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Ordföranden har ordet

Roland Gustafsson

IDROTTSHISTORISKA 
SÄLLSKAP/FÖRENINGAR   
I VÄSTERGÖTLAND SOM ÄR 
MEDLEMMAR I WIS
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Borås
Essunga
Falbygden
Herrljunga 
Karlsborg
Lidköping
Mark
Skara
Skövde
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Trollhättan
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Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Alla vi idrottsälskare måste väl ha fått vårt 
lystmäte väl tillgodosett denna regniga vår 
och sommar, inte minst genom EM i fotboll 
och OS i London.

Frågan är, om det inte blev lite väl mycket 
på en gång. Utbudet i alla radio- och 
tv-kanaler, på webben, i tidningar var 
enormt, om man hade de rätta verktygen och 
handlaget att hantera dem. Självklart blev 
man fängslad av den olympiska invigningen 
och avslutningen. ” The greatest show 
on earth”.  Att uppleva detta på plats måste 
ha varit en  enorm  upplevelse. 
 
Stämningen och atmosfären förmår inte tv helt förmedla  trots alla ljud- 
och ljuseffekter. Den brittiska historien, som beskrevs, blev svår att följa 
även om jag trodde mig vara ganska påläst i ämnet. Idrott skall upplevas 
”live” i stort som smått.

Men, men jag måste dock ställa mig vissa frågor:
Olympiska spel är detta ett ”spektakel” på väg att spricka? För mig är OS
påkostat, vräkigt, patriotiskt, välregisserat, skrytsamt och toppstyrt. Nästa
gång skall detta överträffas av Brasilien. Från OS i Stockholm 1912 till 
1948 i London genomfördes OS-tävlingar i arkitektur, skulptur, måleri, 
litteratur och musik. Kanske något att återinföra? Men på vems bekostnad? 
Är det den tävlan vi vill ha? Den olympiska tanken att idrottare 
– kvinnor och män träffas och tävlar i ädel kamp, vilket intefår komma i 
bakgrunden. Kommersialismen styr.

Idrott skall engagera - väcka känslor! Vi skall glädjas med segrare och gråta 
med förlorare. Men vet vi vilket som bli rätt, när vi ser segrare som varit 
dopade och andra märkliga resultat eller medvetna elitsatsningar i unga år. 
Hur många offras på vägen? De här lite djupare frågorna sitter inte jag och 
tänker på framför tv:n utan jag svär när ” dom” förlorar och jublar när ”vi” 
vinner. Dessa experter!

Spontant reagerar jag mer på trivialare saker t.ex alla dessa timslånga 
”uppsnack” inför sportsändningar, där självutnåmnda experter analyserar
vad som komma skall in absurdum. Sedan blir det  något helt annat, varför 
man får ägna lika lång tid att förklara varför. Värst var det inför fotbolls-
EM. Det tog nästan knäcken på mina egna förväntningar. Någon gång i 
livet lärde jag mig, att världen i alla tider bestått av två sorters  människor: 
de som skriver regler och de som  följer dem.

De som skriver regler för andra än sig själva kallar sig ofta för experter 
och anser sig veta och kunna bättre än vi andra. Man kan benämna dem på 
annat sätt också t.ex konsult, journalist politiker m.m. Rådfråga dem gärna, 
men vår egen intuition, vilja och spänning att tänka är oftast mera givande.
Den kan vara rätt eller fel, men det är bara Du som kan se helheten och 
sammanhanget utifrån Din plats i världen.

Gör Din egen analys!
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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. 
34 fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och 
bilder har hittills producerats.

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

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 4/2012 ca V 51

Nr 1/2013 ca V  8

Du vet väl att du, som privatperson också kan 
 bidra med att förgylla tidningen 
med insändare, reportage, debattinlägg etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller 
svart/vitt digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 
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WIS Sommarmöte
Lördagen 1 september höll WIS 
sitt numera traditionella som-
marmöte på anrika Billingehus i 
Skövde, där Skövdes 
Idrottshistoriska Sällskap har sitt 
kontor och museum. 

Ett 75-tal intresserade från samtliga säll-
skap i landskapet utom Trollhättan, hade 
mött upp -ett rekordartat intresse, som 
säkerligen stimulerades av att Skövde nu 
återinträtt i WIS.

Mötet inleddes med att Skövdes ordfö-
rande och eldsjäl Börje Weiler hälsade 
välkommen och berättade om hur det 
hela startade för 13 år sedan efter ett 
besök hos kollegorna i Tidaholm. Det ny-
bildade sällskapet fick nästan omgående 
ett fantastiskt erbjudande om 150 m2 på 
Billingehus utan hyra och 2001 kunde 
man inviga sitt museum.

Därefter hälsade WIS ordförande Roland 
Gustafsson också välkommen, varefter 
Margareta Wetterberg från VIF/SISU 

informerade om bl.a. en konferens kring 
arenor, evenemang och engagemang  
27.9 -dit även idrottshistoriker är väl-
komna. Tommy Olsson, sammankallande 
i redaktionskommittén för WI, berättade 
om arbetet med tidningen, varför en 
artikel ibland inte kommer med, material 
som redaktionen gärna vill ha och att 
det bl.a. är på gång en serie om de olika 
idrottsmuséerna. Folke Brink talade om 
styrelsens arbete med utbildningsfrågor. 
För den närmaste tiden planeras en upp-
repad grundkurs plus en fortsättningskurs 
när det gäller hemsidorna, plus en dag 
om skrivande, intervjuer och foton för 
att ytterligare höja kvaliteten på både 
WI och hemsidorna. Roland informe-
rade sedan bl.a. om avvecklingen av 
distriktsmuseet, krisen i Idrottshistoriska 
Riksförbundet och en planerad vårresa 
till idrottsmuséet i Helsingborg. Varje 
sällskap fick sedan exemplar av Fotbolls- 
och Olympiaböckerna, plus extraexem-
plar av senaste numret av WI.

Efter en bensträckare var det dags för 
dagens föreläsare Björn Lippold, histori-
ker med indelningsverkets knektar som 
specialitet. Det ska här inte göras något 
försök att referera Björns mycket upp-
skattade föredrag -det låter sig helt enkelt 
inte göras. Under en knapp timme berät-
tade han i alla fall mycket spännande och 
underhållande om de 550 000 knektar, 
som ingick i indelningsverkets 220 år 
och sin forskning om dessa, allt varvat 
med rader av anekdoter och framfört på 
genuin skaraborgska. Idrottshistorisk 
anknytning fanns det också, Björn själv 
satte personligt rekord som spjutkastare 
med 15.68 första gången (!) han kas-
tade…

Efter en god lunch avslutades sedan 
mötet med att Börje och hans kollegor 
visade det förnämliga idrottsmuseet, 
innan det var dags att vända hemåt i det 
som vanligt vid de här mötena vackra 
sensommarvädret. 

                                      Tommy Olsson

Börje Weiler

Roland Gustafsson

Margareta Wetterberg från VIF/SISU

Björn Lippold

Ett 75-tal intresserade från Sällskap i landskapet hade mött upp

Foto: LS/GA, BIS



Efter dagens föredrag var det dags för 
visning av Stockholms stadion och Öst-
ermalms idrottsplats. Guide var bl. a. Karl 
Örsan, Riksidrottsmuseet.
På grund av att det började regna beslöt 
vårt sällskap att istället åka och checka in 
på vårt ”hotell”. Av någon anledning hade 
Olof  valt att placera oss på Långholmen 
där bl.a. Tumba-Tarzan, Jan Guillou, Stig 
Wennerström, Fritjof Enbom och Olle 
Möller suttit inspärrade.
Men innan vi kom dit fick vi en ofrivil-
lig sightseeing av Stockholms innerstad. 
Chauffören, som var jag, försökte följa 
de förvirrade väganvisningar som gavs 
av medpassagerarna. Vissa kvarter såg vi 
mer än en gång!

Efter tilldelning av celler och ombyte av 
kläder var det dags att ta oss till restau-
rang Jakthornet i närheten av GIH för 
kvällens mingel och jubileumsmiddag. 
Återigen fick vi en ofrivillig sightseeing 
i Stockholms innerstad varvid vi missade 
minglet.
Efter middagen blev vi inlåsta i våra cel-
ler på Långholmen.

Fredagen den 11 maj
Denna dag skulle konferensen fortsätta på 
Stockholm universitet. Även vid denna 
transport ”ingick” en sightseeing fast i 
Stockholms ytterområden. Vi fick bl.a. på 
avstånd se Sveriges nya nationalarena.

Föredragen skulle denna dag handla om 
”Att organisera olympiska spel”, ”Konst 
och idrott - skilda vägar”  och ”Simning 
som kvinnlig OS-gren - 100 år” . 
Det senare var ett av dagens intressantare 
föredrag som  handlade om synen på sim-
ning som kvinnoidrott och varför simning 
blev en OS-gren just vid OS 1912. Kan 
det måhända varit en del av kvinnorörel-
sen? Föredragshållare var Doktorand Ka-
rolina Wiell, Uppsala universitet.
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En fängslande konferens

Med anledning av att det är 100 år sedan 
OS arrangerades i Stockholm anordna-
des den 10-11 maj en nordisk idrottshis-
torisk konferens i Stockholm. Temat var 
”Perspektiv på OS i Stockholm 1912”.                                                                                 
Arrangörer: Sveriges Centralfören-
ing för Idrottens Främjande, (SCIF), 
Gymnastik o. Idrottshögskolan (GIH) 
samt Stockholms universitet. I samar-
bete med Idrottsförvaltningen, Stock-
holm stad och Arena 2012.  

Olof Toftby, Borås Idrottshistoriska Säll-
skap (BIS), fick en inbjudan att tillsam-
mans med andra intresserade bevista 
konferensen. Vi blev 9 st som medelst 
minibuss tog oss till Stockholm. Vi var 7 
från BIS samt Roland Gustafsson, WIS 
och Folke Brink, Lidköpings Idrottshis-
toroka Sällskap. På grund av den långa 
körsträckan anslöt vi till konferensen 
först till lunch dag 1.
Det hölls 12 föredrag under konferensens 
två dagar. De var av varierande kvalité 
och intressegrad. Föredragen hölls av div. 
proffesorer, docenter och forskare från de 
nordiska länderna och Tyskland. 

Torsdagen den 10 maj (efter lunch)
Denna del av konferensen hölls i GIH:s 
lokaler strax intill Stockholm stadion.
Det ur min synpunkt mest intressanta och 
gripande föredraget denna eftermiddag 
var historien kring indianen Jim Thorpe 
som vann både fem- och tiokampen. Han 
blev senare diskvalificerad och fråntagen 
sina medaljer på grund av att han efter OS 
deltagit i en mindre tävling mot betalning. 
Vi fick följa hans öde före, under och efter 
OS. Föredragshållare var Peter Dahlén, 
Universitetet i Bergen.

Dagens höjdpunkt var förhandsvis-
ningen av Jens Linds dokumentär-
film om OS i Stockholm 1912.  Fil-
men har sedan visats bl.a. i SVT.                                                                           
Efter avslutad konferens var det så dags 
att börja hemfärden utan några avvikelser 
från färdplanen!                
                                 Text och foto 
                                 Leif Svensson, BIS

Peter Hultberg, BIS och Folke Brink, 
Lidköpings IHS skakar galler på Lång-
holmen. Som ni ser tillhör dom inte 
samma cellskap.

Tommy Olsson, Olof Toftby, Maija Lars-
son, samtliga från Borås, och Folke 
Brink från Lidköping  utanför GIH:s 
lokaler.

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
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Alingsås idrottshistoriska Sällskap 
har hållit sin sedvanliga vårträff i 
Scoutstugan, Östbovik. 
 
Ett 35-tal medlemmar hade samlats för 
en stunds samvaro och underhållning. 
Träffen inleddes som vanligt med en 
tipspromenad i parken kring stugan. 

Trots manlig dominans i antal deltagare 

Vårträff med idrottshistorikerna i Alingsås
var det fyra kvinnor som hade högst bild-
ningsnivå, nämligen Rigmor Andersson, 
Ulla-Britt Andersson, Barbro Karlsson 
och Anne-Marie Larsson, vilka samtliga 
hade elva rätt av tolv möjliga. Anne-Ma-
rie Larsson belade förstaplatsen i kraft av 
sitt svar på skiljefrågan.
Kaffe med dopp serverades därefter. 
Ordföranden, Gunnar Ryberg, hälsade 
välkommen och gav sedan en exposé 
över sällskapets verksamhet. 

Han redogjorde också för aktuella frågor 
och aktiviteter. För underhållningen sva-
rade  Degebo duo för med sång till drag-
spel och gitarr. Med sitt glada  humör 
och en och annan god historia bidrog de 
till den höga stämningen i församlingen. 
De fick också ordentlig fart på allsången.
Samvaron avslutades med lottdragning 
och prisutdelning.

                                          Lars Larsson

Annandag pingst (28 maj) 
1928 skulle enligt Borås 
Tidning "alla tiders största 
fotbollsevenemang" äga rum 
i Borås. Bolton Wanderers 
från England skulle då möta 
Elfsborg på Idrottsplatsen 
(nu Ramnavallen). 

