades med till-
namnet ”Skackan” deltog på 110 meter 
häck vid tre olympiader och var inne-
havare av det svenska rekordet på 110 
meter häck (13,7) inte mindre än 25 år. 
Några övriga stjärnor under denna 
tidsepok i Skackans färger – nu blå 
tröja med S på bröstet och vita byxor 
med blå revärer - som tål att nämnas är 
Ulf ”Putte” Brandqvist (sprinter med 
uppdrag i landslaget), Lars Norén (spjut), 
Olle ”Pall” Erixon (400 m häck), Göte 
Ivarsson (sprinter och längdhopp). Idag 
maratonlöpare med 390 maror på sitt 
samvete) och Hans-Bertil ”Berra” Carls-
son (höjd). En av klubbens sista storstjär-
na var Christer Annerfalk, längdhoppare 
och landslagsman på 1970-talet.

Epilog.
Idag bedriver Skid- och Friluftsfräm-
jandet i Karlsborg sin verksamhet vid 
Skackan. Den gamla smått igenväxande 
idrottsplanen är lekområde med grill-
platser och idrottsföreningens gamla 
klubblokal är tillbygd och omgjord till 
rast- och kaffestuga. Idag finns det inte 
heller några fast boende i Skackans by. 
De som önskar fördjupa sig mer i Skack-
ans idrottshistoria rekommenderas att 
läsa Rolf Svenssons historik i två delar 
över Skackans IF.
Kommande träff med ”Femklövern” 
kommer även att förära den gamla 
idrottsplatsen vid Skackan ett besök.
                                      Stig-H Brehag 
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KARLSBORG
Några gamla idrottsprofiler i Skackans 
IF anno 2002. 

Stående fr v: Göran Landelius (spjut), 
Börje Andersson (kula/diskus), 
Ulf ”Putte” Brandqvist (sprinter), 
L-E Johansson (löpare), Stig Johansson 
(spjut), Karl Hagdal (stav), Lars Norén 
(spjut) och Kennet Imgård (häck).
Sittande fr v: Gösta Lundqvist (löpare), 
Göte Ivarsson (sprint/längdhopp/tresteg), 
Rolf Svensson (medeldistanslöpare), 
Olle ”Pall” Erixon (400 m häck) och 
J-O Nilsson (stav).

                          Fotograf Stig-H Brehag

ÅTERFÖRENING!
Skövde Idrottshistoriska Sällskap 
beslöt vid sitt årsmöte i mars 2012 
att begära återinträde i WIS. 
Ett glädjande och välkommet 
besked. 

Styrelsen för WIS reagerade snabbt och 
bad om att få förlägga sitt kommande 
styrelsemöte till Skövde. 
Så skedde den 19 april 2012.
Styrelsen för Skövde IHS med ordföran-
den Börje Weiler i spetsen hälsade
mycket generöst och positivt WIS väl-
komna till Billingehus. WIS:s styrelse 
fick en redogörelse för sällskapets 
tillkomst och utveckling sedan 1999 och 
inrättandet av museet året efter. 

Ett imponerande museum som ledamö-
terna kunde ta del av på plats. Efter att 
tillsammans ha klarat av en del praktiska 
detaljer kring återinträdet kunde alla 
närvarande uttrycka sin glädje och till-

fredsställelse över att Skövde IHS nu åter 
ingår i den västgötska gemenskapen.

Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

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

Dessutom stödjer Du vår verksamhet.
Vi registrerar och arkiverar idrottshistoriska dokument, 
bilder, föremål och gör dem tillgängliga för allmänheten, 

bl.a. i våra muséer. 
Vi anordnar idrottscaféer, utställningar och studieresor m.m.

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

idrottshistoriska 
sällskap/föreningar (sid. 30-31):
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Gunnar ”6:an” Abrahamsson, 
Vårgårda Varpaklubb, i aktion under 
en varpatävling på Silkevallen. 
Tidigt 1960-tal.

Hols IF:s damlag 1975. Stående från vänster: 
”Maskoten” Carl-Johan Emanuelsson, tränare Jan-
Erik Emanuelsson, Annika Svensson, Marie-Louise 
Gärdnér, Eva Lindberg, Ingela Gustafsson, Monica 
Gustafsson, Marita Josefsson. Knästående från vän-
ster: Eva Johansson, Anita Andersson, Karin Sjöblom, 
Marina Merenius, Agneta Marklund, Carina Hag-
ström, Ing-Marie Andersson.

Skidåkare från Södra Härene IF på träningsläger 
i Idre december 1987. Från vänster:
Henrik Hermansson, Evert Josefsson, 
Olavi Ylläsjärvi och Kurt-Ove Gustavsson.

Curt Barkestedt spänner bågen i 
en tävling på Tånga hed i början 
av 1950-talet.

Stig Dahlberg mot mål i KFUM 
Alingsås´ 4-mannakavle 1959 och 
säkrar segern åt OK Kullingshof.

Vårgårda CK:s DM-segrande trio i lagtempo 1970. 
Från vänster: Hans Knutsson, Leif Karlsson
och Jan-Åke Ek.

Holmenlunken 1980. I främsta ledet från 
vänster: Peter Tössberg (Kils AIK), Roger 
Andersson (Vårgårda IK), Bengt Eskha-
gen (Trollhättans SK) och Lars Johansson 
(IK Bergaström).

En av sin tids främsta
Stig ”Vårgårdaälgen” Dahlberg, från 
OK Kullingshof i Vårgårda, var under 
sin aktiva tid en av landets främsta 
orienterare. 
På meritlistan finns bl.a. segrar i 
Nordiska 4-landskampen  (inoff. NM) 
1949 och 1950, SM-segrar i budkavle 
1950 och 1951 samt individuell SM-
seger 1958.

IDROTTSBILDER 
FRÅN 

VÅRGÅRDA
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Årsmöte och 
handboll i Alingsås
AIHS, som för övrigt fyller 20 i 
år, höll sitt årsmöte den 22 mars, 
där bl.a. AIHS stipendium för 
unga idrottare utdelades för sjätte 
året och tillföll i år Alingsås IF:s 
talangfulla friidrottare Elin Björk-
quist och Elias Hyvönen.

Mötet fick en mycket uppskattad 
avslutning genom att den kände alings-
åsprofilen Lennart Anderberg initierat 
och intressant pratade om Alingsås 
handbollsklubb. Lennart har ett mycket 
kvalificerat cv. Han var lärare från början 
och har sedan varit utbildningschef på  
SKF, skolchef i Essunga kommun och 
utbildningschef i Alingsås kommun. Utåt 
har han dock i Alingsås blivit mest känd 
som aktiv och utåtriktad chef för Futu-
rum - näringslivets och Alingsås kom-
muns samarbetsorgan för utveckling och 
marknadsföring. Dessutom är han bland 
annat ordförande i styrelsen för Spar-
banken i Alingsås. Lennart var i yngre 
dagar en framgångsrik fotbollsspelare i 
Alingsås IF och var en period också med 
i IF Elfsborg. Han har även varit tränare, 
t ex i Vårgårda IK. 

Numera är han bland mycket annat ord-
förande i Alingsås HK.

ALINGSÅS

Lennart Anderberg
Foto: Alingsås Tidning

Handbollen har funnits länge i Alingsås. 
Redan 1940 fanns ett lag i seriespel. Se-
dan har t ex Sörhaga IK och Alingsås IF 
haft handboll på programmet. Alingsås 
handbollsklubb bildades 1973 och har 
undan för undan arbetat sig upp till en 
storklubb i handbollssverige. 2010 blev 
AHK svenska mästare. I år siktade laget 
också högt men blev utslagna i kvartsfi-
nalen. Lennart beskrev klubbens målsätt-
ning och filosofi och hur man arbetar 
för att utveckla verksamheten. AHK 
har också ett damlag, som nu kvalifice-
rat sig för division 1, och ett farmarlag 
(Alingsås HP). Ungdomsverksamheten 
är mycket omfattande. Ett viktigt inslag 
är Potatiscupen, en ungodomstävling 
som brukar samla 300 - 400 lag. 

Klubben har från och med i år en hel-
tidsanställd klubbchef, Christer Mårtens-
son. Robert Wedberg har under några år 
varit framgångsrik tränare. Han slutar nu 
och ersätts av Mikael Franzén, som de 
senaste åren varit tränare i Sävehof, som 
ju under senare år varit bland landets 
absolut bästa handbollslag. 

En stor fråga för handbollen i Alingsås 
de senste åren har varit den trånga och 
slitna handbollsarenan i Nolhagahallen, 
av motståndarlagen ofta kallad "skokar-
tongen". Nolhagahallen byggdes 1968 
och har de senaste året fått dispens för 
elitseriespel. Kommunen planerade en 
ombyggnad men på grund av överkla-
ganden och segt beslutfattande gick 
ärendet i stå. Då bildade privata intres-
senter en så kallad arenagrupp som pla-
nerade, projekterade och nu har påbörjat 
byggnation av en ny evenemangsarena i 
Alingsås. Lennart framhöll att man siktar 
på att detta  ytterligare ska lyfta handbol-
len i staden. Arenan kommer att rymma 
cirka 2500 åskådare och beräknas vara 
klar våren 2013.

Lennart gav också exempel på hur andra 
elitklubbar arbetar och vilka problem 
och möjligheter som finns när det gäller 
ekonomi, engagerandet av ideélla krafter, 
marknadsföring och mycket annat. 
Frågorna till Lennart var många och 
avslutningsapplåden var mycket varm.

Lars Larsson

Hemlig resa 
i Falbygden
Lena Fréden från SISU tog med oss 
på "hemlig resa" till Vilske Klevas 
museum.

FALKÖPING

Det är Rose-Marie och Bo Wallander 
som ca 40 år tillbaka har samlat på sig 
en otroligt fin samling nostalgi sedan 
30-talet och framåt.
För fyra år sedan köpte de Missionshuset 
i Vilske Kleva och rustade upp detta, som 
de sedan gjorde museum av. Det finns en 
massor att titta på.

En hel skola/skolklass  finns bl. a mon-
terad med allt som ingick på den tiden. 
Vi som fick tillfälle att bese dessa fina  
samlingar var: Ordföranden Ulf Söder-
hielm, Sekreteraren Sven-Erik Hellberg, 
kassören Gunnar Gladh, Kurt Gyllensva-
an, Leif Markrud, Nils Qvist och Urban 
Lundberg.
 
Urban Lundberg
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Stig föddes 19 mars 1932. Familjen 
bestod av pappa Ragnar, mamma 
Torhild och 3 år äldre systern Rosa. 
När Stig var 5 år flyttade han och 
pappa till Pickesjön där Ragnar 
skötte vattenverket som försåg Borås 
stad med vatten.  
Det var i första klass i Norrbyskolan 
som Stig fick sitt smeknamn ”Picke”. 
Stig satt och pratade med en kompis 
under lektionen vilket irriterade lära-
ren John Bohlin som röt åt Stig ”kan 
du hålla käft lille Pickepojk”

När Stig var 7 år började han träna, 
med pappa som tränare. Träningen gick 
till så att pappa tog ut väckarklockan 
och så fick Stig springa runt Pickesjön. 
Pappa sa att det var 2 km runt och när 
Stig sprungit ett varv tittade pappa på 
väckarklockan och sa tiden. Han tyckte 
för det mesta att Stig sprungit på en dålig 
tid. Nu 70 år senare vet Stig varför, det är 
nämligen 2.8 km runt sjön. 

Efter att Stig flyttat hemifrån tränade han 
sporadiskt. Han fick jobb på Björsells 
tryckeri och som blivande typograf fick 
han möjlighet att ställa upp i den årliga 
”Typgången”.
Typgången var en tävling för typografer 
och arrangerades över hela Sverige på 
Kristi Himmelsfärdsdagen.
Man gick 10 km, från Borås ut till 
Sandared på Göteborgsvägen. Stig gick 
här sin första gångtävling som 15-åring 
och blev trea av 30 startande, på tiden 
1.02,17. På sista kilometern i en uppförs-
backe gick Stig förbi Mats Segerblom, 
känd radio och TV-reporter.

Samma år, 1947, blev Stig medlem i SK 
Svängen och fick vara med som varvräk-
nare vid en tävling runt Ramnasjön.

1953 fick Stig en förfrågan från ett 
konkurrenttryckeri om han ville börja 
jobba där, han skulle få 10 kronor mer 
i veckan, 170:- mot 160:- tidigare. Stig 
bytte jobb, lämnade Centraltryckeriet och 
började på Tryckericentralen. 
Åke Olsson som ägde Tryckericentralen, 
ägde även Cirkeltryckeriet i Göteborg 
ihop med Edvin Ahlqvist. Edvin blev ju 
senare Ingemar Johanssons promotor.
Cirkelförlaget tryckte bla. Rekordma-
gasinet och när upplagan var stor fick 
Tryckericentralen hjälpa till att trycka. 

Stig ”Picke” Karlsson avgick som ordförande i 
Västergötlands Gång-och Vandrarförbund efter 44 år 2010 
och som ordförande i SK Svängen, Borås efter 46 år 2012

Stig berättar att några gånger kom Inge-
mar Johansson till Borås för att packa 
tidningar. När Ingemar skulle boxas 
första matchen mot Floyd 1959 var 
stora delar av upplagan tryckt redan före 
matchen, så säker var man på seger.
Stig stannade på Tryckericentralen i 19 
år. Arbetade de nästa 23 åren på Eskils 
Tryckeri och gick i pension 1996.    