BORÅS DÅ 
Rekordpublik väntades till matchen, till 
vilken biljetter kunde köpas i förköp. 
De sades ha strykande åtgång. Extratåg 
från Ulricehamn, Kinna och Herrljunga 
planerades sättas in. Stora Torget upp-
låtas för gratis bilparkering. Älvsborgs 
regementes musikkår skulle spela en 
timma före matchstart. Dragspelsmusik 
utlovades också. Så var det också första 
gången ett engelskt proffslag i fotboll 
gästade Borås. 

   Bolton Wanderers spelade 1928 i den 
högsta serien i England. Lagets främ-
sta meriter var två cupsegrar, 1923 och 
1926. Dess främsta stjärna var högerin-
nern och kaptenen David Jack, landslags-
man många gånger om. 

Elfsborg gjorde spelåret 1927- 
1928 sin andra allsvenska säsong och 
såg vid pingsttid 1928 ut att hamna på en 
femteplats i tabellen (en match återstod), 
ett vackert kliv uppåt från den tionde från 
lagets debutår i allsvenskan. 

   Boltonlaget hade veckan före pingst 
spelat ett par matcher i Göteborg och bju-
dit "på briljant spel och ett nobelt och fint 
uppträdande" enligt Borås Tidning. Till 
Borås väntades laget och dess direktörer, 
inalles 32 personer, komma från Göte-
borg med bil vid 11-tiden på matchda-

BORÅS/ALINGSÅS

Historiskt på Idrottsplatsen 
Boltonmatchen i pingst lovar 

bli hittills största 
sportevenemang i Borås

gen. Då väntade dem en mottagning hos 
den engelska konsuln, dit också de lokala 
"idrottens spetsar" var inbjudna. 

   Matchen, som började kl 13, blev en 
sportslig framgång. Elfsborgarna fick en 
god lektion, vilket sades vara den yttersta 
meningen med det engelska gästspe-
let. Speciellt imponerade, enligt Borås 
Tidning, boltonspelarnas sätt att dämpa 
bollarna: "De togo dem på bröstet och 
läto dem sedan varligt falla ned framför 
fötterna". David Jack, som gjorde ett av 
gästernas fyra mål, lyste naturligtvis: 
"Han behärskade den runda lädertinges-
ten suveränt". 

I pausen ledde Bolton med 1-0. 
De engelska direktörerna skall då ha gett 
sina fotbollsarbetare order att prestera 
bättre, annars skulle det inte bli någon 
middag för dem. Hotet hade tydligen 
verkan. Slutresultatet blev 4-0 till Bolton. 
Publiken svek evenemanget. Endast 
3552 åskådare räknades in. Det gamla 

publikrekordet på 5200 stod sig gott. 
Biljettpriserna (4 kr på läktaren, 2 kr 50 
öre på terrass, 2 kr på ståplats, 75 öre för 
barn på ståplatskullen ) ansågs i efter-
hand för höga, vädret hade inte varit det 
bästa, många var bortresta över pingsten 
och från Ulricehamn med extratåg kom 
endast 146 personer. 

På kvällen bjöd Elfsborg de båda 
lagens spelare och ledare på middag 
på Hotell Borås. Tal utväxlades, gåvor 
överlämnades. Som minne av sitt besök i 
Borås fick Bolton Wanderers en elfs-
borgsflagga på silverstång, och spelarna 
dessutom var sin elfsborgsklubbnål. 
Mr. Jackson, engelsmännens ordförande, 
lovade att Elfsborgs flagga skulle få en 
hedersplats i Bolton Wanderers klubb-
lokal. 

                                      Lars Sundin

Från Borås Tidnings förstasida inför matchen                       Bild: Stadsarkivet, Borås
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MARK 

För drygt ett år  sedan gjordes 
en intervju med Lennart som då 
redan var märkt av sin sjukdom.

Ett sammandrag från den följer här:

2 mars 2011
Intervju med Lennart Norrman 
                                  
Framgångsrik skytt i Mark

Lennart är född 1932 på Vendelsö utan-
för Frillesås. När han var ett par månader 
gammal, flyttade familjen till Väröbacka 
och sedan till Bosgården i Horred, där 
Lennart bott sedan dess.
Han har skött gården tillsammans med 
sina föräldrar och, efter deras frånfälle, 
levt ensam som jordbrukare.

Skytteintresset började 1945 då Lennart 
följde med sina kusiner, som var skytte-
ledare i Väröbacka skytteförening, för att 
skjuta. Vapnet var mausergevär med 6,5 
mm ammunition.

En skytt från Istorp lockade Lennart att 
byta klubb till Istorps skytteklubb och 
han började skjuta där i rekrytklassen. 
Det gick bra från första början. Efter två 
år blev Lennart 2:a i Kretsmästerskapen. 
Olle från Öxabäck vann. Det var fem 
skjutringar på skjuttavlan på den tiden. 
Flera av dem som började skjuta vid 
denna tid håller på ännu. Själv fick Len-
nart sluta med skjutningen efter en stroke 
1984.

1960 började Lennart med sportskytte 
och 1961 blev han DM-mästare på gevär 
300 m. Då sköt han för Norra Marks 
sportskyttar. Han missade prisutdelning-
en, då han måste åka hem för att hjälpa 
till med tröskningen.

1964 började luftgevärsskyttet. Året 
efter fanns redan en luftgevärsserie. Det 
var Lennarts förtjänst. Skytteförbundet 
ville inte ha med luftgevär i sin verksam-

Till minne av Lennart Norrman 1932-2012
Lennart Norrman, f.d.styrelseledamot i Marks Idrottshistoriska Sällskap, har lämnat oss under 
sommaren. 
Under åtta år var han styrelseledamot i sällskapet och uträttade ett värdefullt arbete där.
Han deltog gärna i möten och sammankomster och arbetet kring dessa. Samtidigt verkade han 
som ungdomsledare inom sin sport – skytte, som han ägnat hela sitt liv åt utanför sitt arbete i 
jordbruket.
Lennart spred en god och lätt stämning omkring sig och hade mycket att berätta från sin 
sportsliga karriär. 
Vi uppskattar att vi fått lära känna honom och vara med honom. 
Han lämnar ett ljust och lätt minne efter sig.

het. Det ansågs inte höra hemma som 
tävlingsform utan på tivoli, alltså inte 
rumsrent. 

Lennart sammankallade då skyttefören-
ingarna i Älvsborg till ett möte på I 15. 
Tio föreningar hörsammade kallelsen och 
ett distriktsförbund bildades.

Luftgevärsskyttet  är nästan det enda som 
lever kvar idag och är mycket  livaktigt.

Mausergevärsskyttet är borta. Det, som 
samlade 1000 skyttar år 1947 ute på Bråt 
i Borås.

Idrottsklädsel i skytte har ändrats 
mycket. När Lennart började skjuta var 
det Fristadsoverall och hatt som gällde 
På 1960-talet kom de s.k. Malungsjack-
orna. Skyttejackor syddes också av Olle 
Winter. De allra nyaste plastbeslagna 
jackorna har Lennart inte använt utan 
hållit sig till den äldre utrustningen.

Träningen bestod i att tävla ofta. Det 
fanns gott om arrangemang och sam-
arbete mellan skytteföreningarna. För 
övrigt blev det ca en gång/vecka som 
man tränade. 

Genom sportskyttet utvecklades skjut-
analysen. Man sköt ett skott, markerade 
och studerade varje skott för att utveckla 
skjutförmågan. Det tränades alltså skytte. 
Den övriga fysiska träningen fick Len-
nart genom arbetet i jordbruket.

Till sina största framgångar räknar Len-
nart sina två svenska mästerskap 1977 
och 1980 i veteranklassen luftgevär. I 
gevärsskytte har han deltagit sex gånger 
med en tredjeplats i Falun och en sjät-
teplats i Luleå. I Luleå deltog han 1969. 
Han och hans tävlingskamrater hade 
flugit upp till Luleå och på hemvägen 
landade man på Säve flygplats kl. 21.00. 
Lennart minns också att det var väldigt 
kallt i Luleå. Han fick sitta i ett militär-
tält hela dagen för att inte frysa inför 
skjutningarna.

Stora idoler under vägen har varit Sture 
Brolund Arvika och Curt Johansson 
Stockholm. Här i Mark tänker han på 
Rune Johansson och Harry Ivarsson

De kvinnor som sköt kom ofta från Lot-
takåren. Det fanns inte så många andra 
skyttar. En bra skytt  var Sonja Fridell 
från Sätila.

Andelen kvinnor som skjuter har ökat la-
vinartat sedan luftgevärsskyttet startade. 
Nu dominerar de helt. Lennarts brorsdot-
ter Maria Persson är en framgångsrik 
skytt i nutid med ett Europamästerskap i 
luftgevärsskytte.

Det har mest blivit skytte för Lennarts 
del. Han prövade orientering lite grann 
men fastnade inte för den sporten.

Inom skyttesporten har Lennart, förutom 
det rena skyttet, ägnat sig åt ungdoms-
verksamhet och tränat ungdomar. Andra 
funktioner har varit Kretssekreterare i 
Mark i 16 år, sekreterare i Förbunds-
styrelsen i tio år. För detta arbete erhöll 
Lennart Förtjänstmedalj och standar av 
Riksidrottsförbundet.

Lennart har fortfarande kontakt med sin 
forna skyttekamrater. Det har alltid varit 
bra sammanhållning inom skyttet och 
man har hjälpt varandra.

Det finns många trevliga minnen att 
tänka tillbaka på.

         Marks Idrottshistoriska sällskap
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SKÖVDE
Skövdes Idrottshistoriska museum

Axplock ur museets samlingar:
•	 Petrus	Kastenman,	OS-guld	fälttävlan	1956
•	 Italienska	fotbollsproffset	Arne	Selmosson	Skövde	AIK
•	 Helena	Jansson,	IF	Hagen,	mångfaldig	VM-,	NM-	och	
	 SM-medaljör	i	orientering
•	Marcus	Hellner,	Lerdala,	dubbel	OS-guldmedaljör	skidor
•	 Roger	”Ragge”	Carlsson,	legendarisk	handbollstränare	
 och förbundskapten
•	 Rudolf	Johanssons	originaldiplom	800	m	löpning	från	
	 OS	i	Paris	1924
•	 Handbollsdomarna	Bo”Bajto”	Johansson	och	
	 Bernt	Kjellquist
•	 Skövde	AIK:s	fotbollskval	till	allsvenskan	1970
•	 IFK	Skövdes	och	Skövde	Handbollsflickors	
	 SM-finaler	på	2000-talet Foto: LS/GA, BIS
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SKÖVDE

Trots att Skövde Idrottshisto-
riska Sällskap är en relativt 
ung förening så har dess 
medlemmar verkligen inte 
legat på latsidan. Föreningen 
har sedan starten 1999 byggt 
upp ett fullfjädrat idrottsmu-
seum med både olympiska 
guldmedaljörer och världs-
mästare.
-Vi räknar med att över 
10.000 personer har besökt 
museet sedan vi öppnade för 
11 år sedan, säger förening-
ens ordförande och eldsjäl 
Börje Weiler.

Tanken om att starta en idrottshisto-
risk förening hade funnits länge bland 
idrottsvänner i Skövde och efter ett antal 
möten och arbete av en interimsstyrelse 
kunde Skövde Idrottshistoriska Sällskap 
(SIHS) bildas 29 september 1999. Till 
styrelse valdes Börje Weiler (ordföran-
de), Solveig Sundequist, Tage Ekfeldt, 
Torsten Björkeroth, Björn Johansson, 
Tora Johansson och Knut Nilsson.
- Arbetsuppgifterna var inledningsvis 
många. Arbetsgrupper av olika slag fast-
ställdes, medlemmar värvades, stadgar 
framarbetades, material insamlades, för-
eningens logotype gjordes av konstnären 
Berndt Jutemar, minns Börje Weiler.
Tidigt var föreningen inriktad på att för-
söka få till ett idrottshistoriskt museum. 
Inledande kontakter med First Hotell 
Billingehus hade tagits redan av inte-
rimsstyrelsen. Inför Billingehus 30-års-
jubileum 2000 fick idrottsföreningar i 
Skövde uppdraget att på en enkel skärm 
visa upp föreningens historia. Dessa 
skyltar blev sedan permanenta i den lokal 
som Billingehus ställde till förfogande åt 
föreningen.
-Vi har hela tiden haft ett mycket stort 
stöd av hotell Billingehus och vi är väl-
digt tacksamma för att vi får vara i deras 
lokaler, betonar Börje Weiler.
 Den 21 februari 2001 var det så änt-
ligen dags att inviga Skövdes Idrottshis-
toriska museum inför drygt 100 personer. 
Bandklippningen gjordes av Westgöta 
Idrottshistoriska sällskaps ordförande 
Kjell Johansson under högtidliga 
former

Fakta:
Namn: Skövde Idrottshistoriska Sällskap
Bildat: 29 september 1999
Antal medlemmar:  c:a 150