Under åren 1948-1954 var det lite si 
och så med träningen för Picke men på 
nyårsafton 1954 ringde han Svängens 
ordförande Nils Ferhm och lovade att 
han skulle börja träna ordentligt. 
Först gick man i nybörjarklass, när man 
gjort tre tävlingar under 50.12 fick man 
gå i seniorklassen. Picke berättar att han 
de två första tävlingarna gjorde under 
50.12 men i den tredje gick han på 50.14.
Picke gick sitt första SM 1957 i Lands-
krona, blev 20:de man på 10 km med 
tiden 50.10. Svängen tog silver i lag men 
Picke var fjärde man så han blev utan 
medalj.
1958 vid SM i Sala gick det betydligt 
bättre. Picke gjorde här sitt bästa lopp 
i karriären och blev femma på 20 km 
med tiden 1.46,28. Vann gjorde Lennart 
Back före John Ljunggren och trea blev 
Svängens Karl-Erik Hallin, fyra Ingvar 
Pettersson. Sexa blev Svängens Bengt 
Gustafsson och Svängen tog en överläg-
sen guldmedalj i lag.

1959 blev Picke uttagen som OS-aspirant 
och fick vara med på träningsläger i 
Ramundberget i Härjedalen.
1960 i Uddevalla gick det åter bra för SK 
Svängen. Man tog guldet i lag för tredje 
året i rad. Karl-Erik Hallin vann Sväng-
ens första individuella guldmedalj, 
Picke var 7:a på 1.45,52 och 
Bengt Gustafsson 8:a.
1961 skulle bli Pickes sista år som aktiv 
på tävlingsbanan. SM gick i Köping och 
Svängen tog sitt fjärde raka guld på 20 
km. Picke blev 16:de man och bara femte 
bäste Svängengångare och han blev utan 
lagguldmedalj.
Picke säger att det skulle ha varit fem 
raka guld för vid SM i Landskrona 
1957 på 10 km gick Landskronas Thage 
Jönsson så illa att han borde ha dis-
kvalificerats. I Gångsport stod att läsa: 
”Thages gångsätt är av det farliga slag 
som nödvändigt måste leda till bristande 
markkontakt vid hög fart”. 
I Köping fick Svängen också sitt första 
juniorguld, det var Ingemar Claesson 
som vann juniorernas 15 km. Ingemar 
har berättat att vore det inte för Picke så 
skulle han aldrig ha vunnit. Ingemar var 
nämligen ordentligt trött vid 10 km och 
ville bryta men Picke ropade på honom 
att fortsätta lite till och lite till och lite till 
ända in i mål.

Picke berättar att han bara startat på 5 mil 
en gång, det var på ett DM där K-E Hal-
lin bad Picke att vara ”hare” åt honom. 
Efter 5 km tvingades Hallin uppsöka 
skogen men sa åt Picke att fortsätta, jag 
kommer ikapp dig sa Hallin. Picke gick 
på i god fart, ja i så god fart att han ledde 
med 12 minuter vid 15 km .Det tog ända 
till 33 km innan Hallin kom ikapp. Hallin 
var mycket arg på Picke och skällde ut 
honom för att han gått så fort. Picke bröt 
då tävlingen.

Pickes bittraste minne är från Köla, han 
blev diskad 20 meter före mål och där-
med vann Värmland landskapsmatchen 
med 1 poäng.

Pickes två sista tävlingar var en jubi-
leumstävling i Oslo och Typografernas 
SM i Stockholm 1961. I Oslo gick man 
20 km och det var 35 grader varmt. Picke 
var svart i ansiktet och helt slut vid 15 
km. Hustrun Anja ville att han skulle 
bryta och det gjorde Picke vid 18 km. 
Många kollapsade minns Picke.

”Picke” i Typografernas SM 
på Djurgården i Stockholm 1961



11

Vid typografernas SM på Djurgården 
gick det strålande. Picke vann och Finska 
Typografernas fackförening, som fyllde 
100 år, bjöd Picke på en resa till Helsing-
fors.

Pickes bana som ledare började 1960 då 
han blev vald till kassör i Svängen, en 
post han hade i 6 år. Han tog över efter 
Ingvald Andreasson och när han frågade 
efter kassaboken blev svaret: det finns 
ingen och i kassan är det noll.
Picke köpte en kassabok för 2.25, tryckte 
upp årskort, tog in årsavgifter och så blev 
det lite inkomster.

Under de kommande åren tyckte Picke 
mer och mer att Svenska Gångförbun-
det gjorde för lite, han försökte påverka 
Svängens ordförande Nils Ferhm att få 
Gångförbundets styrelse att först få bort 
Eric Lindé, som varit ordf. i 25 år, och 
sedan arbeta bättre.
1966 hade Nils Fehrm  tröttnat. Han sa 
till Picke att nu får du ta över.
Picke blev vald till ordförande både i 
Svängen och i Västergötlands Gångför-
bund.
Picke blev samma år invald i Gångför-
bundets styrele.
Efter ett år i styrelsen avgick Picke. 
Enligt honom berodde det på att näs-
tan varje lördag var det någon förening 
som hade jubileum. SGF hade då 406 
föreningar och eftersom Picke var yngst 
fick han oftast representera förbundet på 
dessa jubileum och det orkade han inte 
med.

1972 blev Stig åter invald i styrelsen och 
satt i 10 år som ungdomsansvarig.

I SK Svängen hände det också saker. 
1966 anlitade klubben riksinstruktör 
Axel Thureson och följden blev att To-
mas Glans och undertecknad kom med i 
Gångsporten. 1964 och 65 hade Marga-
reta Gustavsson vunnit SM och Svängen 
lagguld i damjuniorer 5 km och nu 

började en framgångsrik tid för klubben 
under Pickes ledning. 
10 st egna Svängenprodukter har blivit 
individuella svenska mästare (ej vete-
raner). Tomas Glans, Monika Karlsson, 
Leif Karlsson, Berit Karlsson, Monica 
Gunnarsson, Martin Hedlund, Joakim 
Hassmer, Anders Hansson, Helena 
Sandmer och Fredrik Sandmer. Jessica 
Franzén, Ellinor Hogrell och Felicia Ho-
grell ska också nämnas men de började 
inte sin karriär i Svängen.
Picke rankar Monica Gunnarsson som 
Svängens bästa damgångare och Leif 
Karlsson som den bäste herrgångaren.
Den mest överraskande guldmedaljen tog 
Joakim Hassmer vid inomhus-SM 1991 
enligt Picke.

Picke har varit tävlingsledare för stora 
SM 1972, 1982 och 1991, damlands-
kamp 1970, Luganosemifinal 1973, inof-
ficiellt VM för damer 1977, Världscupse-
mifinal 1985 och 53 Knalletrampar.
Vid dam-VM 1977 var det ca 4000 män-
niskor runt Ramnasjön och tittade, invig-
ningen hade hållits på Stora torget mitt 
under lördagshandlingen vilket innebar 
fin reklam.

Ekonomi har alltid varit Pickes starka 
sida. Sedan Picke blev ordförande i 
Svängen och Västergötland har det varit 
god ekonomi i båda. Varuhusen i Borås 
lät föreningar sälja lotter och där hade 
Picke alltid ett eller två lotteritillstånd 
klara. Kön var ibland 4 år lång för för-
eningar som ville sälja och ofta slarvade 
föreningarna med att ha lotteritillståndet 
klart, då fick Svängen eller Västergötland 
hoppa in och sälja så att inte platsen stod 
tom. Så gott som varje år hade vi något 
lotteri berättar Picke.

Stig har fått SGV:s Hederstecken, Borås 
Tidnings plakett och även mottagit RF:s 
högsta utmärkelse Förtjänsttecken i guld 
ur prins Bertils hand.

Under alla år har Anja funnits vid Pickes 
sida och skött hemmet, lagat god mat, 
gjort smörgåsar till Picke när han skulle 
på tävling och jobb.
Den stora tragedin drabbade Anja och 
Stig 10 juni 1978. Stadshotellet i Borås 
brann, 20 ungdomar omkom, den sist 
identifierade var deras son Reino, endast 
22 år gammal. Borås och Svängen var i 
chock.

Jag frågar Picke varför han tror att gång-
sporten stagnerat så och om det finns 
någon framtid. Picke svarar att bristen på 
ledare och instruktörer har en stor skuld. 
Hade inte föräldrar ställt upp så hade det 
varit riktigt illa.
Om gång får synas mer i massmedia och 
vi får internationella framgångar så finns 
det en framtid.

Undertecknad har känt Stig lika länge 
som han varit ordförande i VGVF och 
under många och långa resor fört otaliga 
samtal med honom. Kunnigheten är stor 
på de flesta områden men jag har också 
upptäckt brister. Picke kan inte skriva 
maskin, han säger att han aldrig ville 
lära sig för risken fanns då att han blev 
sekreterare.
Stig Karlsson är en ledare av den gamla 
stammen, lägger ner väldigt mycket av 
sin fritid på idrotten, helt ideellt.
När han nu avgått som ordförande i 
Västergötlands Gång och Vandrarför-
bund och SK Svängen kan han känna sig 
oerhört stolt för vad han åstadkommit.

Börje Hansson

”Picke” med två av Svängens framgångs-
rikaste gångare, Martin Hedlund och 
Monica Gunnarsson

Svängens klubbmärke

Gångklubbar
Vi efterlyser personer som varit 
med i någon gångklubb eller som 
har resultatlistor, protokoll, priser 
osv. 
Även ni som har haft någon äldre 
anhörig som ni vet varit med i en 
gångklubb får gärna höra av er.
 
Hör av er till Börje Hansson,
Hulta Västergården, 
507 52 Borås
 
e-post: b.hansson.hulta@telia.com
 
Telefon 033 156356   0730 440658



Sven ”Sven Vega” Johansson.
1919-2003

- Sven fick på mitten av 20-talet en cykel 
av märket Vega. Den tillverkades av Öst-
ergötlands Velocipedfabrik i Linköping, 
berättar Svens son, Sture Veghed.
- I Svens klass i folkskolan fanns inte 
mindre än sju elever som hade samma 
förnamn. Därför sa klasskamraterna ofta: 
”Där kommer Sven med sin Vega”. T.o.m. 
läraren, Carl Dahlberg, känd skaraprofil, 
tog till sig uttryckssättet och smeknamnet 
var ett faktum, fortsätter Sture. 

”Sven Vega” drev under många år en 
elektrisk firma.
- Smeknamnet blev med tiden så eta-
blerat, att Sven använde det när kunder 
ringde. Jag ärvde smeknamnet och kallas 
ofta ”Sture Vega”. Även min son ”släpar” 
på det, slutar Sture.
Sven spelade fotboll i Skara IF mellan 
1936 och 1946.

Harry ”Nocke” Svantesson.
1916-1994

Harry hade två äldre bröder, som var 
mycket intresserade av fotboll. Eftersom 
familjen bodde på Hindsbogatan i anslut-
ning till Skaravallen, blev besöken där 
många. Harry fick följa med sina bröder.

- Men pappa hade lite svårt att prata rent, 
så när han skulle säga ”nicka bollen”, 
blev det ”nocka bollen”. Så fick han sitt 
smeknamn, berättar dottern Ulla Frisén.
- Harry började som lärling på Nya 
Konditoriet i Skara. Efter en sväng till 
Mellerud, hamnade han hos en bagare i 
Jönköping, där han spelade fotboll för IK 
Tord, berättar hans fru Anna-Maria. 
- 1940 blev Zetterbergs Konditori i Skara 
till salu. Skara IF, som ville ha hem 

Åke ”Spira” Larsson.
1932 -

- Jag arbetade som springpojke hos 
Storms Fröhandel i Skara. När jag gick 
och såg ”Barnen från Frostmofjället” på 
bio, tyckte jag den var rörande och blev 
ledsen. Då gav mig arbetskamraterna 

SMEKNAMN
Alla människor får ju ge-
nom dopet ett eller i många 
fall flera förnamn. Men 
ganska snart ”begåvas” 
många med ytterligare ett 
namn, ett smeknamn, som 
ofta hänger med livet ut. 
En del smeknamn är lätta 
att förklara. Robert blir 
”Robban”, Leif blir ”Lef-
fe” o.s.v. Andra är däremot 
är lite mer svårförståeliga 
och kräver en förklaring.
Inom idrotten är det vanligt 
med smeknamn, inte minst 
inom lagidrotterna. Här 
nedan följer en presenta-
tion av kända idrottsprofi-
ler i Skara, med smeknamn 
som kräver sin förklaring. 

Åke ”Spira” Larsson

Harry ”Nocke” Svantesson

Sven ”Sven-Vega” Johansson

smeknamnet ”Gullspira” efter geten i be-
rättelsen. Men ”Gullspira” var för långt 
och blev så småningom bara ”Spira”, 
berättar Åke Larsson.

”Spira” var tillsammans med Bengt-Inge 
Johansson Skaras bästa brottare under 
50-talet. Åke vann bl.a. ett B-SM.

- Vi gick båda i weltervikt och prestige-
mötena mellan oss var många, fortsätter 
Åke. Jag började brottas i 10-årsåldern. 
Då höll vi till i ett skjul vid Holms Åkeri 
på Skolgatan. På bottenvåningen var 
likvagnarna parkerade och på våningen 
ovanför tränade vi.
”Spira” spelade också fotboll i IFK Skara 
samt bandy för Skara IF.

Harry, uppmanade honom att köpa kon-
ditoriet och lovade att stötta med lån. 
Harry accepterade och Nockes Konditori 
var ett faktum. Konditoriet blev med 
tiden en institution och har funnits kvar 
tills bara för några år sedan. Namnet 
lever dock kvar i Nockes café, slutar 
Anna-Maria.