Styrelse: Börje Weiler ordförande, Nils Larsson sekreterare, 
Jan Sandelius kassör, Solveig Sundequist, Inga-Britt Gustavsson, 
Kjell-Åke Magnusson, Olle Schönborg, Erland Johnsson adjungerad, 
Bengt Säll, Per-Inge Olsson, Roger Mohlen.
Museum/föreningslokal: På First Hotell Billingehus Skövde

Skövdes Idrottshistoriska museum
Öppettider: Varje helgfri tisdag kl 10 – 12, 
samt första söndagen i varje månad kl 10 – 13 
(stängt under juni - augusti)

Skövde Idrottshistoriska Sällskap
-Museet har därefter utvecklats hela ti-
den. Det har varit ett otroligt roligt arbete 
att vara med och skapa det vi har idag 
och människor från olika idrottssamman-
hang har verkligen varit givmilda, säger 
Börje Weiler som tillsammans med sin 
fru Ulla dragit det största lasset i museets 
tillkomst.
Idag finns det ett antal rariteter från 
Skövdes framgångsrika idrottsliv i muse-
ets samlingar. (se faktaruta)
-Min personliga favorit är utan tvekan 
ett originaldiplom från OS i Paris 1924. 
Skövde hade en löpare vid namn Rudolf 
”Rulle” Johansson som sprang 800 meter 
och vars son har skänkt diplomet till 
muséet. Det som gör det extra intressant 
är att de moderna spelens skapare baron 
Pierre de Coubertin har undertecknat 
diplomet, berättar Börje Weiler.
 I takt med att museet fortsatte 
att växa var det dags att ta i tur med 
nästa stora projekt – en film om Skövdes 
idrottshistoria. En foto- och filmgrupp 
tillsattes och de ekonomiska förutsätt-
ningarna säkrades genom att föreningen 
fick pengar från Europeiska socialfonden 
(ESF) 70.000 kr och Skövdes 600-årsju-
biléum 10.000 kr. I ett tidigt skede av ar-
betet kopplades Rune Carlsson, RC – In-
dustri Foto in. I redaktionen medverkade 
även Jan Larsson, Skaraborgs Allehanda, 
Rune Ström, Börje Weiler och Bengt Säll 
som också stod för speakertexten. Rune 
Carlsson kom att göra ett kanonjobb med 
filmen som fick namnet ”Idrott i Skövde 
förr och nu”. Filmen premiärvisades i 
”Lilla Teatern” på Billingehus den 23 
september 2002 inför en publik på drygt 
100 personer. Filmen, som spänner över 
mer än 100 år i Skövdes idrottshistoria 
är på 18 min och 59 sekunder, fick ett 
mycket positivt mottagande av såväl 
publik som massmedia. Filmen har 
därefter förevisats i olika sammanhang, 

bland annat på flera äldreboenden till 
gamlingarnas förtjusning och på Skövde 
Matfestival.
 Idrottsmuseet har seden tillkomsten 
lockat massor av besökande. Många 
studiebesök har gjorts av olika grupper, 
ex idrottsföreningar, företag, skolklas-
ser och organisationer. Bl a förlade 
Riksidrottsförbundet sin stora konferens 
”Riksidrottsforum” med 770 deltagare 
sitt möte till Billingehus 2006. Många av 
dessa besökte museet med ordföranden 
Karin Mattsson-Weijber i spetsen.
 En mycket uppskattad aktivitet 
inom Skövdes Idrottshistoriska sällskap 
har varit föreningens årliga utflykter till 
något besöksmål med idrottsanknytning. 
Dessa resor samordnats tillsammans med 
Skövde Garnisonsmuseum. Genom åren 
har bl a Riksidrottsmuseet i Stockholm, 
Göteborgs Idrottshistoriska museum på 
Kviberg, fotbollsmuseet i Degerfors, 
Ronnie Petterssons museum i Örebro, 
Behrns Arena i Örebro, Lidköpings 
idrottshistoriska museum och bröderna 
Fåglums cykelmuseum i Vårgårda, be-
sökts.
 2006 fick Skövde sin första Idrotts-
gala och SIHS fick en betydelsefull roll 
eftersom Börje Weiler valdes till nomi-
neringskommitténs ordförande. Flera 
styrelsemedlemmar har dessutom ingått i 
juryn. De olika pristagarna finns repre-
senterade i museet.
-Trots att föreningen bara har funnits i 13 
år och museet i 11 år så känns det som 
om vi själva redan har skapat idrottshis-
toria. Det har varit en oerhört rolig resa 
att vara delaktig i uppbyggandet av verk-
samheten och jag tycker vi kan känna oss 
lite stolta. Det är viktigt att vi bevarar 
Skövdes idrottsarv för kommande gene-
rationer, avslutar Börje Weiler 

                                      BENGT SÄLL
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Då Emil Tepelea (1922-2006) 1967 
anställdes som gymnastiklärare på 
Gullhögskolan, i Vårgårda, blev inget 
längre som det varit under gymnas-
tiklektionerna. Under Emils tid som 
gymnastiklärare (1 juli 1967 – 30 
juni 1970) lades grunden till hand-
bollssportens utveckling i Vårgårda.

Emil kom ursprungligen från Rumänien, 
där han bl.a. verkat som handbollsin-
struktör. Han var skolad enligt den gamla 
östeuropeiska modellen, med tonvikten 
lagd på elittänkande. Av förståeliga skäl 
kom han att lägga extra vikt på undervis-
ningen, då det stod handboll på program-
met. 

För de flesta av eleverna på Gullhög-
skolan  var handboll något helt nytt. 
Visserligen fanns det en handbollsklubb 
(Vårgårda Handbollsklubb) i Vårgårda 
(se ”Westgötarnas Idrottshistoria” nr. 
3-2010), men den förde vid den här tid-
punkten en mycket tynande tillvaro.

Nu blev det emellertid ”andra ton-
gångar”! Emils elever var dock mycket 
läraktiga och behärskade snart det mesta 
av handbollens finesser. Här bör dock 
påpekas att några av de årgångar han 
undervisade bestod av flera, mycket 
bollbegåvade, ungdomar. Här fanns bl.a. 
Bengt-Göran Andersson (Stenbäcken) 
och hans bror Tore, vilka senare skulle 
bli framgångsrika fotbollsspelare i IF 
Elfsborg.   Även utanför idrottsarenorna 
”gick det bra” för många av Emils elever. 
Sålunda är t.ex. Sören Hermansson 
(Renulf) numera frilansande sångare med 
gedigen erfarenhet från opera- , 
operett- och musikalroller, Marcus Aldén 
är professor i förbränningsfysik vid 
Lunds Tekniska Högskola och Bo Kjell-
son är VD för Borås Djurpark, för att 
nämna några. (De båda sistnämnda  var 
tidigare även duktiga fotbollsspelare 
i Vårgårda IK.)

Från Elfsborgs Läns Tidning
den 29 november 1969.

Rumänske Emil satte Vårgårda på handbollskartan

Framgångarna lät heller inte vänta på 
sig. I 1968-69 års skolturnering om 
Ellostrofén (DM för skollag) hemförde 
Gullhögskolan en komfortabel seger. En 
seger som upprepades året därpå, delvis 
med en ny laguppställning. Även flick-
orna ”tog till sig” av Emils kunskaper 
och 1970-71 var det deras tur att stå som 
segrare i Ellostrofén. Då hade emellertid 
Emil slutat sin anställning på Gullhög-
skolan, men det var han som hade lagt 
grunden även till flickornas framgång. 
Emils lidelse för idrott, och då handboll 
i synnerhet, hade inga gränser. Utöver 
sitt arbete som gymnastiklärare, lade han 
även ned åtskilliga timmar av sin fritid 
med att träna samhällets ungdomar i de 
flesta idrotter. 

Även inom Vårgårda IK uppmärksam-
mades  Emils färdigheter och man 
började diskutera att införa handboll på 
klubbens program. Den 25 november 
1969 träffades några personer, bl.a. Emil 
Tepelea, för att diskutera förutsättning-
arna för bildandet av en handbollssektion 
inom klubben, vilket också beslutades.

Vårgårda IK:s handboll fick en ”flygande 
start”. Redan i första säsongens seriespel 
(1970-71) kom första seriesegern, då 
juniorlaget blev seriesegrare i Västergöt-
lands Handbollförbunds B-juniorserie. 
Laget bestod, till övervägande delen, av 
spelare som tränats av Emil. 

1971 blev Evert Strandberg ny gymnas-
tiklärare på Gullhögskolan. Även han 

Gullhögskolans segrande lag i Ellostrofén (DM för skollag) 1968-69.
Stående från vänster: Christer Johansson, Sören Hermansson (Renulf), Ebbe Hol-
gersson, Bengt-Göran Andersson (Stenbäcken), Dan Andersson, Göran Andersson, 
Tomas Olausson, 
Dan Arvefjord. 
Knästående från vänster: Lars Boring, Gunno Oscarsson, gymnastiklärare/lagledare 
Emil Tepelea, Bengt-Göran Berg, Bo Kjellson, Marcus Aldén. 

”brann” för handboll och kom snart att 
”ta över” ansvaret även för handbollen 
inom Vårgårda IK. Under 1970-talets 
första hälft kom den ena framgången 
efter  den andra för klubbens hand-
bollsungdomar. Bl.a. blev juniorlaget 
distriktsmästare 1972, efter att ha slagit 
IFK Skövde i en direkt avgörande match. 

Utöver sitt ordinarie arbete på Gull-
högskolan kom Evert att verka inom 
Vårgårda IK:s handbollssektion t.o.m. 
1980. Förutom tränar- och lagledarupp-
gifter var han även sektionens ordförande 
under flera år. Arbetet som gymnastik-
lärare på Gullhögskolan innehade han 
t.o.m. 2011!!
STIG SJÖGREN      Dan Arvefjord. 

Evert Strandberg 
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Vi minns Bengt Johnsson
Bengt Johnsson, en av Vårgårdas mesta idrottsledare genom tiderna, finns inte längre. 
Bengt,  som var född den 16 juli 1928, avled den 3 maj 2012.

Bengt var från början en mångsysslare inom idrotten, som bl.a. var aktiv fotbollsspelare i Vårgårda 
IK under senare delen av 1940-talet och dito bandyspelare i Vårgårda BK från 1948 och några år 
framåt. Men det var inom orienteringen som Bengt  fann ”sin” sport och OK Kullingshof blev 
klubben i hans hjärta livet ut.
 Det är emellertid som ledare vi minns honom bäst. Överallt, där det behövdes, ställde Bengt 
alltid upp. Såväl i styrelser, som i ”handgripligt” arbete. Under sin långa ledargärning innehade han 
bl.a. följande uppdrag: Ordförande i Vårgårda IK:s friidrottssektion 1951-1992, sekreterare i 
Vårgårda IK:s handbollssektion 1970-1977, ledamot i OK Kullingshof:s styrelse 1963-1990. Under åren i OKK:s styrelse var 
han sekreterare 1975-1988. Han innehade dessutom en mängd ”sidouppdrag” i OK Kullingshof, bl.a. var han under många år 
utbildningsansvarig.
 Bengt  var också med vid bildandet av Vårgårda/Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap 1997, där han kom att ingå i 
styrelsen  t.o.m. 2008. (Vid årsmötet 2000 bildade Herrljunga ”eget” sällskap. För Vårgårdas del blev namnet fortsättningsvis 
Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap.)
 Under åren har Bengt fått mottaga en mängd utmärkelser, från föreningar och förbund, för sina förtjänstfulla insatser inom 
idrottsrörelsen. Bl.a. blev han hedersmedlem i OK Kullingshof (1991) och i Vårgårda IK (1994).
 Förutom sitt engagemang inom idrottsrörelsen hade Bengt många fler ”strängar på sin lyra”. T.ex. hade han ett mycket gott 
musiköra och var under många år verksam i Vårgårda/Bjärke manskör. Som pensionär kunde hans stämma höras i Vårgårda 
PRO-kör några år från 2001. Under en period var han även ordförande för PRO-kören.
 Även i yrkeslivet var Bengt en plikttrogen och ambitiös medarbetare. Under drygt 35 år var han anställd på Hobergs 
Träindustri. Fram till sin pensionering var han också fackligt  engagerad i Svenska Träindustriarbetarförbundet. 
Under en period var han även ordförande för Hem- och Skolaföreningen på Gullhögskolan. 
 Som framgår, tillhörde Bengt en generation hängivna ledare som numera blir allt sällsyntare och allt svårare att ersätta.
                                                                                                                                                                            STIG SJÖGREN

Invigning Tidaholms 
senaste modell
MOTORSTADION
I sju år har det arbetas med mo-
dellen av Tidaholms Motorstadion 
som ligger på Hökensås, 32 ha 
stort område. Med en nivåskillnad 
på 60 m. Där det körts både Mid-
nattssolsrally: SM i Backe för bil 
& Mc. Uppför den 800 m långa 
backen där det även finns Trial, 
Enduro, Cross & Folkracebana. 

Först lånades kartor över området från 
Tidaholms Kommun, men de var svåra 
att använda. Sedan hjälpte en Tidahol-
mare oss med flygfoton, ideellt, men det 
gick inte att bygga modellen efter bil-
derna heller. Vinkel på bilderna blev fel.
Vi försökte använda GPS, men den 
visade att motorstadion låg mycket högre 
över havet än vad den verkligen ligger. 