 ”Nocke” spelade fotboll i Skara IF från 
mitten av 1930- till slutet av 1940-talet, 
med undantag av sejouren i IK Tord. Han 
spelade i kedjan på vänsterkanten.

TROLLHÄTTAN
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Carl ”Calle Dreck” Carlsson.
1924-1979.

Carls pappa hade som yrke att köra ut 
dricka för Skara bryggeri, som fanns på 
Vallgatan, vilket skedde med häst och 
vagn. Eftersom dricka på skaraborgska 
blir drecka, var Carls smeknamn givet, 
”Calle Dreck”.

”Calle Dreck” betraktas allmänt som 
Skaras Gunnar Gren. Han var mycket 
teknisk och en viktig kugge i Skara IF, 
där han spelade vänsterhalv, då laget 
spelade i div. 2, säsongen 1956-57. I den 
berömda matchen mot ÖIS, ställdes han 
mot Gunnar Gren. Redan i första anfallet 
fintade ”Calle Dreck” bort honom med 
”ett enkelt stamp i gräsmattan” och Gren 
missade både sin tackling och bollen.

Carl "Calle-Dreck" Carlsson

Ivar ”Mammon” Magnusson.
1916-1994.

- Min farbror var yngst i syskonskaran 
och döpt till Nils Ivar Magnusson. 

Ivar ”Mammon” Magnusson

Erik ”Kirre” Andersson

Erik ”Kirre” Andersson.
1930-1995.

Erik fick sitt smeknamn tidigt. Genom 
att skriva Erik baklänges och addera ett r, 
får man ”Kirre”.

”Kirre” är en av Skaras mest kända och 
omtyckta idrottsprofiler. Han var aktiv 
i alla de fyra stora lagidrotterna. Han 
spelade oftast vänsterinner i Skara IF:s 
div. 2 lag, säsongen 1956-57.
Det berättas att ”Kirre” under en och 
samma söndag hann spela tävlingsmat-
cher i bandy, handboll och ishockey.

Han hade lite svårt att prata rent, så 
när någon frågade vad han hette blev 
det ”Nitt Ivar Mammon”. Detta tyckte 
många, inte minst hans storebröder, lät 
roligt, så han fick frågan ofta. På så sätt 
”föddes” hans smeknamn, berättar brors-
dottern Annika Olsson.

”Mammon” drev under många år en väl-
känd radiofirma i Skara, så småningom 
utökad med TV.
Ivar spelade fotboll i Skara IF under 30- 
och 40-talen. Han var högerytter.

Rune ”Garra” Granath.
1933-2003.

Rune fick sitt smeknamn tidigt. Det finns 
två versioner om hur det kom till. Rök-
ning och cigaretter är ofta spännande i 
unga år. Så också för Rune, som rull-
lade cigarrer av blad och låtsasrökte. Av 
en kompis fick han därför smeknamnet 
”Garra”, menar en del. Andra hävdar att 
”Garra” helt enkelt är en förvrängning av 
efternamnet Granath. 
- Runes smeknamn blev så etablerat, att 
han registrerade det som sitt förnamn, 
berättar hans fru Majken. På hans grav-
sten står det Garra Granath.

Rune var en stor bollbegåvning. 
Han var aktiv i ishockey, fotboll, bandy 
och handboll. I de tre förstnämnda idrot-
terna agerade han målvakt i Skara IF. 

Rune ”Garra” Granath

Han bar ofta en keps med namnet 
”Garra”, när han spelade. Han vann även 
SM i boule. På senare år var ”Garra” en 
flitig motionär. Bl.a. åkte han ett tiotal 
Vätternrundor tillsammans med sin fru.

”Garra” var mycket av en spjuver. I en 
fotbollsmatch kom en motståndarforward 
fri vid mittlinjen och rusade mot ”Garra”. 
Rune stod inte kvar i målet, utan rusade 
ut, viftade och skrek:
- Offside, offside!
Motståndaren kom av sig, stannade upp 
och tittade på domaren. Därmed hann 
försvararna upp honom och tog bollen. 
Någon avblåsning kom aldrig.

forts.

TROLLHÄTTAN
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Lennart "Kula" Andersson

Lennart ”Kula” Andersson. 
1928 -

- Som liten bodde jag på Västermalm i 
Skara. Där fanns en gräsplan, Brinka-
gärdet, som vi brukade spela fotboll på, 
berättar Lennart.
- En dag när pappa klippte mig, tog 
han allt hår, så jag blev helt kal. Bland 
fotbollskamraterna fanns en som gärna 
gav kompisarna smeknamn. När han fick 
se mitt kala huvud, fick jag heta ”Biljard-
kula”, vilket så småningom kortades till 
”Kula”.

Lennart debuterade i Skara IF:s A-lag 
1946 och blev efter ett par år ordinarie. 
Han spelade mest center och högeryt-
ter. Karriärens höjdpunkt var när Skara 
spelade i div. 2 säsongen 1956-57.
- Då fick jag spela högerytter, eftersom 
klubben värvat Curt ”Laxå” Andersson 
som center, minns Lennart.
- När vi mötte ÖIS på Skaravallen var det 
12857 åskådare, fortsätter Lennart. Laget 
med Gunnar Gren, Agne Simonsson och 
Rune Börjesson i spetsen spelade ut oss 
och vann med 

Kent "Birka" Björk

Kent ”Birka” Björk.
1941 -

- Jag är född i Kvänum, men vi flyttade 
till Skara, där jag började i 4:e klass på 
Källeskolan, minns Kent.
- I klassen fanns en grabb, Lars Lundin, 
som var begåvad och allmänbildad. Han 
var också bra på att ge klasskamraterna 
smeknamn. Då jag hette Björk i efter-
namn, associerade han till Björkö i Mäla-
ren. Där fanns en stad under vikinga- och 
medeltiden som hette Birka. På så sätt 
fick jag mitt smeknamn, fortsätter Kent.

Kent debuterade i Skara IF:s A-lag 1958 
som 17-åring och höll på till 1970. Han 
spelade högerytter. Han var också en 
duktig ishockeyspelare.

Alf ”Mackan” Håkansson

Alf ”Mackan” Håkansson.
1934-1990.

- Alf var matglad som ung. På ett scout-
läger åt han väldigt många smörgåsar, så 
många att kompisarna gav honom smek-
namnet ”Mackan”, berättar hans bror Bo 
Håkansson.

Alf utbildade sig till polis, men kom 
sedan att arbeta på Nya Lidköpings-
Tidningens sportavdelning. Han medver-
kade också med en sportkrönika i Skara 
Tidning. Han skrev under signaturen 
”Mac”.  På hemväg, efter att ha bevakat 
en fotbollsmatch mellan Skogslund och 
Lerdala, råkade ”Mackan” ut för vatten-
planing, krockade och omkom, blott 56 
år gammal.

Alf var aktiv i alla de fyra stora bolli-
drotterna. Han körde även motocross i 
unga år. Efter sin aktiva tid satsade han 
med framgång på en domarkarriär. 1974 
dömde han sin första allsvenska match. 
Så småningom fick han internatio-
nella uppdrag. Höjdpunkten blev då han 
dömde landskampen mellan England och 
Bulgarien på Wembley Stadium 1979.

          Lennart Karlsson/Jan-Åke Ek

6-1. Men jag gjorde tröstmålet på hörna.

”Kula” var också en duktig handbolls-
målvakt i Skara HK. Dessutom sysslade 
han med friidrott, där han hoppade im-
ponerande 6,42 i längd på Skaravallens 
dåliga kolstybbsbanor.
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Vem är
”Gurra”, ”Snoken”, ”Pumpen”, ”Kroke-Gunnar”,

”Sven i Fôlebrôten”, ”Nils i kurva”,
osv.osv.???

Du som läser denna tidning, har säkert en massa lustiga smeknamn i minnet.
Skicka in dem till red. med lite fakta och historik

- helst med en bild också.
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Idrottsliga 
kringaktiviteter-
tipspromenader.
I våra idrottsklubbar finns,  förutom 
den rent idrottliga verksamheten, 
aktiviteter som fungerar som socialt 
kitt, inkomstkälla, trivselfaktor osv.
Tipspromenader är en sådan. Många 
idrottsklubbar har detta som en triv-
sam och sund söndagssysselsättning. 
Så också hos den klubb, vars prome-
nader jag tänker berätta om.

I Skene SOIS jubileumsbok finns ett 
kapitel som behandlar tips-
promenadens historia för denna 
klubb.

Jag citerar:
Som föregångare till nutidens tipsprome-
nader, startade vi i början av 1950-talet 
s.k. träffpunkter.

Det gick till så att en  viss punkt ute i 
skogen angavs genom en kartmarkering 
på anslagstavlan nere i samhället. Den 
som angivit markeringen tillhandahöll 
kaffe, kokt på en värmande brasa.

Det låg alltid en viss spänning i att leta 
sig fram till det angivna målet, som 
ibland kunde vara ganska svårfunnet för 
den som inte var så säker på att hantera 
karta och kompass. Då fick ibland denna 
brist kompenseras med känsliga syn- och 
luktorgan. Det kunde vara röken från 
brasan som avslöjade läget och det kunde 
vara kaffedoften som, med rätt vindrikt-
ning, röjde platsen. Tyvärr hände det vid 
några tillfällen att deltagarna fick vända 
hem utan att ha hittat det angivna målet. 
Detta gjorde att vi i början av 60-talet 
gick över till att snitsla från sportstugan 
till träffpunkten som då kom att utgöra 
målet för en tipspromenad, omfattande 
20 frågor.

MARK
Dessa promenader blev väldigt populära. 
Brasa, kaffe och läsk fanns alltid. Till en 
början fick deltagarna betala vad de an-
såg att kaffet var värt. Detta började och 
tog slut en solig oktobersöndag då 260 
personer gick tipspromenaden. Behåll-
ningen blev endast 64 kronor. Besvikel-
sen var stor och därefter sattes ett fast 
pris på kaffet.

1967 började tipspromenaderna anord-
nas med start och mål vid sportstugan. 
Promenaderna lades i olika stråk i om-
givningen och t.o.m. på sjöisen ibland. 
Några försök gjordes att ha s.k. grillkon-
troller utefter banan men det rönte inget 
större intresse.

Under 80-talet sjönk deltagarantalet allt 
mera. Grannklubbarnas barnvagnsvän-
liga banor fick kanske våra att verka 
strapatsrika. Sedan några år tillbaka hålls 
tipspromenaderna på en och samma 
välpreparerade bana. Frågornas antal 
krympte så småningom till 15. GINGO 
infördes och numera finns också en skil-
jefråga med.

Det anordnas ca 20 promenader årligen, 
fördelade på vår och höstsäsong. Genom 
att det är många olika medlemmar som är 
ansvariga för kompositionen av frågorna  
blir det variation på dessa. Tipspromena-
derna är en uppskattad form av söndags-
motion för ortsbor i alla åldrar. De ger 
också ett tillskott  till klubbkassan.

Detta skrevs om tipspromenaderna 
1993 då Jubileumsboken gavs ut.
Fortsättningsvis kan nämnas att ända till 
2009 användes det , i citatet, sist nämnda 
konceptet för klubbens tipspromenader. 
Från och med 2009 används barnfrågor 
och vuxenfrågor, gingot är borttaget och 
två fasta banor erbjuds – en kortare och 
en längre. 
Historien kring det sistnämnda är som 
följer:

 För tre år sedan körde skogsmaskiner 
sönder vår fasta bana. När den skulle 
användas på våren, gick det inte att köra 
med barnvagn och den var oländig för 
övriga deltagare också. Då infördes den 
kortare banan som är lika med elljus-
spårets sträckning ,som komplement. 
Nåväl – den sönderkörda banan rättades 
till inför hösten och då startade vi med 
en bana igen. Men vårens alternativ hade 
skapat ett behov och vi fick fortsätta med  
två banor.

Kvar från tiden då träffpunkterna startade 
är att vi, vid den sista promenaden  på 
våren, erbjuder en längre bana runt Sjön 
med kaffekontroll.
Vid höstens sista promenad finns också 
en sådan men då serveras glögg och 
godispåse av tomten.

Källor: 55 år med Skene SOIS   
             Samt egna upplevelser

Britt-Marie Knutsson
Medlem i SOIS och i
Marks Idrottshistoriska sällskap



Lidköpings skytteförening är antag-
ligen Skaraborgs äldsta verksamma 
idrottsförening. I Lidköpings nya 
Tidning kunde man nämligen den 19 
december 1860 i en annons läsa, att 
den Friwilliga Brandkåren i staden 
skulle ha ett sammanträde den 23 
december 1860. I annonsen meddela-
des, att då ”kommer äfwen fråga att 
wäckas, om bildandet af en friwillig 
Skarpskyttekår härstädes”. Frågan 
hade väckts genom tankarna om en 
allmän folkbeväpning, som spred sig 
över landet och som resulterade i att 
det bildades många nya skyttefören-
ingar i början av 1860-talet. 

Vid sammanträdet tillsattes en bestyrelse 
bestående av ”Herr Häradshöfding H.B. 
Bursie, Herr Kapten Carl Påhlman, Herr 
Baron A.G. Fock, Herr Häradshöfding C. 
Wennèrus, Herr Rektor W. Nilson, Herr 
Bryggaren J. Sandwall och Herr Gelbgju-
taren L. Malmström”. Bestyrelsen skulle 
”göra allmän inbjudning och i öfrigt wid-
taga de åtgärder, som finnes erforderliga” 
för en skytteförening i staden.