Dessa värden gick heller inte att använ-
da, när vi kom till lantmäteriet skakade 
de på huvudet åt våra siffror. Vi satte 
därför upp stolpar så att det blev kvadra-
ter 50 x 50 m. Dessa värden noterades 
för att sedan ligga till grund för att bygga 
modellen efter. Modellen är byggd i två 
olika skalor, 1:1000 i plan och 1:400 i 
höjd så att den får en känsla för höjd-
skillnaden på anläggningen.

Rallyvärldsmästaren 1984, Stig Blom-
qvist, sa vid ett besök på Idrottshistoriska 
”jag har aldrig sett något liknande, det är 
ett unikt arbete.”
Den 30 januari 2012 var det invigning 
av modellen med 40 medlemmar från Ti-
daholms Motorklubb samt ett antal egna 

medlemmar som var närvarande.
En Pokal inlämnades av en dam som 
hon hittat i ett vedskjul, med texten 
Tidaholms Järnhandels Hederspris, 
TMK orientering 1927. Vi letade på VB 
i tidningar från 1927 och fann resultat 
från troligtvis den första biltävlingen i 
klubbens historia, eftersom den bildades 
1925.
Några som hade roliga minnen från 1954 
var Arne & Lennart Axelsson, Anders 
Franzen med samma uppställning på 
båda bilderna, varav Anders Franzen blev 
SM-mästare i sixdays 1960.
Kvällen avslutades med fika, varvid ett 
bildspel visades och många minnen kom 
fram särskilt med anledning av de bilder 
som presenterats vid modellen.
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programmet. Lokala pokalserier ska-
pades. Hösten 1927 startade den första 
lokala serien i Västergötlands Fotboll-
förbunds regi, Västgötaserien Klass III 
E. Med klass III menas att det var tredje 
divisionen i Västergötland. Först All-
svenskan, sedan Västsvenskan, Västgö-
taserien och alternativen Älvsborgsserien 
eller Skaraborgsserien. Följande lag 
deltog i ”E”-serien: IK Gauthiod, Vara 
SK, Tråvads IF, St. Levene IK, IFK Em-
tunga (som hette IFK Önum när serien 
inleddes på hösten, men ändrade namn 
till vårsäsongen), Kvänums IF och Tum-
lebergs BK. Segrare blev IK Gauthiod 
efter att Vara SK lett serien ända till sista 
omgången.

1934 hade några ledare stämt träff i 
Längjums smedja. Där smed man pla-
ner på att bilda en fyrlagsserie mellan 
Längjums IS, Larvs FK, S. Lundby AIF 
och IFK Emtunga B-lag. Planerna sattes i 
verket och Längjums IS vann serien. Det 
blev startskottet för en utveckling mellan 
lag på det ”låga” planet. Påföljande år 
tillkom ytterligare föreningar och serien 
kallades Vara pokalserie. Undan för 
undan fyllde nya lag på.

1941 resulterade nämnda utbredning i 
att Varatraktens Fotbollallians bildades. 
Dess uppgift var att anordna seriespel 
för alla föreningar som inte platsade i 
distriktets seriesystem. Så småningom 
skapade alliansen ett seriesystem i tre 
divisioner. Vidare spelades årligen kom-
binationsmatcher (med start 1944), där 
behållningen gick till spelarskador. 

Förhållandena för spelarna i de nedre 
regionerna var ofta torftiga. I Fyrunga 
utgjorde en kanal ”omklädningsrum”. I 
Uvered skedde ombytena på kyrkogår-
den. Ofta bytte man om bakom några 
buskar eller på en loge. Ombyte förnöjer, 
sägs det!

1953 upphörde Varatraktens Fotbollal-
lians. Då hade Västergötlands Fotboll-
förbund byggt ut sin organisation och tog 
även hand om lägre serier. 

Samma år, alltså 1953, tillkom ett 
”ljusbygge”. På Mossbrott monterade 
man upp 16 strålkastare i björkarna 
runt fotbollsplanen och kopplade på 
strömmen. Resultatet blev en strålande 
succé. Första matchen i elbelysning 
gick mellan hemmalaget IFK Emtunga 
och Skara IF tisdagen den 22 september 
1953. Resultatet 6-2 till Skara IF spelade 
mindre roll i sammanhanget. Invignings-
matchen besågs av hela 1 500 personer. 

VARA
Mossbrott blev riksbekant som den första 
fotbollsplanen i Sverige med permanent 
elbelysning. Vän av ordning vill dock 
korrigera. Här hjälper inga lokalpatrio-
tiska aspekter. Det var Hallstavik i norra 
Uppland som hade den första permanenta 
elljusanläggningen. Hallstavik hade el-
ljuspremiär redan 1952. Mossbrott var 
i alla fall tvåa med den lysande idén. 
Elinstallationen betalade sig redan vid 
första matchen! Snacka om en ljus idé! 
Elsuccén fortsatte vidare hösten 1953 
med en triangelturnering mellan IFK 
Emtunga, Skara IF och IFK Tidaholm. 
Nu hade hemmapojkarna från Önum vant 
sig vid strålkastarljuset. IFK Emtunga 
vann den turneringen.

En ny tid hade kommit när man kunde 
träna och spela matcher efter mörkrets 
inbrott. Året efter satte man på Moss-
brott för säkerhets skull upp stolpar, som 
strålkastarna monterades i. Elljussuccé-
erna avlöste varandra, för att hösten 1958 
kulminera. Till femårsjubileet av elljus 
kom inte mindre än tre elitlag till Moss-
brott för att möta IFK Emtunga. Först ut 
var allsvenska GAIS, veckan senare kom 
Norrby IF och ytterligare efter en vecka 
IK Oddevold. De båda sistnämnda var 
topplag i Div. II. Matchen mot GAIS be-
tydde publikrekord med 2 000 personer.    

1950-talet var toppen beträffande 
fotbollslag i regionen Essunga-Vara. 
Rekordet med antal deltagande lag i 
seriesystemet är från säsongen 1951-52. 
Inte mindre än 26 föreningar fanns med i 
seriespel. 50-talet avslutades med 23 lag. 

1964 startade ännu en allians – Varaslät-
tens Fotbollallians. Huvudsyftet var att 
samla in pengar till en spelarskadefond. 
Vid starten deltog 21 föreningar inom 
0512-området. Mellan 1964 och 1976 
anordnades inte mindre än 26 arrang-
emang (utomhus), där nettot tillföll 
skadefonden.

I och med att idrottshallar byggdes såväl 
i Nossebro som i Vara, blev det populärt 
med inomhusturneringar i alliansens 
regi. Starten skedde i Nossebro 1968. 
Året efter delades arrangemang mel-
lan Nossebro och Vara, för att 1970 
helt övergå till Alléhallen i Vara. Dessa 
turneringar lockade fullsatta läktare och 
pågår fortfarande. Numera spelas dock 
turneringarna i Sparbankshallen. Fr.o.m. 
1976 är inomhuscupen det enda årliga 
arrangemanget för alliansen. Genom åren 
har Varaslättens Fotbollallians dragit in 
ofantliga summor, som vid behov kom-
mit skadade spelare tillgodo.

FOTBOLL
1906 bildades den första lokala idrotts-
föreningen, där fotboll fanns med på 
programmet. Den fick namnet Vara 
Idrottsförening. En match spelades det 
första året. Motståndare var Trollhät-
tans IF, som vann med 9-0 alt. 9-1 (olika 
resultat uppgavs).

1907 fick Vara sin första fotbollsplan och 
Vara IF arrangerade en turnering om ett 
vandringspris: ”Varahornet”. Deltagande 
lag var förutom hemmalaget: IF Heimer, 
Skara AIS, samt lag från Vänersborg 
och Falköping. Vandringspriset vanns av 
Vara IF. 

1908 blev föreningens mest livaktiga 
år. En episod från en match mot Skara 
Läroverks II-lag den 26 april 1908 kan 
förevigas. Vara IF var överlägset och 
hemmalagets försvarsspelare stod mest 
och frös i det kyliga och blåsiga vädret. 
Då säger den ene backen, Gustaf Siesing, 
till sin kollega Karl Ek: - ”Du kan se 
efter lite så springer jag hem och får lite 
kaffe”. Efter en kvart är han tillbaka.
- ”Har dä vart nôt?”
- ”Nä”, svarar Ek, och så var laget fullt 
igen.

I Varas grannsocken Önum rustades det 
också för bollsparkning. 1910 bildades 
Önums IF och man fick en ljungbacke att 
hålla till på. Repa ljung fick ynglingarna 
göra själva. Platsen hette Mossbrott. Ge-
nom decennierna har det spelats fotboll 
på samma plats. Mossbrott är Vara kom-
muns äldsta idrottsplats, som fortfarande 
är i drift, och fyller alltså 100 år 2010.

Under 1920-talet bildades den ena för-
eningen efter den andra – med fotboll på 

”Idrottens ABC” 
    Vara-Essunga

SPORTEN
Hur länge har man utövat idrott? 
Tja, förmodligen så länge som 
mänskligheten har funnits. Under 
alla tider har ynglingar sprungit, 
kastat, hoppat och visat sina 
krafter. Under antikens Olympiska 
spel fanns organiserade tävlingar 
i många olika idrotter. 
forts. från nr. 1
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I början av 1970-talet kom damfotbol-
len igång på allvar. Några damsektioner 
hade startat redan i slutet av 60-talet. 
Vissa damlag blev ganska kortlivade, 
medan många fortfarande lever kvar. Det 
särklassigt mest framgångsrika damla-
get är Främmestads IK. Mellan 1980 
och 1987 spelade man i högsta serien, 
som då var delad i olika Div.I-grupper. 
Allsvenskan infördes 1988 och dit nådde 
aldrig FIK. Skogslunds IF tillhör de 
bättre lagen på damfronten. 1977 vann 
föreningen Mexikanare Cup, då man i 
Sandviken finalvann över Malmö FF 
med 2-1. Andra framgångsrika damlag 
är t.ex. Vedums AIS, Kvänums IF och 
IFK Emtunga. 

Vilka föreningar har varit mest fram-
gångsrika genom åren på herrsidan? Un-
der 30- och 40-talen var Vara SK (bildad 
1926) det överlägset bästa fotbollslaget, 
bl.a. genom att bli Skaraborgsmästare 
1945. Under 50-talet tappade man tronen 
och hamnade sedan allt längre ner på 
skalan. Bottennoteringen härrör sig från 
1974, då VSK återfanns på plats 17 av 
21 lag. Sedan vände det uppåt igen. Från 
1995 och framåt har Vara SK – med ett 
par undantag – toppat den lokala listan 
med nio säsonger i Div. III. Toppåret 
var 2001 då Vara SK kvalade till Div. II. 
Totalt har Vara SK nio seriesegrar.

Som god tvåa utser vi Skogslunds IF. 
Föreningen bildades 1934 under namnet 
Skårs AIS. 1949 bytte föreningen namn 
till Skogslunds IF. Förmodligen var 
det ett gott tecken, för snabbt började 
framgångarna komma. Mellan 1952 och 
1961 gick man från Div. VIII till Div. IV. 
1960 och 1962 gick Skogslunds IF till 
DM-finaler, som dock båda förlorades 
mot Kinna IF resp. IF Elfsborg. Under 
första halvan av 60-talet var Skogslunds 
IF bästa laget i regionen. 1971 gick SIF 
för första gången upp i Div. III, där man 
sammanlagt spelat fyra säsonger. Under 
hela 80-talet dominerade Skogslunds IF 
i regionen. Sammantaget har man toppat 
”listan” 19 säsonger. Skogslunds IF har 
åtta seriesegrar. 2002 gjordes en sam-
manslagning till Levene/Skogslund.

Trea på listan blir Arentorps SK, som 
bildades 1947. 1957-58 vann man Div. 
VIII, för att tio år senare toppa regions-
listan. !969 blev det seger i Div. IV. Som 
första slättlag spelade man 1970 i Div. 
III. 1992 vann ASK åter Div. IV och höll 
på att rusa upp rakt igenom Div. III. Det 
blev en andraplats och kval till Div. II. 
Kvalet misslyckades och året efter rasade 

ASK ur trean. Arentorps SK har spelat 
fyra Div. III-säsonger och har inte min-
dre än 12 seriesegrar. ”Listan” har man 
toppat sju säsonger. Hösten 2009 gick 
man samman med Helås IF och fr.o.m. 
2010 spelar man som Arentorp/Helås.

På fjärdeplats hamnar Tråvads IF. Två 
föreningar med samma namn har funnits. 
Den äldsta bildades 1925 och avslutade 
sin aktiva verksamhet 1939. Formellt 
upplöstes den inte förrän nästa förening 
med samma namn bildades 1944. Det 
nya Tråvads IF fick starta från reserv-
lagsserie, men tog sig undan för undan 
uppåt till en andraplats i Div. V 1958. 
Sedan vände det nedåt och 1962 spelade 
man i Div. VII. Fortsättningen av 60-talet 
blev dock mer lyckosam. 1966 toppade 
man ”listan” efter serieseger i Div. V. 
Under 1970-talet var TIF ett stabilt Div. 
IV-lag, med serieseger 1976. 1977 blev 
enda säsongen i Div. III. Fortsättningen 
har pendlat mellan fyran och sexan. Sam-
manlagt har Tråvads IF 12 seriesegrar 
och ”listan” har toppats sju säsonger.