Föreningen hade först namnet Lidkö-
pings frivilliga skytteförening. Men efter 
en kunglig kungörelse den 8 mars 1861 
om skarpskytteföreningar, valde man att 
anmäla föreningen till Kungl. Maj:t en-
ligt förordningen och ändrade samtidigt 
namnet till Lidköpings frivilliga skarp-
skytteförening. Föreningen registrerades 
den 16 april 1861 och fick också som 
första skarpskytteförening sin överbefäl-
havare utnämnd av Kongl. Maj:t. 
Det var den ovan nämnde kaptenen Carl 
Påhlman. Han ersattes dock redan i juli 
1861 av kaptenen Carl von Braun. 

Den 16 april 1861 är också det datum 
som stod på den sidenfana som förening-
en fick av stadens damer i oktober 1862. 

Lidköpings skytteförenings gamla 
sidenfana från 1862.

Det ”fruktade” Lidköpingslaget som 
1925 vann tävlingen om Göteborgspo-
kalen, från vänster stående Birger Wold, 
Ernst Malmgren och Henning Swenson 
samt knästående Ivar Wester och Gustaf 
Andersson. De två sistnämnda deltog i 
det svenska OS-laget i Paris 1924 och 
Gustaf deltog också i OS i Los Angeles 
1932. Då var han nästan 50 år gammal.

Lidköpings skytteförening 150 år   
Det är antagligen därför som detta datum 
i olika sammanhang har uppfattats som 
det datum, då föreningen bildades, vilket 
således inte är korrekt. Föreningen har 
därför också alltid firat sina jubileer med 
utgångspunkt från detta datum. Om man 
skall följa exemplet från Stockholms 
frivilliga skarpskytteförening, bör Lid-
köpings skytteförening i stället fira sina 
jubileer med utgångspunkt från år 1860.

Skarpskytterörelsen med sin militära 
anknytning i form av marscher och 
vapenövningar vid sidan av själva skyttet 
ebbade så småningom ut och ersattes 
av en enbart ”skjutande” skytterörelse. 
Precis som många andra skarpskytteför-
eningar ombildades därför Lidköpings 
frivilliga skarpskytteförening till en rent 
civil skytteförening. Detta skedde 1883, 
då namnet ändrades till det nuvarande 
namnet, Lidköpings skytteförening. 

Redan tidigt hade föreningen gevärs-
skyttar som hävdade sig väl. Gustaf 
Lagergren vann till exempel fina priser 
vid riksskyttetävlingarna i Stockholm 
redan i mitten av 1880-talet. En annan 
storskytt var John Hedin, som också var 
föreningens ordförande under en expan-
siv period från 1902-1912. Föreningen 
var också framgångsrik i lagtävlingarna 
inom Skaraborgs skytteförbund och vann 
standartävlingen inom förbundet sex av 
sju år under perioden 1897-1903.

I en särskild dager står lidköpingsskyt-
tet under 1920-talet. Då hade föreningen 
tre skyttar, som alla blev världsmästare. 
Dessa var Gustaf Andersson, Ernst 
Malmgren och Ivar Wester. Gustaf An-
dersson vann VM i liggande på armége-
vär 1924 och Ernst Malmgren upprepade 
bravaden 1929. Gustaf Andersson och 
Ivar Wester blev världsmästare i lag vid 
flera tillfällen, den senare dock först 
sedan han hade lämnat föreningen 1927. 
Vid olympiaden 1924 fanns både Ivar 
Wester och Gustaf Andersson med i det 
svenska 5-mannalaget i långdistansskytte 
och den senare deltog också i olympia-
den 1932, då han blev femma i liggande-
skytte på 50 meter.  

Dessa tre skyttar kompletterades av yt-
terligare några duktiga skyttar, nämligen 
Henning Swenson och Birger Wold. 
De bildade tillsammans det ”fruktade” 
lidköpingslaget som vann rikstävlingen 
om Göteborgspokalen 1925. Tre av dem 
utgjorde också laget som vann tävlingen 
om Riksskölden 1928.

Sin största numerär hade förening under 

andra världskriget. I medlemsförteck-
ningen för 1940 finns det 1188 registre-
rade medlemmar, då staden hade cirka 
12 000 invånare. När jag själv började 
skjuta 1953 hade föreningen cirka 350 
medlemmar. Då var fortfarande Gustaf 
Andersson och Birger Wold i högsta grad 
aktiva inom föreningen och man fick 
skjuta väl för att kunna slå dem.

Svenska mästerskap i skytte med gevär 
instiftades först under 1930-talet och 
föreningen har inte haft mer än några 
skyttar som har blivit svenska mästare. 
Gustaf Andersson blev svensk mästare 
vid flera tillfällen under 1930-talet, men 
då tävlade han för Tidaholms skyt-
teförening. 1958 blev jag själv svensk 
skolmästare i banskytte och min tidigare 
klasskamrat Bengt Jansson i fältskytte. 
Så sent som 2011 blev Claes Berggren 
svensk mästare i lag, när det västgötska 
laget vann i ställningsskytte på 300 
meter.

Precis som Gustaf Andersson har också 
några andra Lidköpingsskyttar blivit 
svenska mästare efter det, att de på 
grund av studier och arbete hade lämnat 
föreningen.  Så har till exempel Ingemar 
Johansson och jag själv blivit svenska 
mästare såväl individuellt som i lag vid 
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Bilder från minnesutställningen Lidköpings skytteförening 150 år

Tre av de gamla skyttarna från 1950-ta-
let, från vänster Gunnar Andersson, Inge 
Syhlén och Torbjörn Wold.

De äldre fotona är hämtade från Skara-
borgs läns folkrörelsearkiv och de nya 
fotona är tagna av Alf Johansson.

flera tillfällen under våra år som Göte-
borgsskyttar. Men vi nådde aldrig den 
nivå som 1920-talets Lidköpingsskyttar 
hade, när de var som bäst.   

I traditionens tecken firade Lidköpings 
skytteförening sitt 150-årsjubileum vid 
en jubileumsträff på Lidköpings Idrotts-
museum den 24 november 2011. Tillsam-
mans med Lidköpings Idrottshistoriska 
Sällskap och Skaraborgs läns folkrörel-
searkiv hade man då också arrangerat en 

minnesutställning. Idag har föreningen 
ett tjugotal medlemmar, som i huvudsak 
ägnar sig åt 300-metersskytte. 
Man har också ett samarbete med Saleby 
skytteförening, då det gäller 50-meters-
skytte.   

Alf Johansson, Lidköpings Idrottshis-
toriska Sällskap och Lidköpingsskytt 
1953-1963
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Den 27/3-12 besökte Wargöns IK:s 
Veteraner museet. De var 18 glada och 
pratsjuka grabbar i sina bästa år ”pensio-
närer”. De brukar träffas några gånger 
per år, alla har spelat fotboll och bandy. 
Det är viktigt att hålla kontakten och inte 
minst prata gamla minnen. Deras träffar 
försöker de lägga på ställen där det finns 
intressanta saker att titta på, så de hade 
kommit rätt. Det var en uppsluppen 
stämning runt kaffebordet. 
 Bland de närvarande återfinns det två 
veteraner. Den äldsta är Arne”Chippen” 
Johansson snart 92 år och Sven ”Nolle” 
Norlin 84 år. Båda har under lång tid lagt 
ner mycket tid och arbete i föreningen 
”Wargöns Sportklubb WSK”. 
Det var inte alla besökare som varit på 
museet tidigare, så de passade på att gå 
runt och bese utställningarna. 

Arne ”Chippen” Johansson

Sven”Nolle” Norlin

Titt i skåp

Fotobeskådande

Wargön IK:s 
Veteraner

Från museet passade vi på att ta fram 
fotopärmar, som de genast kastade sig 
över. Detta för att hjälpa till att identi-
fiera personer på fotona, som vi själva 
inte lyckats lösa.

Sammankomsten avslutades med att 
Dick Hansson läste dikter av en fritids 
poet från Vargön. Albert Svensson även 
kallad Albert Hästskiten. Dessa dikter 
har Dick lagt ner mycket arbete för att 
hitta och skrivit ner. En hel pärm med 
dikterna finns att läsa på Västra Hunhems 
Hembyggds Förening. Dikterna handlar 
om det som hände i vardagen.

                              Text och bild
                              Ragnar Lindström



Till vänster Eric Johansson,i mitten Lars Kamp 
och till höger vår kassör Stig Svantesson

TROLLHÄTTAN

Trollhättans
 Idrottshistoriska Sällskap 
Inbjuder till höstens idrottscaféer.

Tisdagen den 2/10 kl.18.00.
Älvhögsborg, stora konferens-

lokalen.
Allan Johansson: 

"Att byta synvinkel"
Från fanatisk kanslist till 

opartisk observatör.
 

Tisdagen den 13/11 kl.18.00.
Älvhögsborg, stora konferens-

lokalen.
Redaktionen på WI 
besöker Trollhättan.

 
Tisdagen den 4/12 kl.18.00.

Älvhögsborg, stora konferens-
lokalen.

Rune Larsson. 
Multilöpare och 

Friskvårdsambassadör.
 

Alla hälsas 
hjärtligt välkomna

Filatelisterna 
charmade idrotts-
historikerna
Trollhättans Idrottshistoriska 
Sällskap hade inbjudit filatelis-
terna till en kväll som skulle gå i 
idrottsfrimärkets tecken.

Frimärksentusiasterna Erik Johansson 
och Lars Kamp kom, sågs och charmade 
de 40-tal åhörare som hade kommit till 
Älvhögsborg.

Det visade sig att båda föredragande var 
värmlänningar och med all sin kunskap 
om filateli parad med en genuin värm-
ländsk berättartradition och sinne för 
humor blev kvällen en fullträff.
Inledningvis gav Erik Johansson en 
historik om frimärket från begynnelsen 
1840 till dagens samlande och även nå-
got om den ekonomiska utveckling som 
de olika objekten genomgått. Noterbart 
i detta sammanhang är de bestämmelser 
som gäller för t ex USA och England.
I USA får ingen levande person finnas på 
frimärke. Det betyder att frimärksgravö-
rerna ligger i startgroparna för att lansera 

ett märke då någon prominent person 
går ur tiden. För Englands del är det ett 
måste att drottningen finns med och där-
med är drottning Elisabeth den mest 
"påslickade" kvinnan i världen.
När Lars Kamp fortsatte genomgången 
med att presentera utgåvor av  idrotts-
profiler och evenemang som olympiader 
mm, var det många som igenkännande 
deltog i kommenterandet kring varje 
märke. En imponerande kunskap om 

olika sporter och personer visade Kamp 
då han som avslutning lät deltagarna 
svara på en tipsrad med 13 frågor. Vid 
genomgången berikade Lars Kamp 
svaren med historier och anekdoter och 
passade på att berömma åhörarna och 
utdela priser och ett "mycket väl godkän-
nande" i betyg. Det samma blev betyget 
till kvällens föredragande. 

                                            Hasse R.
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Det smög sig in ett litet fel i förra numret 
av tidningen, men nu är det tillrättat och 
här följer den riktiga årsrapporten från
Trollhättans Idrottshistoriska 
Sällskap.

Sällskapet kan se tillbaka på ett år som i 
alla hänseenden varit lyckosamt.
Medlemsutvecklingen har varit positiv 
och vi räknar nu in 363 årsbetalande.
Vår ekonomi är stabil och tack vare ett 
gott samarbete med SISU,Gripen och
uppoffrande arbete av styrelsen kan lo-
kal- och administrationskostnader hållas
nere.Årets idrottscafeér,sju till antalet,har 
varit välbesökta och ett svårslaget rekord
vad gäller publik noterades vid träffen 
i december då 98 personer hade kom-
mit till GripBar och Slättbergshallen 
för att lyssna till "Stinsen" Andersson 
och Hasse Rosendahl som kåserade om 
Trollhättebandyns och Gripens 75-åriga 
historia.Att cafeérna spänner över ett 
brett idrottsligt fält vittnar innehållsrub-
rikerna om: I februari handlade det om 
bowling, i mars hade turen kommit till 
orientering,och i samband med årsmötet 
var det fotobloggen med Roger Lärk.
Aprilsammankomsten hade badminton 
som tema och höstens aktiviteter
inleddes med golfhistorik på Koberg. 
I oktober var fotbollsprästen Mats 

Löwing gäst i ett samarbete med SISU 
och Vänersborgs Idrottshistoriska.Ett 
mycket välbesökt och uppskattat
kåseri där Löwing fångade åhörarna och 
höll dem i ett humoristiskt och kärleks-
fullt grepp. 
Samtliga sammankomster har vi även 
dokumenterat i vår uppskattade tidning 
"Westgötarnas Idrottshistoria". Ett min-
dre tilltalande arbete som utfördes under 
december var att ta hand om Trollhättans 
mycket omfattande samling i museet i 
Vänersborg. Glädjande är dock att Troll-
hättans politiker och berörda tjänstemän 
varit välvilligt inställda och utlovat en
framtida lösning vad gäller förvaring och 
förevisande. Trollhättans Idrottshisto-
riska Sällskap ser fram emot 2012 med 
stor tillförsikt och konstaterar att vårens 
aktiviteter inleds med en träff hos Skarp-
skytteföreningen. Trollhättans äldsta 
idrottsförening. Februariträffen kommer 
att handla om frimärken med idrottsmo-
tiv och på årsmötet i mars kommer Arena 
Älvhögsborgs historia att belysas. Vi av-
slutar vårterminen med ett besök hos ka-
notklubben. Höstens programpunkter är 
i det närmaste klara och i oktober träffar 
vi Allan Johansson. I november besöker 
redaktionen för Westgötarnas Idrottshis-
toria oss och berättar om tidningsarbetet.



TROLLHÄTTAN

Utöver de etablerade fotbolls-
lagen i Trollhättan TIF och 
IFK växte spontanfotbollen upp 
genom smålag i form av 
kvarterslag, som till en början 
ägnade sig åt pojkfotboll. Efter 
hand blev flera av dessa lag se-
niorlag, då handlade det främst 
om spel i lokala serier.

Kvarterslag från den här tiden var Ting-
valla BK, Toppöns IF, Gripens AIS, Vega 
BK, Stjärnan, Egna Hem, Lindveden och 
Strömslundslagen Trollhättans AIK och 
Liljans BK.

BK Liljan 1936. Laguppställning: 
Stående från vänster: Hjalmar "Kulingen" Andersson, Kurt "Musa" Sahlin, Evert 
Krondahl, Allan Andersson, Ture Antonsson, lagledare Bo Andersson "i Skötla". 
Mittenraden: från vänster: Gösta Larsson, Venzel Kristiansson, Roland Hultfeldt.  
Knästående från vänster Georg Skogsberg, Roland Granath, Lennart 
Berggren.

94-årige Lennart Berggren som har 
bistått mig med informationen 
om BK LIljan.

Trettiotalsfotboll i Trollhättan
1937 startade en seniorserie med lokala 
lag och kallades för Centralserien. Lagen 
var Gripens BK, Lindveden, Edsäter, 
Tunhem, Båberg och Liljans BK.

I slutet av 1920-talet startade Skoftebyns 
AIS upp vars fotbollsspel fanns med in 
i 30-talet främst spelade man i reservse-
rier. Slutet av 30-talet startade Överby IF, 
som senare bytte namn till Strömmens 
IK.

Undertecknad har fått fram ett kort på 
Liljans BK från 1936.
Efter ett samtal med en av spelarna nu-
mera 94-årige Leonard Berggren, men i 
folkmun i Trollhättan kallad Lennart kom 
vi in på följade.

-Vi spelade till en början enbart vän-
skapsmatcher mot lag i Trollhättan såsom 
Tingvalla BK, men ofta reste vi till 
Sjuntorp, Upphärad, Nygård och Lödöse 
för trevliga matcher. Hemmamatcherna 
spelade vi på en plan i Arvidstorp vid 
nuvarande Kungälvsvägen, sa Lennart. 
Enligt Lennart så var det få av spelarna 
på bilden som fortsatte med sitt idrotts-
utövande. Kurt ”Musa” Sahlin spelade 
bandy i Gripens division 2 lag samt 
fotbollsspel i Trollhättans IF, samt blev 
tränare i åtskilliga fotbollslag i Väster-
götland.

Jämsides med fotbollsspelet i Liljan 
blev det juniorspel i IFK Trollhättan för 
Lennarts del. Han började som 15-åring 
med brottning i Trollhättans AK. Len-
narts främsta brottarmerit var, när han 
blev tvåa i junior SM 1943 besegrad av 
Gunnar Lundgren, Dalsjöfors i finalen. 
Lennart var med i två Fyrstadsbrottning-
ar 1937 och 1947 samt deltog i fem SM 
tävlingar sista året var 1950. 

Vidare sysslade brandmästare Berggren 
en tid med både bordtennis och handboll, 
då främst I Trollhättans Brandkårs lag.

Stinsen Andersson
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Arena Älvhögsborg 
en pigg 44-åring.
Efter Idrottshistoriska Sällskapets års-
möte delgav Håkan Engström och Jonas 
Eklund årsmötesdeltagarna historia om 
Älvhögsborg.Många bland de församlade 
hade klara minnesbilder från tillkomsten 
1968 och åren fram till bolagiseringen.
Det var Trollhättans stad och dåvarande 
BPA som på ett unikt sätt skapade förut-
sättningarna för ett utvecklande av hela 
Älvhögsborg.
Otaliga storarrangemang med nationell 

och internationell medverkan  redovi-
sades och kryddades med kommentarer 
från åhörarna som hade personliga upple-
velser som bl a  funktionärer.
Den stora utbyggnaden av anläggningen 
och därmed tillkomsten av Arena Älv-
högsborg rönte stort intresse. När sedan 
framtidsplanerna redovisades förstod alla 
att förverkligades intentionerna om en 
gymnastikhall kommer Arenan att vara 
mer eller mindre komplett. Som alltid 
är det frågan om ekonomi, tillgänglig-
het och inte minst politisk enighet innan 
ett förverkligande men det framgick att 
ledningen var klara att trycka på knappen 
när klarsingnalen kom.



Rätt lag vann!
I en artikel i förra numret av West-
götarnas Idrottshistoria ”Triangel-
kamper i Hjo mellan ledande Skara-
borgsklubbar”, har det smugit sig in 
en (liten) felaktighet. Det påtods att 
”Giffarna” vann för det mesta, men 
efter påpekande, visade det sig att 
det var IFK Hjo som var den mesta 
segraren – rätt skall vara rätt!

Här kommer bilder på den fina 
Guldpokalen, som TGIF, Tibro AIK och 
IFK Hjo spelade om i 13 år och med en 
genomsnittspubkisiffra på 700 personer. 

Alla turneringarna spelades på Guldkrok-
svallen eftersom IFK Hjo fick pokalen 
i samband med sitt 40-årsjubileum av 
Syskonen Molander, som vara stora IFK 
Hjo-supporters. 
Pokalen kostade då 1.500:- och är som 
synes fortfarande mycket väl bevarad. 

IFK Hjo fick 6 inteckningar, Tibro AIK 
4 och Tidaholms GIF 3 och eftersom det 
behövdes 6 vinster för att för alltid få 
behålla pokalen eller kannan så finns den 
numera vä bevarad i IFK Hjos 
klubblokal. 

Spelaren, som håller upp kannan, är 
dåtidens lagkapten och  sedan även för-
eningens kassör under många år, Gunnar 
Zetterlund. 
                                Göran Ander
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Vasaloppsprofiler 
från Tibro
Vidar Löfving är en av vasaloppsprofi-
lerna från Tibro. Ett gäng från Tibro på 
väg till Sälen för att skida till Mora. Året 
är 1970 och Vidar är en av dem. Nu, år 
2012, har Vidar åkt sitt 41:a Vasalopp. 
De senaste åren kör Vidar loppen på 
cirka 6,45, en siffra som han är nöjd med. 
- Åldern tar ju ut sin rätt, menar han. 
I fjol fick han medalj för 40 körda Vasa-
lopp. Medaljen delades ut i Moraparken 
i höstas. Det 40:e loppet var extra festligt 
då fru och dotter tog emot honom vid 
målet i Mora, det händer inte så ofta. 

Vasaloppsgäng från Tibro 1970: Från vänster Ville Strand, Stig Johansson, Böje 
Johansson, Paul Magnehed, Örnemar, Rolf Valtersson, Valter Bäck, Vidar Löfving, 
Gunnar Pettersson, Lennart Johansson, Göte Ivarsson och Greger Karlsson. 

Vidar Löfving från Tibro Orienterings-
klubb genomförde i år sitt 41:a Vasalopp. 
Foto: Börje Sahlén

Den snöfattiga vintern i år gjorde att det 
inte blev mer än 40 mils träning på snö 
varav 25 kördes då Vidar var i Härjedals-
fjällen en vecka. 
- Det var just då som det kom snö här 
hemma så jag hann aldrig köra något i 
Rankås. Det var skillnad mot förra året 
då jag körde 150 mil på snö, säger han. 
Trots att Vidar har åkt Vasaloppet i så 
många år har han inte haft några speciel-
la incidenter, bara en stav som gick av ett 
år och en bindning som gick sönder en 
annan gång. Under åren har han träfffat 
flera kända skidåkare, till exempel Janne 
Stefansson som han övernattade hos en 
gång. Som veteranåkare slipper Vidar 
köandet till starten och från och med i år 

har alla veteraner speciella startnummer 
som börjar på 30000, därför att dessa 
åkare har kört 30 gånger eller fler. 
- Veteranerna har blivit många, det är 
inte mindre än 700 deltagare som åkt 30 
lopp, och i Skaraborg är veteranklubben 
jättestor, säger han. 
Till sommaren ska Vidar gå i pension 
och det betyder att han får helt andra 
träningsmöjligheter. Det är en fördel om 
drömmen om 50 körda lopp ska nås.



21

Bilsporten i Lilla 
hörnan
Bilsporten i Tibro har 
mångåriga anor och än 
i dag tävlas det i både 
rally och bilorientering. 
Tibro Idrottshistoriska 
sällskap har samlat
 material kring 
bilsporten, som 
presenteras i en 
utställning i Sporthallens 
Lilla hörna.

Pokaler, priser, dräkter och diverse bil-
tillbehör visas när Tibro Idrottshistoriska 
sällskap speglar bilsporten i utställning-
en som pågår till den 19 november.

                     Foto: Lars-Ola Carlén/SLA

Rallyförarna Leif Fredriksson och Stefan 
Helin, samt kartläsarna Joakim Ahnheim 
och Lars-Erik Andersson medverkade 
när utställningen om bilsport invigdes i 
Sporthallens Lilla hörna.

                     Foto: Lars-Ola Carlén/SLA

Även om motocrossen och enduron 
dominerat de stora rubrikerna om Tibro 
Motorklubb genom åren, var det som 
bilförening det hela började 1928. 

Motorklubben ordnade tävlingar i orien-
tering och namn som Tore Levin och 
Arne Askne klingar välbekant hos många 
motorintresserade än i dag. 

Även utomlands gjorde sig Arne Askne 
från Tibro MK känd genom sin framfart i 
Monte Carlorallyt i början av 1950-talet.

Trea i Sydsvenska
Under 20 år, mellan 1974 och 1994, var 
Leif Fredriksson affischnamnet och han 
körde strax under 300 tävlingar.

- Jag körde tävlingar i Sverige och 
deltog bland annat i Sydsvenska rallyt, 
som hade EM-status, tio år i rad. Bästa 
placering var en 13:e plats totalt, 1981, 
berättar Leif Fredriksson.

Det året vann Björn ”Nalle” Johans-
son med Stig Blomqvist på andra plats 
och Tidaholmaren Gunnar Fagerlind på 
tredje.

Från mitten av 80-talet och en bit in på 
90-talet körde Leif många backtävlingar 
och han vann DM två gånger. Då ska 
man betänka att Västra distriktet innefat-
tar även bilsportlänet framför andra i 
Sverige – Värmland.

Midnattssolsrallyt
Stefan Helin började redan som 13-åring 
att serva bilar och när han tog körkort 
1986 satte han sig bakom ratten. Han kör 
både rally och bilorientering.

- Min andra tävling var Skaraborgsnatta, 
som var SM-tävling, minns Stefan, som 
via seger i C-klassen i Skaraborgs ral-
lyserie, en femteplats i junior-SM och 
några SM-tävlingar även provat på att 
köra både Midnattssolsrallyt och Monte 
Carlorallyt. 

- Jag körde i regularityklassen i Mid-
nattssolrallyt, med seger 2006 och en 
tredjeplats 2010, och Monte Carlorallyt 
2007.

Förra året körde han fullfartsklassen i 
Midnattssolrallyt med Thomas Järnström 
som kartläsare och de siktar på ny start i 
sommar.

Bilorientering
Sedan 1998 har Stefan Helin och kart-
läsare Joakim Ahnheim försvarat Tibro 
MK:s färger i bilorientering. De är båda 
uppväxta med "fotorientering" och har 
tävlatbåde i svenska och nordiska mäs-
terskapen sedan dess.

- Än har vi dock inte tagit någon medalj. 
Förra året blev vi fyra i SM så vi fortsät-
ter, säger Stefan och Joakim.

Trots att han blir åksjuk, så har Joakim 
valt högerstolen.

- Det finns tabletter att ta, konstaterar 
Joakim.

Stefan har dock inte lika lätt för att 
släppa ratten och läsa noterna.

- Jag provade en gång och så rädd har jag 
aldrig varit i hela mitt liv.

                         Lars-Ola Carlén,
                         Skaraborgs Allehanda
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(K)ÅLLYMPIA-
STADION

Inför olympiska spelen i 
Stockholm 1912 gick uppdra-
get att rita en olympiastadion 
till arkitekten, västgöten och 
skaraborgaren Torben Grut 
(född i Tun 1871). 

100 år senare har en annan västgöte och 
skaraborgare (undertecknad) byggt en 
modell i skala 1:100 efter Gruts ritningar. 
Således återfinns nu en modell av Stock-
holms olympiastadion i Kålles Rekord-
Magasin i Tråvad. Kan man verkligen 
”flytta” en modell från Stockholm till 
Tråvad så där utan vidare?  Borde den 
inte hamna i Torben Grutsalen i Stadions 
innandömen? Eller på något museum 
i huvudstaden? Eftersom modellen är 
byggd efter ritningar av en västgöte, 
torde det inte vara några större problem. 
Nu kommer ju modellen ”hem i själen”. 
För säkerhets skull har modellen fått ett 
”hemmanamn”: Tråvads (K)ÅLLYM-
PIASTADION. 