IFK Emtunga hamnar på en hedrande 
femteplats. 1921 bildades föreningen 
som IF Önums-kamraterna. 1928 återges 
föreningen som IFK Emtunga. Under 
1950-talet hade föreningen sin storhets-
period, då man klättrade från Div. VII till 
andra plats i Div. IV. När den skickliga 
50-talsgenerationen - det s.k. ”släkt-
laget”- slutade, uppstod ett tomrum. 
1964 var IFEK tillbaka på ”normala” 
breddgrader i Div. VII. Under 70-talets 
andra hälft gjordes en storsatsning för 
att än en gång nå upp till fyran. Siffran 
fyra nåddes visserligen, men enbart som 
placering i Div. V. Det blev tre fjärde-
placeringar i rad. Först 2009 nådde man 
målet med serieseger i femman. 2010 blir 
IFK Emtungas första säsong i Div. IV 
sedan 1960. Det var också senaste 
året som man toppade ”listan” 
(hittills). Då blev det sex säsonger. 
Seriesegrar för IFK Emtunga är nio.  
    
Kvänums IF har toppat ”listan” en 
endaste gång. Det var 1990. Kvänums IF 
bildades 1926. Via serieseger i Div. VII 
Centralserien 1940-41 gjorde Kvänums 
IF ett hopp ända till femman säsongen 
senare. Detta på grund av en serieom-
läggning. Man behöll den statusen i 
ytterligare fyra säsonger. Sedan blev 
det som bäst spel i sexan fram till 1976. 
Seriesegern året innan gav avancemang. 
Därefter blev det 10 säsonger i femman. 
1986 togs klivet upp i fyran. Där blev 
det åtta säsonger i rad.1990 toppar KIF 

”listan”. 2002 spelade man ytterligare en 
säsong i Div. IV. Kvänums IF har fem 
seriesegrar. Hösten 2009 tog beslutet att 
gå samman med Jungs IF. 

Samtliga dessa lag kommer från Vara 
kommun. 

Då tar vi en titt på Essungasidan. 

Det faller sig då som en naturlig över-
gång att presentera en förening som haft 
sin verksamhet i båda kommunerna. 
1929 bildades Elings IK. I seriesamman-
hang höll EIK till i Varaserien med status 
av varierat Div. VIII och VII. 1943 anla-
de klubben en ny fotbollsplan i Flöttorp-
skogen. Visserligen var flytten från den 
gamla planen vid Björkås inte så lång, 
men den nya idrottsplatsen låg ändå i 
grannsocknen Barne-Åsaka. Kunde man 
ha kvar sitt gamla namn, trots flytten till 
en annan socken? Ett genialiskt namnför-
slag kom upp: IK Elmer! Enligt legen-
den lär det betyda: Eling med reserver. 
Sanningshalten kan dock inte intygas. 
Huruvida det var namnbytet eller den nya 
fotbollsplanen som gav vind i seglen kan 
låtas vara osagt, men det blev i alla fall 
två omedelbara seriesegrar i rad. 1961 
nådde IK Elmer andraplatsen på ”listan” 
(efter Skogslunds IF). Visserligen blev 
det bara en tredjeplats i femman, men det 
räckte för avancemang till Div. IV 1962. 
Det blev två säsonger i rad i fyran. Nästa 
serieseger i Div. V kom 1976. Ytterligare 
tre säsonger i fyran betydde ytterligare 
tre andraplatser på ”listan”. Nu var det 
Tråvads IF som toppade. 1993 bildades 
sammanslagningen Elmer/Fåglum. Den 
kombinationen har en Div. IV-säsong: 
2007. Elings IK/IK Elmer har nio serie-
segrar. Elmer/Fåglum två.

Nossebro IF spelade sin allra första 
säsong i Div. IV 2010. Då blev man 
också första lag från Essunga kommun 
att toppa ”listan”. Föreningen bildades 
1918 som Idrottsföreningen Kamraterna 
Nossebro, men 1926 gick man ur Kam-
ratförbundet och 1928 antogs det nya 
namnet Nossebro IF. Genomsnittligt har 
NIF varit ett stabilt Div. V-lag. Många 
gånger han man dock pendlat mellan 
femman och sexan. Hela sju gånger har 
NIF vunnit Div. VI. 2009 kom man tvåa 
i femman. Via kval tog sig NIF för första 
gången upp till Div. IV. 10 säsonger har 
Nossebro IF hamnat tvåa på ”listan”. 
Det var under 30-40-talen. 

VARA

forts.
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VARA / TROLLHÄTTAN

Carl-Owe Johansson
Vara IHS

”Idrottens ABC”
fortsätter i nästa nr.

forts.
Främmestads IK har som bäst hamnat 
trea på ”listan”. Det hade bara behövts 
två ytterligare poäng 1968 för att FIK 
skulle toppat ”listan”! 1968 är också 
enda året som klubben spelat i Div. IV. 
Däremot har man, som sagt, haft ett 
suveränt damlag. 
    
Så kommer en motsatt frågeställning: 
vilket eller vilka lag har varit sämst? Det 
i seriesammanhang sämsta laget är inte 
så svårt att klargöra. Den ”ärofulla” titeln 
tilldelas Hällums IF. Laget deltog endast 
ett år i seriespel, säsongen 1951-52, och 
kom då sist i Vara Norra Reservserie. 
Lägre än så går det inte att komma. 
Jo, om man tagit noll poäng. Hällums 
IF vann i alla fall två matcher och tog 
således fyra poäng. En ledares tragiska 
bortgång gjorde att det inte blev någon 
fortsättning på idrottsliga verksamheter i 

Hällum. Åtminstone inte vad fotboll och 
seriespel beträffar.
Sämsta lag i A-lagsseriesammanhang är 
inte heller så svårt att kora. Den ut-
märkelsen går till Ryds IF. I början av 
60-talet fanns ett gäng pojkar vid båda 
sidor om Lidan vid gränsen mellan Vara 
och Falköpings kommuner, som var 
fotbollsintresserade. Planer på att såväl 
bilda en förening som att anlägga en ny 
fotbollsplan fanns. På 30-talet fanns en 
idrottsförening som hette Trävattna-Ryds 
IF. 60-talets variant blev enbart Ryds 
IF. 1961 kom föreningens pojklag med i 
Kvänumsortens Pojklagsserie. Där deltog 
man ytterligare något år. När pojkarna 
blev överåriga för P-16, satsade man på 
ett A-lag. Två säsonger deltog Ryds IF i 
Tråvads Reservserie, innan det säsongen 
1965 var dags för debut i Div. VII Falkö-
ping. Med i samma serie fanns ett annat 
lag från samma socken – nämligen Larv 

FK. I sjunde serieomgången skulle det 
för första gången i historien bli ett rent 
Larvderby i A-lagssammanhang. Ryds 
IF hade inte direkt rosat marknaden i de 
inledande omgångarna. Det hade blivit 
sex förluster i rad. Kanske turen vände i 
derbyt?  Det hela artade sig dock till ett 
rent västgötaklimax. Väl vid matchstart 
ställde inte Ryds IF upp. Därmed var 
dess saga all. Något mer seriespel blev 
det inte i Ryd. Däremot kom den fina 
fotbollsplanen till gagn vid vårtidiga trä-
ningsmatcher. Så sent som 2009 använ-
des fotbollsplanen som parkeringsplats 
för besökare till teaterspelet om ”Finnes-
torp”, som utspelades en långspark från 
fotbollsplanen.

Ola Isaksson, En stor idrottsledare i 
Trollhättan har blivit utsedd som årets 
ledare inom kanotsporten av Svenska 
Kanotförbundet.

53 medlemmar ur Trollhät-
tan Idrottshistoriska Sällskap 
hade anammat inbjudan till 
kanothuset hos Trollhättans 
Kanotklubb.

Gästerna blev uppdelade i två grup-
per och fick 2x45 minuters mycket bra 
inblick i kanotsporten.

IDROTTSHISTORIA
Sju medlemmar från Trollhättans Ka-
notklubb förmedlade kanothistoria och 
visade på olika båtkonstruktioner. Den 
ena gruppen började med att bege sig till 
båthuset där Christer Bodling och Ingvar 
Hellberg förevisade olika båttyper som 
användes i klubben. Den andra gruppen 
fick i samlingslokalen ta del av kanot-
historia förmedlad av Björn Andersson, 

Birgit Stelzer och Tommy Nyberg,  med 
hjälp av ett bildspel från klubbens tidi-
gare år. TKK bildades 1934, där Werner 
Ström blev klubbens förste ordförande. 
Björn Andersson berörde tränings- och 
tävlingsverksamheten. 

SM och landskamp
1942 arrangerade TKK sitt första kanot-
SM. I ett mästerskap där den fantastiske 
kanotisten Gert Fredriksson fick sitt 
genombrott. Klubben hittills främste 
kanotist är Lars Helsvik, som tog sitt 
första SM på 10.000 m i K1 1947. Två år 
senare var Lars med i trelandskampen i 

Trollhättan mellan Sverige, Holland och 
Tyskland, här vann Lars Helsvik samma 
distans.

Drakbåtar i kanalen
Bengt Gunnarsson redogjorde för popu-
lära drakbåtspaddlingen, som ägde rum 
några gånger i trafikkanalen och drog 
stor publik, som fick se flera så kallade 
sponsrade företagskanoter, där också ar-
rangören hade lagt in en ”best in show”, 
som delades ut till den båtbesättning, 
som hade den bästa utstyrseln, dessutom 
berättade Bengt om kanottillverkning.
Ola Isaksson, som på Kanotförbundets 
årsmöte blev utsedd till årets ledare i 
Sverige, visade olika paddelmodeller 
som förekommit. Olas uppgift var att 
förmedla om ungdomsverksamheten som 
är på stor frammarsch och blir allt större 
med kanotskolor, vidare berördes och 
tränings- och tävlingsverksamheten.
Innan kaffestunden fick gästerna infor-
mation av Birgit Stelzer om ytterligare så 
kallade kanotgrenar som TKK sysselsät-
ter delar av de 270 medlemmarna med, 
såsom familjepaddling och 2-dagars 
kanotturer med övernattning på olika öar 
bl.a.
 
TIHS ordföranden, Hasse Rosendahl 
tackade för att Kanotklubben hade tagit 
emot oss och TIHS medlemmarna gick 
mycket nöjda hem, efter att ha fått lyss-
nat på intressant kanothistorik.

         Stinsen Andersson sekr. i TIHS

Idrotts-
historiska 
Sällskapet i 
Trollhättan 
gästade 
Kanothuset
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Tiden för den organiserade idrottens 
genombrott i vårt land anges vanligen 
till 1880-talet. Även i Vänersborg har vi 
idrottsliga anor genom särskilda fören-
ingar från andra hälften av 1800-talet. 
Den äldsta kända föreningen av idrotts-
karaktär i vår stad är Venersborgs Frivil-
liga Skarpskyttecorps, som bildades 1861 
och ombildades 1885 till Vänersborgs 
Skyttegille. Det finns också uppgifter om 
att Wenersborgs Skridskoklubb bildades 
1872 och att två föreningar tillkom 1887 
nämligen Vänersborgs Gymnastik- och 
Fäktklubb och Venersborgs Qvinliga 
Gymnastikförening

Under senare tid har idrottsfolket och 
andra berörda parter i vårt land alltmer 
kommit att inse att det är hög tid för 
att dokumentera och klargöra idrottens 
utveckling i olika avseenden. Därför har 
föreningsprotokoll och andra skriftliga 
källor insamlats tillsammans med före-
mål av alla slag knutna till idrottsverk-
samheten såsom äldre idrottsredskap, 
dräkter och idrottstroféer. Målet för 
denna verksamhet har sedan varit att visa 
föremålen för allmänheten i ett idrotts-
museum. 

Frågan om inrättandet av ett sådant 
museum i Vänersborg aktualiserades på 
allvar genom en motion från S Gunnar 
Peterson till kommunalfullmäktige i 
Vänersborg den 30 mars 1987. Ärendet 
remitterades till Kultur- och turistnämn-
den och till kommunstyrelsen. Samtliga 
kommunala instanser ställde sig mycket 
positiva till motionens förslag om inrät-
tandet av ett lokalt idrottsmuseum. Det 
vidtogs dock inte några praktiska åtgär-
der t ex i form av ekonomiska anslag etc 
från kommunens sida för förverkligandet 
av ett idrottsmuseum.

Den 28 december 1988 bildades Väners-
borgs Idrottshistoriska Förening vid en 
sammankomst på Café Näckrosen i Vä-
nersborg bl a i syfte att försöka förverkli-
ga idén om ett lokalt idrottsmuseum. Den 
första styrelsen bestod av Ordförande 
Carl-Martin Biörkkvist, vice ordförande 
Göran Ericson, sekreterare S Gunnar 
Peterson, kassör John Gustavsson och 
studieledare Ivan Nymark. Suppleanter 
var Olle Strand och Bo Tallbo. 

Den nybildade föreningens mål och syf-
ten framgår närmare i föreningsstadgar-
nas § 1: ”Vänersborgs Idrottshistoriska 
Förening (VIHF) – ideell förening – har 
till syfte att dokumentera kommunens 
idrottshistoria samt att insamla föremål 

VÄNERSBORG
Vänersborgs Idrottsmuseum

Bevarandet av föremål och minnen från stadens idrott genom tiderna.
och liknande från idrottslig verksamhet 
under gångna skeden samt vårda, bevara 
och visa dessa i ett särskilt idrottsmu-
seum. I sin verksamhet skall föreningen 
därjämte söka anordna stimulerande 
idrottshistoriska kulturarrangemang 
såsom föredrag, bildvisning etc.”

En av föreningens första stora arbetsupp-
gifter var att skaffa fram en lokal för det 
tillämnade idrottsmuseet. Ett par förslag 
vaskades så småningom fram, bl a en 
lokal i idrottshuset, som dock visade sig 
vara i minsta laget. Vid ett fortsatt sö-
kande stannade föreningen under hösten 
1990 för Vänersborgs Museums ledig-
blivna lagerlokaler i källarplanet till ett 
av Huvudnässkolans hus. Dessa lokaler 
omfattade två tämligen rymliga källar-
rum. Det ena av rummen avdelades till 
ett lokalt idrottsmuseum för Vänersborg 
medan det andra rummet överläts till 
Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap, som 
sökt lokaler på olika platser för ett plane-
rat idrottsmuseum för Västergötland.

Ett ganska omfattande arbete gjordes för 
att få lokalerna användbara som idrotts-
museum. En hel del snickeri-, målnings-, 
rörarbete och elinstallationsarbeten måste 
utföras. Bland föreningens medlem-
mar fanns skickliga yrkesmän av alla de 
kategorier, som erfordrades och arbetet 
utfördes med stort intresse och helt utan 
ersättning. Det var många hundra timmar 
av ideellt arbete.

Lördagen den 6 april 1991 var det dags 
för en festlig invigning av de båda 
lokalerna. Stadsmusikkåren inledde med 
ett anslående musikprogram varefter 
invigningstalet hölls av den mycket 
idrottsintresserade f d landshövdingen i 
Skaraborgs län Karl Frithiofsson. Vi har 
alltså firat 20-årsjubileum förra året. Det-
ta skedde den 9 april med en välbesökt 
utställning av gamla tvåhjuliga fordon.

1994 besöktes museerna av kung Carl-
Gustaf och drottning Silvia. Det får väl 
sägas vara de mest celebra gästerna som 
besökt våra museer.

Museerna har efter hand fyllts med 
montrar och idrottsföremål från gångna 
tider. Det är också den idrottshistoriska 
föreningens förhoppning att det intres-
santa föremålsbeståndet skall växa och 
kunna visas så att dagens och morgon-
dagens släkten skall få en uppfattning 
om hur vår största folkrörelse, idrotten, 
utvecklats genom tiderna. 

Museet har för närvarande öppet lördagar 

11 -15. Efter överenskommelse kan man 
komma även övriga tider. Det är styrel-
sens medlemmar som efter uppgjord tur-
lista bemannar museet under öppettiden. 
Varje måndag förmiddag träffas styrelsen 
för att arbeta med museets samlingar. 
Allt arbete sker helt ideellt och det rör 
sig om cirka 1600 timmar/år. Museet har 
en halvtidsanställd kanslist som arbetar 
med lite av varje bl.a. att dokumentera 
föremålen. 

Föreningen har ca.230 enskilda medlem-
mar och 17 föreningar när du läser detta, 
men fler är välkomna som medlemmar. 
Framför allt ser vi gärna att fler fören-
ingar anmäler sig. Vi saknar flera av 
Vänersborgs idrottsföreningar som med-
lemmar. Medlemsavgiften är 120 kronor 
för enskild medlem och 200 kronor för 
förening. Även företag är välkomna som 
medlemmar och betalar då 500 kronor/år. 

En del föreningar håller sina möten i 
museet och vi hälsar gärna fler välkomna 
att hålla möten där. Många vänersborgare 
har fortfarande aldrig varit i idrottsmu-
seet och vi vill gärna visa våra samlingar 
för så många som möjligt. Föreningen 
har en hemsida som vi håller uppdaterad 
med vad som händer i verksamheten. 
Där finns även en hel del idrottshistoria 
dokumenterad.

Föreningen har ju under senare år, efter 
att man lade ner skolverksamheten i 
Huvudnässkolan levt i ovisshet om vad 
som skall hända med lokalerna men i 
dagarna har ett hyresavtal tecknats med 
kommunen fram till nästa sommar och 
då förlängs avtalet om man fortfarande 
inte har kommit på vad man skall göra 
med B-byggnaden. Vår förhoppning är 
nu att kommunen är välvilligt inställd 
och också ger oss hyresbidrag. 

Till vår stora sorg har Västergötlands 
Idrottsmuseum upphört att existera då 
Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap inte 
såg någon möjlighet att betala den hyra 
som kommunen begärt. Tyvärr är det så 
att de föremål som fanns i Västgötade-
len har lämnats till lokala museer, med 
anknytning till givaren eller direkt till 
givaren eller anhörig till denne. Till 95% 
är allt återlämnat i dag.

För Vänersborgsdelen hoppas vi på 
många år till så:  Släng inte bort farfars 
gamla idrottskort!!!! Vi tar allt. 

Vänersborgs 
Idrottshistoriska Förening
Ragnar Lindström
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Björn Johansson är född i 
Vänersborg 10/9 1963. 
År 1974 som 11-åring, började 
han att tävla i CK Wänershof 
tillsammans med Magnus 
Knutsson. 

Mellan åren 1975-1977 bestod hans 
idrottande av fotboll med 
IFK Vänersborg, terränglöpning med 
VAIK, orientering och skidor med 
Vänersborgs Skidklubb. Björn har även 
ett förflutet som ishockeyspelare i VHC 
mellan åren 74-79. 

År 1978 i februari kom han i kontakt 
med CK Wänershof.  Efter att han blivit 
övertygad av Bertil Johansson att cykel 
var något han passade för, gick han raka 
vägen hem till pappa och berättade att 
han skulle börja tävla i cykel igen. 
Vid SM i Uppsala 1980 var det stora 
målet årets lagtempo. Efter ett perfekt 
genomfört lopp vann klubben guld. CK 
Wänershof blev även bästa SM klubb 
1981. 

År 1984 valde Björn att lämna 
CK Wänershof för att tävla för Skoghalls 
CK. Inför säsongen 1985 förstärktes 
klubben med den mycket tjurige 
"Skåningen" Per Cristiansen. Året med 
Per innebar mycket för framtida utveck-
ling. Det blev tuffare träning och Björn 
fick verkligen lära sig vad lojala lag-
kompisar betyder för framgång inom 
idrotten.

Efter säsongen med Per fick Björn erbju-
dande att inför säsongen 1986 tävla för 
Alingsås CK. Satsningen i Alingsås var i 
cykelsammanhang väldigt professionell. 
mycket p g a klubbens ordförande Rolf 
Nordholm. Björn fick en förmånlig an-
ställning hos Luna i Alingsås. Detta var 
en betydande orsak till de framgångar 
som sedan skulle följa. Klubben hade 
som mål att inom tre år vinna dess första 
SM-guld i seniorklassen. Björn blev ej 
uttagen i landslaget, vilket gjorde honom 
mycket besviken. Första stora tävlingen 
för säsongen var Sydkraftsgirot där 
landslaget ställde upp med tre lag. Detta 
var ett ypperligt tillfälle att sätta alla på 
plats. Björn vann första etappen med fyra 
sekunders marginal efter att kört dom 
sista 15 km solo. Ledartröjan var hans!
 
Efter den fina insatsen i Sydkraftsgirot 
blev Björn uttagen i landslaget. Björn 
fick sedan representera Sverige vid NM 

Cyklisten Björn Johansson

”Att trampa sig till framgång utan övertramp”

där laget vann. Säsongen 1987, Björns 
kanske bästa cykelsäsong, började på 
samma sätt som 1986 med vinst på första 
etappen på Sydkrafts Girot och nu repre-
senterade han Sverige A. 

Den svenska tävlingssäsongen skulle 
bli extra intressant eftersom PK Banken 
bildat ett team bestående av Sveriges 6 
bästa cyklister med f d förbundskapten 
Bert Johansson som ansvarig ledare. Vid 
SM i Tidaholm vann Björn S-milen 1mi-
nut och 20 sekunder före Magnus Knuts-
son. En dröm hade gått i uppfyllelse!
Björn vann även linjeloppet och blev 
dubbel Svensk mästare. Han fick mottaga 
Postryttarens pris SOM SVERIGES 
BÄSTA CYKLIST. 

Inför säsongen 1988 lämnade Björn 
Alingsås CK för att tävla för Spårvägen i 
Stockholm. Det stora målet för säsongen 
var förstås att få delta i OS i Söul på 100 
km lagtempo

Det fanns trots den fokusering som var 
på OS, utrymme för en del "utbrytning-
ar" under säsongen. Ett av hans roligaste 
tävlingsminnen var ifrån Väner-Touren 
med etappmål i Vänersborg. Där fick han 
vinna solo inför flera tusen Vänersbor-
gare.

Vid OS lyckades det svenska laget ta 
brons i lagtempo.

Det starkaste minnet från 1989 var när 
han tog ledartröjan på etappen i Väner-
Touren med målgång i Vänersborg . 

Vid VM i Frankrike senare på säsongen 
var förväntningarna på lagtempolaget 
stora tack vare de enorma framgångarna 
under OS-året. Magnus Knutsson ersatte 
Anders Jarl i laget annars var det samma 
killar som året innan. Laget kunde tyvärr 
inte leva upp till de stora förväntningarna 
som fanns. Lafis hade en bedrövlig dag 
och började stå över redan efter några 
kilometer. Laget bröt redan efter 50 km. 
Efter VM beslutade sig Björn att inte 
deltaga i landslaget på grund av dålig 
motivation.

Inför säsongen 1991 tackade Björn ja till 
en förfrågan ifrån Nordbanken CK före 
detta PK Banken att representera deras 
klubb. Detta innebar för honom en 
nytändning. Tänk att igen få tävla ihop 
med Magnus Knutsson och dessutom i 
ett så bra lag. Björns roll i laget blev att 
fungera som kapten. Det blev en mycket 
rolig säsong med bl a dubbelseger på 
lagtempot i SM i Burseryd. Det vikti-
gaste var NM i Finland 1991 då de skulle 
få möjlighet att med klubblaget få mäta 
sig med de nordiska landslagen inklu-
sive Sveriges landslag i lagtempo. De 
vann med sitt klubblag före Norge och 
Sverige. 

Karriären avslutades med att ett guld i 
lagtempo vid NM i Halmstad.

Text Sven-Olof Gustavsson
Bild Ragnar Lindström
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BTK (PPK) Serven 
Vänersborg 
1934-1943 
Den 1. November 1934 bildades en ny 
bordtennisklubb i Vänersborg. Den fick 
inledningsvis namnet K-3D. Vid klub-
bens första möte beslutades bl. a. att det 
skulle kosta l kr för inträde i klubben och 
därefter 25 öre/vecka. 

Den 6. Dec. spelades den första klubb-
matchen mot en annan Vänersborgsklubb 
PPK Olympia. Det blev en storförlust 
0-9. 

Den 14. Dec. antogs det nya namnet PPK 
Serven och strax därefter fick klubben en 
ny klubblokal på Sundsgatan 7. 

Under första säsongen spelades 14 
matcher. 

Serven mötte bl. a. PPK Frej, PPK Orion, 
PPK Olympia samt PPK K-A (de så 
kallade "Nattbröderna"). Slutfacit blev 6 
vunna, 1 oavgjord och 7 förluster. 

Här följer ett axplock ur klub-
bens historia 

• Man får inte ta med sig någon utomstå-
ende till klubblokalen (25 öre i böter). 
Spritförbud på klubben. 

• Ej mer än 15 medlemmar i klubben. 

• Kvinnor portförbjudes i klubblokalen 
då de hava skadlig inverkan på det ädla 
spelet. l:e Januari 1937. Första segern 
mot värsta antagonisten BTK Olympia. 

• 1937. Namnbyte från PPK till BTK 
Serven. 

• November 1938. Ingen seriestart för 
Serven beroende på en mul o klövsjuke-
epedemi 
som förbjöd offentliga tillställningar på 
landsbygden. 

Om man ser till det rent sportsliga så har 
BTK Serven deltagit i nationella serier 
i Västergötland med blandad framgång. 
Det första och enda DM-tecknet er-
övrades av Gunnar Lindblad som vid 
tävlingar i Lidköping överlägset vann ju-
niorklassen. Våren 1944 läggs (av okänd 
anledning) BTK Serven ner. 

    Text och bild Sven-Olof Gustavsson

Sven-Erik Hellberg reste med FIS 
(Falbygdens Idrottshistoriska 
Sällskap) till Helsingborg den 
12/8-2012.