I den officiella redogörelsen för Olym-
piska spelen i Stockholm 1912 återfinns 
alla kostnader för byggandet av stadion. 
Därför bör kostnaderna för modell-
byggnationen även redogöras i denna 
”officiella” tidskrift. Kostnaderna kan 
emellertid anses som försumbara. Inköp 
begränsades till köp av tandpetare att an-
vändas till flaggstänger (överskottet kan 
nyttjas för sitt ursprungliga ändamål). 
Största kostnaden gick till färgpatroner 
för kopiering av drygt 200 flaggor i 
skalenlig storlek. Varje flagga kopiera-
des i sex ex. för dubbla sidor. Trots det 
får den totala kostnaden anses som helt 
försumbar.
 

INVIGNING
Trupperna står redan redo för invigning-
en! Invigningen av modellen är planerad 
till hundraårsdagen av OS-invigningen. 
Den skedde den 6 juli 1912. Fredagen 
den 6 juli 2012 blir det stor invigning av 
(K)ållympiastadion i Tråvad! Ingen min-
dre än löparlegendaren Dan Waern kom-
mer att förrätta invigningen. Allmänheten 
är välkommen! Framåt kvällen kommer 
OS-Rekordbandet att framföra musikalis-
ka alster inom rock- och countrygenren.

LAGMÄSTARE FRÅN VÄSTER-
GÖTLAND
Att Västergötland haft många individu-
ellt skickliga idrottsmän genom tiderna, 
visar inte minst Harald Jakobssons bok 
”Wästgöten i OS” och det porträttgal-
leri av diverse mästare, som hängt i det 
numera nedlagda museet i Vänersborg. 
Har någon däremot funderat på hur 
många föreningar från Västergötland 
som blivit svenska lagmästare? I västgö-
taavdelningen på Kålles Rekord-Magasin 
finns en sammanställning av  lagmästare 
från Västergötland. De presenteras med 
bilder, fakta och emblem. Sammanlagt är 
det 56 föreningar i den sammanställning-
en: 33 från Älvsborgs län och 23 från 
Skaraborgs län. Om samlingen är helt 
komplett lämnas det dock ingen garanti.

SKARABORGSLANDSLAGET
Något allsvenskt fotbollslag från 
Skaraborgs län har det inte funnits och 
inte lär det bli något heller, eftersom 
inte länet längre existerar. Däremot har 
Skaraborgsklubbarna fostrat många 
talanger, som gått till större föreningar 
och t.o.m. blivit landslagsmän. Så många 
A-landslagsmän kan vi ändå inte skryta 
med. Men det räcker i alla fall till ett fullt 
lag! Kriterierna har varit att spelarna är 
uppväxta i Skaraborg och har spelat i ett 
Skaraborgslag i Västergötlands fotbolls-
distrikt .

 När undertecknad åtog sig den självpå-
tagna rollen som lagledare, fick Skara-
borgslandslaget följande utseende med 
en gammaldags laguppställning: 

Målvakt: Ronney Pettersson. Född 
1940. 17 A-landskamper 1966-69. 
Ronney kom ursprungligen från Skövde 
AIK, där konkurrensen med Jan Åberg 
blev för stor. Han gick då till lokalkon-
kurrenten IFK Skövde. Därifrån värvades 
han av Djurgårdens IF. Där rådde också 
konkurrens om målvaktsposten. I A-laget 
stod Arne Arvidsson, som tillika var A-
landslagsmålvakt. Ronney imponerade 
dock så mycket, att han som B-lagsmål-
vakt i Djurgårdens IF blev uttagen till B-
landslaget. 1966 blev Ronney Pettersson 
ordinarie målvakt i såväl svenska mästar-
laget Djurgårdens IF som i det svenska 
A-landslaget. I landslaget fick han stark 
konkurrens främst av en annan Ronnie – 
med Hellström i efternamn. Ronney Pet-
tersson deltog i VM-truppen 1970 dock 
utan att få stå någon VM-match.
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Högerback: Nils ”Tidan” Johansson. 
Född 1934. 7 A-landskamper 1959-66.
Som smeknamnet antyder kom Nisse 
från Tidan och spelade med i dess IF, 
innan han värvades till IFK Göteborg. 
I ”blåvitt” blev Nisse ”Tidan” Johans-
son svensk mästare 1958. Efter avslutad 
spelarkarriär blev magister ”Tidan” 
tränare i Alingsåstrakten. Hans båda 
söner Magnus och Yngve, blev också 
allsvenska spelare i V. Frölunda IF resp. 
IFK Göteborg.

Vänsterback: Mikael Nilsson. Född 
1968. 22 A-landskamper 1991-96.
Mikael Nilssons ursprungsklubb är 
Tomtens IF. Därifrån tog han det logiska 
steget till IFK Falköping. Därefter gick 
flytten till ett annat IFK-lag: Göteborg, 
där han blev ”blåvitts” meste spelare 
genom tiderna. Mikael Nilsson deltog i 
VM-truppen 1994, dock utan att få spela 
någon VM-match.

Högerhalv: Ove Grahn. Född 1943. 
45 A-landskamper 1962-76. 10 mål.
Ove Grahn kom från Norra Fågelås IF 
till IF Elfsborg som ung målfarlig center. 
Sedan blev han proffs i Schweiz under 
många år i såväl Grasshoppers (där han 
1968 blev utsedd som Årets spelare) som 
Lausanne (där han 1973 blev skyttekung 
med 18 mål).  Med tiden utvecklades 
Ove Grahn till en hård och slitstark 
mittmältare. Återkomsten till Sverige 
blev till Örgryte IS. Därefter följde några 
tränaruppdrag, bl.a. i Arentorps SK. Owe 
Grahn deltog i VM-trupperna såväl 1970 
som 1974.

Centerhalv: Olof Mellberg. Född 1977. 
111 A-landskamper 2000-11 (ytterligare 
några har det blivit i efterhand). 7 mål.
Moderklubben är Gullspångs IF. Via all-
svenskt spel i Degerfors IF och AIK har 
Olof Mellberg proffsspelat i RC Racing 
de Santander, Aston Villa FC, Juventus 
FC och Olympiacos CFP. VM-deltagare 
2002 och 2006. EM 2000 och 2004 (och 
förmodligen 2012). 2003 fick Olof Mell-
berg Guldbollen. 

Vänsterhalv: Eine Fredriksson. Född 
1950. 20 A-landskamper 1974-80. 3 mål.
Via moderklubben Tibro AIK gick Eine 
Fredriksson till GAIS, där har spelade i 
sju säsonger. Därefter fortsatte han med 
sex allsvenska säsonger i IFK Norrkö-
ping. Sonen Niclas var också allsvensk i 
både GAIS och IFK Norrköping.

Högerytter: Anders ”Mickel” Rydén. 
Född 1899. 1 A-landskamp 1923.
Anders Rydén går i detta sammanhang 

till historien på flera sätt. Dels är han 
den ende i samlingen av landslagsmän 
från Skaraborg som representerat sin 
moderförening. I detta fall IF Heimer. 
Dels är han den ende som aldrig spelat 
allsvensk fotboll. När Anders Rydén 
gjorde sin enda landskamp spelade IF 
Heimer i Västsvenskan, som var snäppet 
under Svenska serien (Allsvenskan som 
begrepp hade då ännu inte startat). Slut-
ligen är han den ende som enbart gjort 
en landskamp. Hur kom det då sig att 
Anders Rydén blev uttagen till svenska 
landslaget? Jo, Rydén deltog i Västergöt-
lands framgångsrika lag i Svenska Fot-
bollsveckan sommaren 1923 (ytterligare 
tre spelare från IF Heimer medverkade 
där). Rydén gjorde två mål i semifina-
len mot Skåne och imponerade med sin 
snabbhet. Därefter blev han uttagen till 
höstens Europaturné, där Anders Rydén 
fick medverka mot Polen.

Högerinner: Arne Selmosson. Född 
1931. 4 A-landskamper 1951-58. 1 mål.
Från Sils IF gick Arne Selmosson till 
allsvenska Jönköpings Södra IF. Ef-
ter enbart tre landskamper fick Arne 
proffsanbud och flyttade till italienska 
Udinese Calcio. I Italien blev han kvar i 
tio år och hade en verkligt framgångsrik 
proffskarriär med bl.a. 100 seriematcher i 
följd. Inte för inte förärades han smek-
namnet ”Månstrålen” (Raggio di luna). 
Övriga italienska klubbar: SS Lazio och 
AS Roma. Arne Selmosson gjorde för 
övrigt mål i Romderbyn för båda lagen. 
Väl hemkommen till Sverige blev Arne 
Selmosson spelande tränare för Skövde 
AIK, som han tog från Div. IV till Div. 
II. Sin sista landskamp gjorde han i VM 
1958 mot Wales.

Center: Andreas Andersson. Född 1974. 
42 A-landskamper 1996-2003. 8 mål.
Från Hova IF gick steget via Tidaholms 
GIF till Degerfors IF. Innan nästa kliv 
kan kanske en lokal historia passas in. 
När Hova spelade seriematch i Tråvad 
var Skövde AIK:s tränare på spion-
uppdrag för att kolla Andreas Anders-
son. Han konstaterade dock att det inte 
kommer att bli något stort av honom. 
Från Degerfors IF togs steget till IFK 
Göteborg, där Andreas blev såväl svensk 
mästare som skyttekung 1996. Milan AC 
lockade med stora slantar, men efter ett 
drygt halvår såldes han vidare till New-
castle United FC. Sina flesta landskam-
per gjorde Andreas vid hemkomsten för 
AIK. Deltog i VM 2002.

Vänsterinner: Henry ”Garvis” Carlsson. 
Född 1917. 26 A-landskamper 1941-49. 
17 mål.

Den lille liraren (163 cm.) ”Garvis” 
Carlsson blev ganska snabbt en stor 
lirare, även om steget från Falköpings 
GIS till allsvenska AIK kan synas långt. 
Raskt slog han igenom inte bara i AIK 
utan också i det svenska landslaget. 
Uttrycket ”raka spåret” har blivit en klas-
siker. ”Garvis” gjorde succé i OS-guld-
laget i London 1948 och blev året efter 
värvad till Club Atletico Madrid som 
proffs. Efter fyra framgångsrika säsonger 
återvände han till Sverige för tränarupp-
drag. Sonen Björn ”Lill-Garvis” Carlsson 
har f.ö. gjort fem A-landskamper.

Vänsterytter: Carl Karlstrand. Född 
1893. 8 A-landskamper 1914-21. 2 mål.
Det blev en ren Falköpingsving på 
vänsterkanten! Även Carl Karlstrand 
kommer från Falköping. Han spelade 
med Rantens IF, innan han flyttade till 
Stockholm och spelade för Djurgårdens 
IF. Karlstrand går till historien som 
Sveriges förste målskytt mot Danmark. 
Efter 0-25 på de tidigare landskamperna, 
besegrade Sverige 1916 sensationellt 
Danmark med 4-0. Carl Karlstrand in-
ledde målgörandet. Det svenska landsla-
get i den matchen bestod f.ö. av ett rent 
Stockholmslag.    

Reserv: Oscar Wendt. Född 1985. 18 
A-landskamper 2007-11. 
Oscar Wendt kommer från IFK Skövde, 
som är den enda Skaraborgsförening som 
fostrat två blivande landslagsspelare. 
Måhända borde Oscar Wendt haft en or-
dinarie plats i detta landslag, men det var 
redan uttaget när han gjorde sin lands-
lagsdebut. Oscar följde i sin fars fotspår 
och gick till IFK Göteborg. Joakim 
Wendt spelade där i två säsonger. Oscar 
fortsatte sin karriär i FC Köpenhamn 
och vidare till nuvarande VfL Borussia 
Mönchengladbach.

KÅLLE STAR TEAM 
– elva jätta´ frå´ slätta´

Att ta ut ett ”All star team” i fotboll från 
Vara kommun var inte lätt. Kanske inte 
heller helt okontroversiellt. Det har fun-
nits många skickliga fotbollsspelare även 
i dessa trakter. Det gäller ju att ha koll på 
alla. Här har dock insmugit sig en viss 
feghet. När inte kunskapen räcker till får 
man gå på meriter. Den elva som presen-
teras är i stort sett de mest meriterade. 
Dessutom har balansen i laget varit 
viktig, att flera föreningar blivit repre-
senterade så att ingen förening får ett 
dominerande inflytande. En passande 
laguppställning blev 4-4-2:
                                                    forts.
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Mittback: Leif Egonsson. Började med 
pojklagsspel hemma i Kvänum. Kom-
binerade sin skolgång i Skara med spel 
även i Skara IF: s pojklag (samtidigt 
som i Kvänum). Som senior gjorde den 
reslige mittbacken karriär i Skara IF. Vid 
Skara IF:s 110-årsjubileum utnämnde 
någon Leif Egonsson till Skara IF:s bäste 
spelare genom tiderna (ej officiellt). Om 
ambitionen (och träningsviljan) fun-
nits hade Leif Egonsson platsat i vilket 
allsvenskt lag som helst! Gemensamt 
för de båda mittbackarna är att de hade 
potentialen men prioriterade det civila. 
På ålderns höst återgick Leif Egonsson 
till spel i Kvänums IF som motionär.

Vänsterback: Tore Apelgren. Född i 
Norra Vånga, där han spelade med dess 
BK. Han flyttade sedan till Stockholm 
och spelade för IFK Lidingö. Lumpen 
gjordes på P 4 i Skövde, varvid han spe-
lade en säsong i Skövde AIK. Tillbaka i 
Stockholm gick han slutligen till Ham-
marby IF. I ”Bajen” gjorde Tore Apel-
gren 51 allsvenska matcher 1955-59.

Högermittfältare: Tore Lennartsson. 
Från Skogslunds IF till Örebro SK. 
Den vindsnabbe yttern har gjort fyra 
ungdomslandskamper (tre mål). Åren 
1972-78 spelade Tore Lennartsson 154 
allsvenska matcher för Örebro SK (19 
mål). 1983-84 blev det 33 allsvenska 
matcher och 5 mål för Gefle IF. Anställd 
på svenska fotbollförbundet och var 
under en period verksam som instruktör 
i Afrika.

Innermittfältare: Anders Larsson. 
Arentorps SK. En spelskicklig strateg, 
som värvades av GAIS. Så mycket spel 
i GAIS blev det dock icke, utan Anders 
återvände till slätten. Spelade ett tag för 
Vara SK, men återgick till ASK.

Innermittfältare: Joakim Granath. 
Arentorps SK. De båda innermittfältarna 
har inte bara spelskickligheten, ur-
sprungsklubben och spel i GAIS som 
gemensam nämnare: de är skolkamrater 
också! Joakim Granath gjorde 6 allsvens-
ka matcher för GAIS 1989. Därefter 
avslutades karriären i Gunnilse IS.

Vänstermittfältare: Inge Lennarts-
son. De båda yttermittfältarna har också 
gemensamheter. De är nämligen brö-
der. Båda började i Skogslunds IF och 
fortsatte i Örebro SK. För Inges del blev 
det 21 allsvenska matcher och 3 mål åren 

1976-78. Han fortsatte sedan i IF Hei-
mer. Därefter följde tränaruppdrag i flera 
föreningar. Gemensamt även för brö-
derna är att de båda varit riksinstruktörer 
i utbildandet av elittränare. Inge Len-
nartsson har även arbetat som instruktör 
för pojk- och juniorlandslaget och varit 
assisterande förbundskapten för svenska 
B-landslaget under Lars Lagerbäck.     

Toppforward: Per-Olof Siesing. Vara 
SK. Värvades 1965 till Sandvikens AIK, 
där han första säsongen blev skyttekung 
i Div. II Norrland med 17 mål. Övergick 
sedan till Sandvikens IF och deltog i 
det allsvenska kvalet 1970. Trots att 
Siesing gjorde två mål mot Sövde AIK, 
nådde SIF inte allsvensk status. Med sin 
tyngd och målfarlighet hade förmodligen 
Per-Olof Siesing klarat sig bra även i 
Allsvenskan. 

Toppforward: Egon Nyman. Född i Sto-
ra Hov, Tråvad. Började spela med Jungs 
IF. Gick via Skara IF vidare till GAIS, 
där han med sin allroundkunnighet och 
kämpaglöd blev en viktig kugge. Mellan 
åren 1946-53 gjorde Egon Nyman 50 
allsvenska matcher och 15 mål. 

Några reserver ej utsedda.

Carl-Owe Johansson
Vara IHS

VARA

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

Om

Bank- och Pg-nummer till ditt Sällskap, 
hittar du på sidorna 30 - 31

Målvakt: Rolf Johansson. 
Moderklubb: 
Skogslunds IF. Gick 
sedan vidare till IF 
Heimer. 
Hade erbjudande från 
IF Elfsborg. Har haft 
flera tränaruppdrag. 
Numera tränare i den 
sammanslagna 
Lidköpings FK.

Högerback: Martin 
Andersson. Kom från 
Arentorps SK till 
IF Elfsborg. 
Den i sammanhanget 
mest meriterade spelaren 
med 195 allsvenska 
matcher (4 mål), 
10 U-21-landskamper, 
10 junior-landskamper 
och 34 pojklandskamper. 
Svensk mästare med 
IF Elfsborg 2006.

Mittback: Rolf 
Eriksson. 
Enda förening: 
Tråvads IF. 
Deltog i föreningens ettåriga Div. III-
sejour (utan att träna). Annars spel i Div. 
IV och Div. V. En elegant försvarsspelare 
med potential för allsvenskt spel! Utbild-
ningen till advokat fick gå i första hand. 
Är numera juridisk konsult i IF Elfsborg. 
Har tidigare ingått i IF Elfsborgs styrelse.
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Till februari månads idrottscafé i kom-
munhuset hade Wårgårda Idrottshisto-
riska Sällskap bjudit in SvD-journalisten 
Urban Tjernberg som kvällens gäst. God 
uppslutning var det runt fikaborden, ett 
40-tal fikagäster samlades för att ta del 
av Urbans ”resa” från att som liten knatte 
i Sundsvalls-trakten spelat sina egna 
matcher i olika idrotter och refererat 
dessa för sig själv till att bli den etable-
rade sportjournalist han nu är på Svenska 
Dagbladet.
Givetvis har Tjernberg i jobbet besökt ett 
antal av världens idrottsarenor och om 
några av dessa upplevelser lyckades han 
också fängsla åhörarna. Episoder från 
både olympiska spel och stora mäster-
skap världen över blandades med berät-
telser hur han på nära håll på hemmaplan 
till exempel följt Brynäs IF under deras 
guldålder på 70-talet och flera av våra 
alpina ess genom de senaste decennierna.

Quiz om bragdguldet
Som avslutning arrangerade Urban en 
quiz på temat ”Bragdguldet”.

Linnea i högform fängslade 
fotbolls- och fikalystna
Succén blev sedan inte mindre vid Wår-
gårda IHS marscafé då de drygt 60-talet 
besökarna, däribland unga fotbollstjejer 
från Södra Härene IF och Vårgårda IK 
i yngre tonåren med ledare, inte ”för 
fem öre” ångrade att de valt bort SM-
hockeyn vid TV:n och andra kvällsnöjen 
för att lyssna till 23-åriga tränings- och 
matchlediga Linnea Liljegärd när hon 
i Tångahallen på temat ”Från Skogs-
bygden till Allsvenskan och Champions 
League” underhållande berättade om sitt 
fotbolls- och idrottsliv från 4 års ålder till 
dags dato.
- Jag har Skogsbygdens IF att tacka för 
allt jag fått uppleva sedan dess, beto-
nade Linnea. Många roliga cup- och 
serieframgångar med flicklaget födda 
97-98 och ledarteamet med tränaren Pär 
Henriksson i spetsen lade grunden till 
mitt stora fotbollsintresse.

VÅRGÅRDA
Wårgårda IHS uppskattade idrottscaféer fortsätter locka besökare

Via Falköpings KIK till K/Göteborg 
och landslaget
A-lagsdebuten gjordes redan vid 12 
års ålder och som en bricka i lagspelet 
bidrog hon till att SIF vann både femman 
och fyran, varpå Falköpings KIK lockade 
henne till sig 2003 och spel i Söderettan. 
2006 var hon med och sköt upp den 
klubben till Allsvenskan och även om det 
blev respass direkt så hann unga fröken 
Liljegärd med sex allsvenska fullträffar 
för FKIK. Hennes målmedvetenhet för 
fortsatt allsvensk karriär gjorde att hon 
sökte sig till Kopparberg/Göteborg för att 
provträna och den klubben har hon blivit 
trogen sedan dess.
-Trodde ju inte mina öron när Torbjörn 
Nilsson kontaktade mig efter det och 
ville att jag skulle spela med dem, berät-
tade strikern med glädje på rösten.
Summan allsvenska Linnea-mål fördubb-
lades -08 och sedan kom det magiska 
året 2009 för Vårgårda kommuns stora 
PR-tjej fotbollsmässigt! K/G bytte ut 
sjätteplatsen mot en fjärde i högsta se-
rien, Linnea vann allsvenska skytteligan 
med sina 22 nätkänningar och blev på 
sommaren dessutom uttagen till EM-
slutspelet i Finland där Sverige försvann 
i kvarten mot Norge.
- Men största ögonblicket av alla detta 
året var nog ändå när jag som nominerad 
till ”Årets genombrott” och ”Årets for-
ward” på Fotbollsgalan i Malmö förä-
rades kristallkulan i båda kategorierna, 
tänk om min stora idol Zlatan kunnat 
vara där och hämta sitt pris också! berät-
tade Linnea smått rörd över att hon fått 
stiga upp på Malmö-scenen två gånger 
om.

Därmed var det ju givet att förbundskap-
ten Thomas Dennerby inte kunde hålla 
allsvenska skyttedrottningen utanför 
blågula A-landslaget som 2010 skulle 

kvala till 2011 års dam-VM. Trots två 
mål mot Wales, tre mål vid 17-0-segern 
mot Azerbajdzjan och bra forwardsinsat-
ser överlag förpassade Dennerby ändå 
Liljegärd till bänken i avgörande play-
off-match mot Danmark borta.
- Vi hade vunnit med 2-1 hemma, men 
Danmark fick loss 2-0 i returen när jag 
fick hoppa in i 63:e minuten. Charlotte 
Rohlin stal dock huvudrollen med först 
en reducering och sedan nickade hon in 
kvitteringen i förlängningen och vi var 
VM-klara, alla dansade med alla! sade 
Linnea sprudlande glad och av bara 
farten blev det 16 mål för K/G 2010 
(allsvenskt silver).
Lika belåten var hon sedan inte av för-
ståeliga skäl när hon våren efter ratades 
ur VM-truppen och i Allsvenskan hittade 
varken hon eller laget rätt framåt förrän i 
fjärde omgången då Hammarby besegra-
des med 5-0 sedan Linnea gjort fyra av 
K/G-målen.
- Försäsongen och även vårsäsongen 
var ändå kämpig och det var först under 
hösten det lossnade igen. Tolv mål och 
sju målgivande assists fick jag ihop, vi 
tog allsvenskt silver igen och avancerade 
till kvartsfinal i kvartsfinal i Champions 
League efter vinster mot kroatiska Osijek 
och danska Hjörring.

Ny trög försäsong
I vår har det varit trögt igen för Linnea 
och vid CL-kvarten nu i mars mot Ar-
senal, respass med sammanlagt 2-3, var 
hon inhoppare båda fighterna och hon 
fick frågan hur formen ska infinna sig 
för att hårdsatsande Tyresö, med inköpta 
esset Marta i spetsen, ska få sig en match 
om SM-guldet?
- Vi har behövt tid för att hitta ett vägvin-
nande spel med flera nya namn, bland an-
nat två amerikanskor och en engelsk tjej, 
men vi ska göra precis som tjejerna från 
SHIF och VIK härinne ska göra framö-
ver: Ha glädjen med sin idrott, träna och 
inte vika sig vid motgång, bara kämpa på 
så föder den framgång för den envise!
På aftonens sista fråga vad Linnea gör 
om fem år eller när hon är 37, som 
klubbkompisen Jane Törnqvist, blev 
svaret:
- Är jag bara skadefri spelar jag om fem 
år, men när jag är 37 gör jag inte som 
Jane. Då hoppas jag att jag kan dra nytta 
av den tränarutbildning jag nyligen ge-
nomgått och tränar ett dam- eller herrlag 
på elitnivå, avslutade Linnea ett lyckat 
idrottscafé innan hon fick applådåskor av 
cafégästerna och en blomsterbukett av 
WIHS-ordföranden Roland Svensson.
                                   Kenneth OhlssonLinnea Liljegärd

Urban Tjernberg
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LTK GENOM 100 ÅR
LEDARE, FRAMGÅNGS-
RIKA SPELARE, BANOR 
- ANLÄGGNINGAR

LEDARE
Lidköpings Tennisklubb bildades den 20 
juni 1912 med 40 medlemmar. Initita-
tivtagare och grundare var Direktör Leo 
Ahlman, 60 år. Han  spelade själv ej 
tennis.

Han var ordförande i ett antal år. Sedan 
är det dåligt med dokumentationen, men 
en Nyman och Collin var ordförande på 
slutet 20 resp. början30-talet. 
I slutet av 30-talet blev  Nisse W Larsson 
(känd skollärare i staden) ordförande t. 
Därefter kom Hugo Hagelin på 40-talet 
och Yngve Kjellsltröm samt Arne Söder-
ström, som avlöstes av Kalle Fasth.

Kalle  blev ordförande 1957, 34 år gam-
mal. Han gästspelade sedan som sekr 
något år då man hade problem med den 
posten. 
Innan Kalle blev ordförande var hen 
sekreterare i 6 år.
Gunnar Melén ersatte Kalle några år 
innan Kalle åter trädde in som ordfö-
rande. Han var 67 år gammal när han 
avgick.  Kalle var en fantastisk man. 
Jag citerar en del av min artikel i NLT:
-Utan hans till synes outtröttliga energi 
och innovationsrikedom hade tennisspor-
ten i Lidköping inte varit vad den är idag. 
LTK:s fina tennisanläggning är i huvud-
sak Kalles verk. Hans smittande entu-
siasm kombinerad med enorm envishet 
och tävlingsinstinkt gjorde att ”omöjliga” 
projekt plötsligt blev helt genomförbara. 
-Vi känner en stor glädje över att Kalle 
fick möjlighet att uträtta så mycket till 
nytta för så många tennisintresserade.

Kalle hade ett enormt stort kontaktnät 
bland Förbundsfolk, företagsledare och 
inte minst kommunfolk.

Efter Kalle kom det mer kortlivade namn 
på ordförandeposten, Ingemar Törn-
qvist, Staffan Ackel, Bengt-Olof Träff, 
Mats Andersson och Per Lowborn. Den 
senaste i raden är ju Ove Törnqvist.
.
Jag har nu endast nämnt ordföranden. 
Det är ju många personer  som gör en 
klubb framgångsrik, men det är ju ordfö-
randen som ”driver” verksamheten.
Jag roade mig med att ta fram styrelsen 
vid klubbens 50-årsjubileum 1962.