Här följer Sven-Eriks berättelse: 
Sällskapet fick en inbjudan av SISU att 
besöka Helsingborgs Idrottshistoriska 
museum. Detta accepterades med glädje 
och resan anträddes klockan 0600 vid 
Odenhallen i Falköping där 12 deltagare 
samlades. 

SISU´s representant Anders Johansson 
mötte oss och vi fortsatte resan mot Hel-
singborg med ett stopp på Lagan Motell.
Vi var framme ca 10 00 vid färjeläget där 
båtarna går till Helsingör.
Vi vandrade upp till museet, där deras 
representanter, Hasse Persson och Bo 
”Pricken” Persson informerade om 
sin verksamhet, samt visade oss runt 

Urban Lundberg (tv) intervjuar 
Sven-Erik Hellberg

Deltagarna med guider.

Med FIS till Helsingborg

i lokalerna. Det var en imponerande 
anläggning med statyer, bilder, pokaler, 
klubbmärken och annat som jag tyckte 
var mycket sevärt och kan varmt rekom-
mendera ett besök.
Efter detta minnesvärda besök bar det av 
mot hamnen igen där vi åt lunch på en av 
båtarna.
Klockan tickade på och nu var det tid att 

åka till matchen kl 15 00 på Olympia, 
där vi fick se en underhållande och bra 
fotbollsmatch med 9 mål, HIF vann med 
7-2 över Kalmar FF. 
Efter lite snabbfika på planen bar det 
iväg mot Tidaholm och Falköping igen. 
Busschauffören avtackades efter sin 
lugna och trivsamma resa. SISU avtacka-
des även för deras del i detta mycket 
uppskattade studiebesök. Vi var ”hem-
ma” igen kl 21 00.

          Vid ”Pennan”, Urban Lundberg 

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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Axplock från Lidkö-
pingsbandyns 100 åriga 
historia.

Ingen idrott har engagerat och stimulerat 
så många Lidköpingsbor, och många 
med dem, som just bandy. Därför var den 
24 januari 2012 en historisk dag för oss 
bandyälskande Lidköpingsbor, och fler 
med oss.
Den 24 januari 1912 spelades den första 
bandymatchen i Lidköping. Vilka grab-
barna var har inte med säkerhet kun-
nat fastställas. I Wästgöta Posten från 
tisdagen den 26 januari 1912 kan man 
läsa att en hockeymatch hade spelats i 
Lidköping på söndagen, mellan ett lag 
från Lidköping och ett från Skara, där 
Skaralaget vann med 9-0. Grabbarna an-
vände bandyboll och bandyklubbor och 
spelade på en större plan, alltså spelade 
grabbarna bandy. Namnet hockey är en 
äldre beteckning på just bandy. Matchen 
spelades vid Gasverket som låg vid 
Vänerns strand. Slaggen som bildades 
vid gastillverkningen tippade man ut i 
sjön. Innanför slagghögarna bildades 
stora grunda dammar med stillastående 
vatten som frös tidigt och var lämpliga 
för bandyspel.

Nu kom en period då grabbar säkerligen 
prövade på bandy, dock inte i någon or-
ganiserad form. Detta började inte förrän 

LIDKÖPING

Sjödalens IK kvallaget 1947.
Stående fr.v. Lagledare Hugo Johansson, Rune Andrè, Henry Klarqvist, Erland Ros-
berg, Göte Klarqvist, Rune Nordberg, och Erik Funk.
Knästående fr.v. Åke Palm, ”Bebbe” Johansson, Bror Axelsson, Börje Svensson och 
Evert Gustavsson.

Från Gasverkets slagghögar till Sparbanken Lidköping Arena.
1923 då de dominerande Idrottskubbarna 
i Lidköping, LIS och IF Heimer, beslu-
tade att bilda var sin bandysektion.
1924 spelades den första organiserade 
bandymatchen där ett Lidköpingslag del-
tog. Matchen spelades på Skara IP mel-
lan Skara IF och IF Heimer, slutresultatet 
blev 2-2. Senare samma år besegrade 
Skara IF LIS med 10-1. Dessa båda lag 
kom att representera Lidköpingsbandyn 
under 1920-talet.
Nu hade bandyn blivit en mycket populär 
sport. Under 1930- och 1940-talen 
bildades en mängd kvarterslag. Även i 
grannkommunerna runt Lidköping bil-
dades klubbar. I det som idag är Lidkö-
pings kommun har det under de 100 åren 
funnits över 30 bandyklubbar. Den i dag 
äldsta verksamma klubben är BK Wiking 
som bildades 1933 i Skalunda.
1931 bildades två kvarterslag som kom 
att få en betydande roll för bandyns 
utveckling i Lidköping. Klubbarna fick 
namnen Wästerlunds IK och Sjödalens 
IK. Man var på den tiden så noga med 
vilka kvarter man tillhörde att Sjödalens 
IK skrev i sina första stadgar, att endast 
boende i kvarteret Sjödalen äga inträde 
i föreningen. Detta ändrade man redan 
efter ett år. Tur var det för Sjödalens 
IK blev det lag som kom att dominera 
Lidköpingsbandyn under 1930- och 
1940-talen. 
1947 vann laget div.2 och fick möta Karl-
stads Göta i ett enkelkval till Allsvens-
kan. Matchen spelades på Bandygrytan 

i Lidköping inför nästan 2000 betalande 
åskådare. Karlstads Göta vann matchen 
med 2-1 och därmed blev det inget All-
svenskt spel för Sjödalens IK.
 Under 1950-talet var Wästerlunds IK 
det dominerande laget i Lidköping. 1959 
vann laget div.2 och fick möta IK Heros 
från Smedjebacken. Första matchen 
spelades på Bandygrytan i Lidköping 
inför 4000 betalande åskådare, förmod-
ligen var det många fler åskådare då det 
i träden runt banan satt hela flockar med 
unga grabbar och tjejer. Första matchen 
slutade3-3, i bortamötet blev det förlust 
för Wästerlund med 3-6, och inget All-
svenskt spel. 
Redan året efter vann laget div.2 och fick 
återigen kvala till högsta serien. Denna 
gång mot Lesjöfors IF, de så kallade 
”Bandybaronerna”. Lesjöfors visade sig 
vara för starka för Wästerlund så det blev 
förlust i båda mötena och ingen All-
svensk plats denna gången heller.
Två andra Lidköpingsklubbar som nått 
kval till högsta serien utan att lyckats 
gå ända upp är Kållands BK och Lidkö-
pings AIK. Få klubbar, om ens någon, 
har fostrat så många spelare till högsta 
serien, utan att klubben själv har tillhört 
den, som LAIK. 
1934 på Lockörn (som då inte tillhörde 
Lidköpingsstad, kommunen gränsade 
via Toftabäcken till Lidköping) bildades 
det lag som varit mest framgångsrikt i 
Lidköpingsbandyn, nämligen Vill BK. 
Villa fick kämpa många år i skuggan av 
Sjödalen och Wästerlund.
 När Wästerlund var som mest domi-
nerande hände något som skulle kun-
nat vara en novell i Rekordmagasinet. 
Vid Toftabäcken, (bara ett stenkast från 
platsen där Wästerlund och Sjödalen 
spelade) fanns en damm där ett gäng med 
småkillar spelade hockey och bandy. 
En av killarna ansågs vara lite sämre 
än de andra på skridskorna, så han fick 
”ligga i mål”.
 Framsynta ledare i Villa BK märkte 
snabbt att dessa knattar hade en begåv-
ning utöver det vanliga för bandy, så 
1956 tar Villas styrelse ett beslut att bilda 
Lidköpingsbygdens första pojklag. 
Inte mindre än åtta stycken ur detta 
pojklag kom att bilda stommen i Villa 
BK under många år. Dessa var Bengt 
Nilsson(blivande landslagsman), Bruno 
Karlsson, Tore Skoglund(blivande lands-
lagsman), Egon Sköld, Karl-Axel ”Acke” 
Andersson, Mats Nilsson, Sten-Olof 
”Loli” Sandström (blivande landslags-
man) och han som fick ”ligga i mål” 
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LIDKÖPING

Villa BK första laget 1934.
Stående fr. vänster: Emanuel ”Manne” Nilsson, Gösta Salegård, Elon Kjellberg, 
Sven-Ivar Jansson, Herbert Fabiansson, Folke Fabiansson, Rune Kjellberg, Anders 
Kjellström, Tore Mårtensson,reserv
Knäst. fr. vänster: Sven Wångdahl, Arne Friman, Johan Persson, Knut Johansson.

nämligen den blivande Landslagsmål-
vakten Göran ”Fiskarn” Johansson.
 1964 när flera av grabbarna från pojk-
laget tagit plats i A-laget vinner Villa 
div2 och får på våren kvala till Allsvens-
kan mot Vetlanda och Askersund. Villa 
vann hemma på sin Bandygryta mot 
Askersund med 1-0 men förlorade mot 
Vetlanda borta med 1-3. Efter att Asker-
sund och Vetlanda spelat oavgjort gick 
Vetlanda upp i högsta serien. 
Den 1 november samma år invigdes 
Isstadion, Lidköpings första konstfrysta 
isbana. Detta gav bandyklubbarna bättre 
förutsättningar att träna. 
1966 var det åter igen dags för All-
svenskt kval, denna gång mot Åtvida-
berg. Villa vann båda matcherna, 4-1 och 
7-2, och var därmed klara för Allsvenskt 
spel.
 Första året i högsta serien blev ett tufft 
år för det unga Villa. Laget blev sist i 
serien och blev nerflyttat till div2.
 Men grabbarna höll ihop och redan nästa 
år, 1968, var det åter igen dags för kval-
spel, denna gång mot ett mycket starkt 
Lesjöfors. Villa överraskade genom att 
vinna bortamötet med 2-1. Hemma inför 
4444 åskådare blev det förlust med 2-3. 
Nu skulle avgörandet ske på neutral plan, 
matchen spelades i Örebro och kom att 
bli en riktig rysare. När en kvart åter-
stod av matchen var ställningen 3-3 och 
Lesjöfors fick en straff som ”Fiskarn” 
gjorde en kanonräddning på. Han kastade 
ut bollen till Tore Skoglund som åkte 
sig fri. I straffområdet fälldes Tore, men 
domaren valde  att blåsa frislag till Villa. 
Mitt under tumultet som uppstod sa, 
den fruktade skytten ”Loli” Sandström 

”de gör inget ja slör in en än då”. Och 
mycket riktigt, med ett kanonhårt skott 
slog ”Loli” in bollen i mål. Allt sedan 
dess har Villa tillhört den högsta serien i 
bandy. 
1975 går Villa till sin första SM-final, 
detta genom att man besegrat Sandvikens 
AIK i en avgörande semifinal på neutral 
plan i Katrineholm med 4-3. Nu skulle 
Villa möta Ljustals BK på Söderstadion 
i Stockholm. Över 10000 skaraborgare 
fraktades med tåg, bussar och bilar till 
Stockholm. Lidköping såg ut som en 
öde stad vid detta tillfälle. Ljustal visade 
sig dock för starka och vann med 8-4. 
Nämnas bör att i Villas lag ingick endast 
grabbar som startat sin bandykarriär 

i Lidköping. Grabbarna från 1957 års 
pojklag var fortfarande dominerande i 
laget.

1983 var det dags för Villas andra SM-
final. Nu mot suveränerna Boltic från 
Karlstad. Villa hade genomgått en gene-
rationsväxling och hade nu ett mycket 
starkt lag med bl.a. Mickael Arvidsson, 
Christer Kjellqvist, Anders Karlsson, 
m.fl. Denna gång med en icke Lidkö-
pingsfostrad spelare, Clas Malmqvist. 
Matchen var mycket jämn. När endast 
någon minut återstod och ställningen var 
0-0, fick Villa ett friläge, men målvakten 
i Boltic, Ander Bridholm , fostrad i Lid-
köpings AIK, gör en jätteräddning. Vid 
full tid var ställningen 0-0 och det blev 
förlängning som Boltic vann med 5-0.
Göran ”Fiskarn” Johansson gjorde här 
sin sista match i Villas mål. Och därmed 
var ”sagan” om pojkarna från dammen 
vid Toftabäcken slut.

Inte kunde grabbarna från första ban-
dymatchen vid Gasverkets slagghögar, 
i sin vildaste fantasi drömma om att ett 
Lidköpingslag på dagen 100 år senare 
skulle utöva deras sport i en arena med 
restauranger, loger, barer och kiosker.
Vad kunde varit lämpligare att fira denna 
dag med än en seger för Villa BK mot 
Kalix BF, i Sparbanken Lidköping Arena. 
12-5 blev slutresultatet och Villa BK gick 
upp till ledning i elitserien.
LIHS bidrag till firandet vid matchen be-
stod i en miniutställning och ett bildspel 
med kommentarer i restaurang Bandy-
portföljen i arenan.  

      För LIHS Bengt-Göran Bäcklund.

Villa BK första pojklaget 1957.
Stående fr. vänster: Jan Gustavsson, Egon Sköld, Per Jansson, Lars Broberg, Bruno 
Karlsson, Sten- Olof ”Loli” Sandström
Knäst. fr. vänster: Stig Sturesson, Karl-Axel ”Acke” Andersson, Göran ”Fiskarn” 
Johansson, Rune Andersson och Tore Skoglund. (saknas på bilden, Bengt Nilsson).