LIDKÖPING
De flesta av oss känner ju igen namnen 
K-G Holm, Sven Cederqvist, Karl Fasth, 
Gunnar Melén, Arne Söderström, Pekka 
Vartinen, Sune Jacobsson och Rolf-Erik 
Hjertberg. Alla är nu döda, utom Rolf-
Erik Hjertberg, som var med på Kalles 
begravning. Han gick med rollator.

SPELARE
Under 100 år kommer det ju fram många 
duktiga spelare. Den förste i raden är 
Helmer Hagelin som vann det första 
klubbmästerskapet 1917.
På  20- och 30-talet dominerade namn 
som Gösta Engström och Bert Sahlström,
Men även Hugo Hagelin (en yngre 
bror till ovannämnde Helmer Hagelin) 
var framgångsrik, främst i dubbel och 
mixed-tävlingar. Även Nils W Larsson 
var framgångsrik.
På 40-talet kom sedan giganten Sven 
”Brölen” Cederqvist.
Vid LTK:s 25-årsjubileum 1937 ställde 
han till med en sensation genom att som 
15-åring bli 3:a i Herrsingel-klassen. 
Han vann hela 27 LM. Det första 1940 
när han var 18 år gammel. Sin sista 
LM-segervann han 1968 vid 45 års ålder.  
Hans segerrad under 30 år spräcktes bara 
ett par gånger, bl av av ”Boven”, Bengt-
Olof Wänerstig (årets segrare i Gubba-
Tennisen)  1962 och 1963. 

Sven blev distriktsmästare flera gånger 
och hade åtskilliga duster med bl. al Sven 
Davidsson, Borås. När Västergötlands 
Tennisförbund firade sitt 50-årsjubileum 

kom Sven Davidsson hem från USA och 
överlämnade en penningåva, som tack 
för att Västergötlands TF bekostade hans 
första utlandsresa när han kom med i 
svenska landslaget, vilket möjliggjorde 
hans deltagande. Kalle Fasth mötte upp 
på flygplatsen och de första legenden 
Sven Davidsson sade när han kom på 
svensk jord var - Hur mår ””Brölen”.

På damsidan kan nämnas Ulla Pettersson, 
som helt dominerade från 1950, både 
lokalt och på distriktsnivå och profile-
rade sig även på Sverige-nivå. Hon vann 
bland annat Drottningens Pris. Innan hon 
flyttade till Norrköping, gifte sig och fick 
efternamnet Åhlström, han hon vinna 
DM i mixed 1954 tillsammans med en 
viss Åke Hjelm. Jag vet inte om det var 
tennisen eller annat som lockade Åke .
Jag läste i en tidning för ett tag sedan att 
Ulla Åhlström är den spelare som har 
flest SM-tecken.   

Vi hade en rad duktiga spelare som 
Bosse Carlsson, C-G Fasth Bo Silén med 
flera, men ingen nådde  de riktigt höga 
tinnarna, som  Björn Hellberg säger. 

Jag roade mig häromdagen med att kolla 
en s k hcp-lista som gällde vid 60-års-
jubiléet. Den toppades på 0.40 av Bo 
Carlsson, C-G Fasth och Bo Silén.
Gunnar Hultman och Åke Hjelm stod på 
0.15, och Lars-Erik häger p 0 3/6.
Själv hade jag 0.15 3/6. Alla var vi före 
Anders Järryd som hade Scratch !
Men-han var bara 11 år.

Tennis- och motorlegender på Lidköpings tennisbanor 1980.
Karl Fasth, Ove Bengtsson, Stig Blomqvist, Björn Borg, Bruno Karlsson
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LIDKÖPING
Sedan kom ’Torbjörn Fasth, som blev 
den förste LTK-are som lyckats göra 
tennis till sitt yrke.  Han blev svensk 
juniormästare etc. och vann den första 
Kalle Anka Cup-tävlingen i Båstad 1970. 
Han vann den yngre klassen, Björn Borg 
den äldre och Helena Anliot flickklassen.
Han driver idag en tennisanläggning i 
Missisippi med 13 banor, swimmingpool 
och bar.

Därefter kom ju Anders Järryd, den 
störste av dem alla, som inte behöver 
någon närmare presentation.
Han blev världsetta i dubbel  och världs-
femma i singel. Är 50 år idag och spelare 
med framgång i LTK:s A-lag !

Sedan kom ju Johan Sunnemark, Rickard 
Dellenborg som var bland de 10 bästa 
juniorerna i Sverige.
Det finns flera egna  spelare som haft 
framgångar, men det får räcka.
Jag höll på att glömma, Arne Larsson 
med SM-tecken som veteran, både i 
singel och dubbel.

Min dubbelpartner idag, Bo Roosvall, 
har en syster, Ingalill Karlsson, som blev 
SM-trea på 90-talet vid tävlingar i Kungl. 
Hallen i Stockholm tillsammans med sin 
dåvarande make….

Vidare har vi ju haft inflyttade spelare 
som Robin Söderling, Johan Brunström  
Jarko Niemenen m fl, men Robin kom ju 
hit som 12-åring och kanlväl  i viss mån 
kallas en LTK-produkt, fast han i pressen 
kallas Tibro-sonen.

På damsidan återfinns idag Donika 
Bashota, Sofia Häger m fl duktiga ung-
domar.

BANOR OCH 
ANLÄGGNINGAR
Innan klubben bildades hade det före-
kommit sporadiskt spel på en lerplan 
i Stadsträdgårdn vid den s k Västra 
Skolan. Vid samma tid har man på senare 
tid även upptäckt ett foto tennisspelande 
ungdomar ute vid Skogshyddan. 
Tre år efter klubbens bildande, 1915 allt-
så, fick LTK tillstånd att bygga stadens 
första tennisbana,  placerad vid nuva-
rande Wennerbergsskolan. Förmodligen 
väldigt nära nuvarande Wennerbergsgår-
den.  Marken uppläts av Lidköpings stad. 
Villkoret var att LTK fick stå för kost-
naderna vid byggandet och banan drift, 
samt att när staden så önskade skulle 
klubben svara för banans avröjning och 
återlämnande. Fyra medlemmar i klub-
ben skänkte ett startkapital på 100 kr var 
till ordningställande av en banan.

1922 började även damerna att spela 
tennis och Greta Johansson  var domine-
rande och vann många LM från 1930 till 
1946.

1928 fick banan ”permanent” beläggning 
i form av någon slags betong.
 
1935 beslutar Stadsfullmäktige att till 
tennisklubben upplåta ett öster om Östra 
Folkskolan  beläget område av sådan 
storlek, att två  tennisbanor kan anläggas 
å detsamma samt att vid flyttning av den 
väster om nämnda skola belägna tennis-
planen bidraga med ett belopp av 2.500 
kronor. Klubben beslutarl uppdraga åt 
den kände tennisbaneexperten Kriegs-
man att uppgöra arbetsbeskrivning och 
fullständiga ritningar. Banorna invigdes 
1936

1952 invigdes 2 st nya grusbanor på 
Silfversköldslyckan, d v s vid nuvarande 
Rudenschöldsskolan. LTK firade samme 
år 40-årsjubileum. 

1960 invigdes Idrottens Hus. LTK hade 
en byggnadstiden hoppats att få tränings- 
och speltider i den nya hallen. Tyvärr 
blev det inte så. Endast sporadiska spell-
tilllfällen. Andra sporter fick företräde.

Sedan kom det stora lyftet. Plasthallen 
byggdes 1967. Då började jag med tennis 
och kom in i verksamheten.  

Den officiella invigningen ägde rum den 
25/11 1967 och förrättades av Lidkö-
pings kommunalborgmästare, klubbens 
ordförande under många tidigare år, Arne 
Söderström. Kostnaderna belöpte sig till 
kr 100.000. Frivilliga bokförda timmar 
från klubbmedlemmarnas sidan utgjordes 
av 1.460 fördelade på 48 medlemmar.

1972 byggdes ytterligare ett plasttält, den 
s k Tensihallen bakom Isstadion med två 
grusbanor.
Samma år övertog kommunen grusba-
norna vid Rudenschöldskolan och belade 
dem med asfalt. 

1977 invigdes LTK:s nya inomhushall 
med två banor. 
Den utökades 1981 med Bana 3 och 
1984 med bana 4 och utebana 3.

1985 lades grusbanorna vid Solhagsvä-
gen ner.

1991 blev nuvarande anläggningen kom-
plett med bana 5 och 6. 

Hösten 2010 blev tillbyggnaden med 
nya kanslilokaler, nya omklädningsrum, 
shop etc. färdig och där är vi idag. Och 
man får säga att vi har en fantastiskt fin 
tennisanläggning, som vi skall vara stolta 
över.

 BRUNO KARLSSON

Anders Järryd
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Efterlysning:
Detta 
tjänstgöringsbetyg 
hittades i Westgöta 
Idrottshistoriska 
Museum och vi 
efterlyser någon 
som kan veta 
något om vem 
denne John Wall 
var. 

Hör gärna av er till 
oss!
Vänersborgs 
Idrottshistoriska
Förening. 

Borås 
Idrottshistoriska 

Sällskap
kallar till extra årsmöte 

tisdagen den 12 juni kl 16.00 
i BIS kansli, Allégatan 71 .

PROGRAM

• Bokslut 2011
• Ansvarsfrihet för styrelsen

Välkomna!
        För information ring 033 - 35 39 39.

        Borås Idrottshistoriska Sällskap50-årsjubilarer fr.v. Lars-Åke Persson, Jan Karlsson, Christer Zeybrandt, 
Pelle Ericstam, Gunne Östensson, K. Zeybrandt, K. Zeybrandt 

Domarbasen Jan Holmin informerar och updaterar
basketregler, som har förändrats en del på 50 år

T. vänster: K-G Zeybrandt har kommit förbi 
KFUM Söders Staffan Widén och sätter bollen.
Foto: Okänd

50-årsjubilerande 
basket”grabbar”
Det var 50 år sedan IFK Borås spelade 
SM-semifinal mot KFUM Söder i 
Stockholm.
Inför en match med Borås Basket i Bor-
åshallen återförenades sju av de tio spe-
larna från 1962 i Borås Idrottsmuséum.
Många gamla minnen återuppväcktes 
under kvällen, som t.ex. ”kommer du 
ihåg vilka dräkter Stockholmarna hade, 
-direktimporterade från USA och vi som 
kom i en massa olika linnen och t-shirts” 
eller ”kommer du ihåg den matchen, som 
bara stod 1-0 i halvtid” osv. osv.
Mycket uppskattat var det!

                          Text och bild: GA/BIS
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GÖR PRO-
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SOMMARKRYSS
Bokstäverna i de skuggade rutorna, ger rätt sammansatta, ordet för något som vi gärna diskuterar året om.
Skriv ned svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till ”SOMMARKRYSS”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.
Senast den 1 augusti vill vi ha in svaren. Som vanligt drar vi tre vinnare bland rätt insända svar. Lycka till!

Rätt svar i förra numrets ”VÅRKRYSS” skulle vara ”ÅRSBERÄTTELSER”.                                                                                
Följande vinnare har dragits.                                                                                                                                                                                                               
1:a pris 3 Sverigelotter: Bernt Olsson, Täljevägen 7, 825 92 Njutånger.
2:a pris 2 Sverigelotter: Jan-Gunnar Lidén, Tegelbruksvägen 120, 462 55 Vänersborg.
3:e pris 1 Sverigelott:    Berit Ulfström, Trädgårdsvägen 10, 468 32 Vargön.

Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.

SOMMARKRYSS

12-04
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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
Kontakt: Viggo Svensson
 0320-480 14
Hems. www.marksihs.se
Museum: Marks Idrottsmuseum,
                Boråsvägen 237
Ordf.      Britt-Marie Knutsson, 
 0320-313 83
PlusG. 82 06 15-3 

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

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap

Marks Idrottshistoriska Sällskap

Skara Idrottshistoriska Sällskap

Tibro Idrottshistoriska Sällskap

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   

Adress: c/o Christer Carnegren
 Brittgården 48
 543 37 Tibro
Tel: 0504-107 13
Hems.  www.tibroihs.se
Ordf.       Ingemar Karlsson, 0504-61 955
Pg. 294 79-3

Skövde Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Börje Weiler
           Poppelvägen 6 A
           541 48 Skövde
Tel:  0500-430 622
Museum: Skövde Idrottshistoriska 
 Museum
 First Hotel Billingehus
Ordf: Börje Weiler, 0500-430 622
Epost:. weiler@swipnet.se
Sekr: Nils Larsson, 0500-437 130
Epost:  la.nils@telia.com
PlusG: 14 47 72-1
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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

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

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

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

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

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

Tidaholms Idrottshistoriska Förening



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Posttidning B

Några ”go´bitar” ur WI nr 2

...och mycket, 
mycket mera!

Det fruktade Lidköpingslaget - sid. 16

Vem var ”Garra” ? - sid. 13

Curt spänner bågen - sid. 8

Basket”grabbar” - sid. 28

”Picke” i Typografernas SM - sid. 10

Fabrikör Karlsson - sid. 4

Anders Järryd - sid. 27

(K)ållympiastadion - sid. 22

Vi på red. önskar 
alla våra läsare 

en riktigt skön sommar!

Vi på red. önskar 
alla våra läsare 

en riktigt skön sommar!