20

UTBILDNING
Under hösten startar vi utbildning av våra 
hemsidor – fortbildning för de som deltog i 
vårens utbildningar. 
För övriga gäller grundkursen.
Vidare arbetar vi på en utbildningsdag för alla 
som är intresserade av att skriva artiklar och 
konsten att fotografera och redigera.
Utbildningen på hemsidorna kommer att ske 
gruppvis, med sex till åtta deltagare.
Den andra dagen kommer det att bli utbildning 
i fotografering och att skriva artiklar – under 
sakkunnig ledning.
Alla intresserade – hör av er till utbildnings-
ansvarig när programmet blir klart.

Folke Brink
Utbildningsansvarig

När dåtidens suveräne fjäderviktsbrot-
tare, Olle Anderberg från Eskilstuna, 
inte ställde upp i fristil vid OS i London 
1948, lät OS-kommittèn Lidköpings Ivar 
”Kovan” Sjölin få chansen att repre-
sentera Sverige i fristilens fjädervikt. 
Ett beslut som man inte behövde ångra. 
Utan ens ett SM-tecken i bagaget, tog sig 
”Kovan” an uppgiften på bästa sätt. Efter 
ett antal matcher där ”Kovan” vunnit på 
både fall och poäng, var han framme vid 
finalen. Där fick han möta den fruktade 
Turken Bilge som var utsedd till Värl-
dens bästa fristilsbrottare. Bilge hade 
hittills fått samtliga sina motståndare på 
fall. Sv.D. skrev i ett referat att publiken 
tyckte ”att det var som att släppa in ett 
barn i en lejonbur” när Ivar skulle gå upp 
mot Bilge. ”Kovan” visade dock ingen 
respekt för den fruktade Turken. Redan 
efter några sekunder fick han ner Bilge 
i brygga. Nu utbröt ett enormt jubel och 
”Kovan” fick hela publiken på sin sida, 
Engelsmän, Amerikanare, Schweizare, 
gav allt för att hjälpa den lille svensken 
till seger. Detta hjälpte dock inte. Trots 
att ”Kovan” hade nere Bilge i flera 
brygglägen visade sig Turken vara för 
stark och vann matchen på poäng.
Efter matchen gjorde Sven Järring en ra-
diointervju där han kallade ”Kovan” för 
”den lilla lintotten från Västergötland”.  
Efter intervjun tar ”Kovan” micken och 
på sin breda västgötska säger han, ”Far-
bror Sven säjer att ja ä en lintôtt, dä ä ja 
inte ja ä en rötôtt”.
Hemma i Lidköping hade brottarklubben 
LAS förberett ett varmt mottagande av 
sin OS-medaljör. Klubbens starke ledare 
Sven ”Svensken” Blomqvist framförde 

Skara Idrottshistoriska 
Sällskap

 
Program hösten 2012:

 
16/10 Bengt "Fölet" Berntsson berättar minnen från sin tid i 

IFK Göteborg och landslaget.
 

19/11 Börje Brelid svarar för programmet. Han berättar 
minnen från fotbollsåren och sjunger och spexar.

 
Alla möten i SI-lokalen, Skaraborgsgatan 29 A, 

kl 18.30.

Fika till självkostnadspris!
Alla välkomna! Även nya medlemmar.

  
Hälsningar

Olle M

Ivar ”Kovan” Sjölin

LIDKÖPING/SKARA

När Ivar ”Kovan” Sjölin blev publikfavorit vid OS i London 1948

en begäran till Stadsfullmäktiges ordfö-
rande Frans Ledström om att Lidköpings 
stad skulle anordna ett mottagande för 
”Kovan” Sjölin. Detta tyckte stadens 
ledning var en bra ide, och genom en 
liten fest på Stadshotellet och med Lid-
köpings musikkår skulle ”Kovan hälsas 
välkommen hem. När Rälsbussen med 
”Kovan” rullade in på Lidköpings lilla 
järnvägsstation hade c.a. 5000 Lidkö-
pingsbor samlats för att ta emot sin nya 
idol. Musikkåren stämde upp, och när 
dörren på rälsbussen öppnades rusade 
folk fram för att hylla honom. I tumultet 

som uppstod skingrades musikanterna 
som hade fullt upp med att skydda sina 
instrument så någon mer musik blev det 
inte. Efter att man hissat och hurrat för 
”Kovan” vid järnvägsstationen hade de 
starka brottarna från LAS fullt upp med 
att ledsaga sin guldklimp på vägen till 
Stadshotellet. Alla de c.a. 5000 åskådarna 
samlades utanför hotellet och ropade ut 
Ivar ”Kovan” Sjölin som steg ut på den 
dåvarande balkongen och blev hyllad 
som den Brottarkung han var och är än i 
dag i våra hjärtan.
       För LIHS Bengt-Göran Bäcklund
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Grå pantrar 
volontärer vid VM
Fyra herrar från Falköping, en från 
Vara och en från Borås fick via ett 
EU-projekt, i vilket SISU är en part, 
möjligheten att jobba som volontärer 
vid världsmästerskapet i BMX som 
avgjordes i Birmingham i England 
förra veckan.

Inom ramen för EU-projektet har gjorts 
utbyten tidigare. I fjol jobbade engels-
män, som volontärer vid ulvacupen och 
besökte då även Falköping. Svenskar var 
sen över för att jobba vid Birminghams 
maraton. I år var det alltså sex herrar, Ulf 
Söderhielm, Christer Svensson, Gunnar 
Ring och Gillis Hellberg från Falköping, 
vilka tillsammans med Anders Ekden, 
Vara och Göran Zettergren, Borås åkte 
över till Birmingham för att under tre 
veckor verka bl.a. som volontärer i 
världsmästerskapet i BMX.  I vinter 
kommer en delegation engelsmän till 
Sverige för att bl.a. jobba vid Bandy-VM 
i Vänersborg.

Flera studiebesök
Inom ramen för EU-projektet finns, 
utöver volontärarbete, även andra syften 
med idrottsliga eller kulturella förtecken. 
Således gjordes studiebesök vid Aston 
Villas fotbollsarena liksom fotbollslaget 
West Bromwichs anläggning en match-
dag, en bad- och gymanläggning visades 
liksom BMX-banan utomhus. En anlägg-
ning där barn och unga utbildas i var-
dagssäkerhet fick studiebesök. Till den 
kulturella avdelningen kan räknas besök i 
Aston Hall och Shakespeares födelsestad 
plus ett par museum och självklart en 
guidad tur i Birminghams imponerande 
kanalstystem.

Fokus på BMX
Störst fokus var dock på världsmäster-
skapen i BMX (Bice Mororcross) där 
herrar volontärer i skiftgång jobbade 
med en rad olika uppgifter. Allt från att 
iordningställa 2400 nummerskyltar

Volontärer på BMX-VM i Birmingham: Stående Göran Zettergren, Borås, 
Gunnar Ring, Falköping, Anders Ekden, Vara. Knästående Gillis Hellberg, 
Ulf Söderhielm och Christer Svensson, alla Falköping.                                 Privat bild

åt deltagare från 42 länder till att fungera 
som stewards eller bike-assistens under 
två träningsdagar och tre tävlingsdagar. 

Volontärerna fick naturligtvis på nära 
håll se byggandet av en 340 meter lång 
BMX-bana inomhus i en gigantisk arena. 
Det gick bl.a. åt 3000 ton grus, 6000 last-
pallar 18 ton stål och massor av maskiner 
och folk, men på sju dygn var den klar. 

BMX är ingen stor sport i Sverige, icke 
förty fanns en svensk niomannatrupp 
på plats. Även de nordiska länderna var 
representerade. Störst trupp hade USA, 
men ett stort antal kom också från Aus-
tralien. I princip alla länder i Sydamerika 
och Europa hade åkare på plats.

Tävlingarna gick i olika åldersklasser. 
De yngsta i klassen ”12 år och yngre” 
och de äldsta i ”+45”. 
Lägg där till en proffsklass där en austra-
liensare tog VM-titeln och kan nu rankas 
som världsmästare, en titel att försvara 
2013 då VM går på Nya Zeeland.

Tuff sport
BMX är ett slags cross-cykling i en 
mycket kuperade bana, formad ungefär 
som ett M och körs på 30-35 sek. Åtta 
startande i varje heat. Trängsel, höga och 
långa hopp i banan bäddar för krascher. 
Inomhusarenan i Birminghamn inget 
undantag. Ett antal arm- och benbrott hör 
liksom till och för BMX-are  är knäckta 
nyckelben och lite skrubbsår vardagsmat. 
Välunderrättade källor säger att spor-
ten, trots skaderisker, är på frammarsch 
världen över.

-Det var intressanta veckor i Birming-
ham, säger Ulf Söderhielm, teamleader 
för det svenska gänget. Dels fick vi lära 
känna Birmingham och dess kultur och 
flera intressanta besöksmål dels träffade 
vi många andra volontärer och vi fick se 
hur engelsmännen organiserar en tävling 
av VM-format. Samspråk med tävlande 
och ledare från andra länder var också 
berikande. Kort sagt i alla avseenden tre 
mycket givande veckor.
                  Text och bild Gillis Hellberg

Tibro AIK spelade mot Falköping och 
John Persson var målvakt. I Falköpings 
lag spelade "Garvis" Karlsson, senare 
OS-deltagare och proffs i Atletico 
Madrid.

Historien 
om John Persson 
och bollen

Då "Garvis" gjort fem mål ledsnade John 
och lämande målet, men som tur var, 
var då matchen slut.

Senare i omklädningsrummet rullade 
"Garvis" in bollen till John, vilken han 
nu har överlämnat som gåva till Tibro 
Idrottshistiorska sällskap.

                              Christer Carnegren
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VADSBO
Fotbollsresa 
Medlemmar i Vadsbo IHS har 
under försommaren varit på 
fotbollsresa till Åtvidaberg, 
en resa mästerligt regisserat  av vår 
specielle researrangör Jan Edgar. Med 
på resan var även medlemmar från de 
idrottshistoriska sällskapen i Karls-
borg och Tibro. Under lunchen i gamla 
Facitvillan fick vi senaste nytt  inför 
matchen av Åtvidabergs assisterande 
tränare. Vi fick även träffa  sportchefen   
Mats Karlsson, och Lerdalasonen Hans 
Andersson, som var en av de dominerade 
spelarna i Åtvid under 1980-talet. 
Jan Edgar hade också satt i hop 12 frågor 
som handlade om Åtvidaberg fotboll,  en 
medlem i Vadsbo IHS lyckades med tur 
och skicklighet vinna frågesporten  med 
nio rätt. 

I samband med division VI-premiären 
på Mogårdsvallen i Moholm lördagen 
den 28 april 2012 mellan Moholm och 
Weimer (2–0) träffade undertecknad mer 
eller mindre av en slump gamla fotbolls-
motståndare. På bilden fr v: Christer 
Carnegren, Tibro (Vadsbo och Tibro 
idrottshistoriska sällskap), division III-
spelare i Tibro på 60-talet och var med 

Ekonomi i balans
I de flesta idéella föreningar är det ett 
evigt pusslande med ekonomin, så också 
i Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap. På ett 
styrelsemöte under våren kom styrel-
seledamoten tillika törebodabon, Stig 
Brånfeldt med en lysande idé, vi kanske 
skulle höra oss för om det fanns något 
lämpligt för oss på årets Törebodafesti-
val. Sagt och gjort, Stig tog kontakt med 
festivalledningen, och på första mötet 
kom det fram att föreningen som städat 
festivalomådet tidigt på morgnarna hade 
hoppat av. 

Till själva matchen. Förra årets svenska 
mästare Helsingborg var snäppet starkare 
än hemmalaget och lyckades vinna med 
uddamålet, 2-1.

På bilden ses hela gänget under en kaffe-
paus på hemresan. Vår specielle kaffeko-
kare Börje Carlsson hade fixat med både 
kaffe och tekakor.                      Pelle P 

IDEL ÄDEL FOTBOLLSADEL

i det Tibrolag som 2 juli 1967 spelade 
invigningsmatchen på Mogårdsvallen 
mot Moholm, Tibro-seger 8-0. Rune 
Wiberg, Mr Moholms SK, var med och 
bildade klubben 1960 och spelade i A-
laget från starten 1965 till 1980. I dagens 
MSK spelar sönerna Viktor och Herman, 
de två som gjorde målen mot Weimer i 
premiären. Rolf Landqvist, spelare i Ti-

davads IF på 60- och 70-talet var mycket 
stolt över 3-0-seger mot MSK i division 
V-premiären på Mogårdsvallen 1971, 
Conny Grehn, idag tränare i Weimer, har 
spelat för Töreboda IK på 70-talet på 
Mogårdsvallen, har även tränat Moholm 
i två år på 80-talet. Håkan Larsson, TSL-
redaktören som var med om Weimers 
historiska 7-0-seger mot Moholm på 
Mogårdsvallen, som för övrigt avgjordes 
samma dag som Kungen gifte sig med 
sin Silvia i juni 1976, Lars-Åke Berg-
man, kommunalråd i Töreboda, gammal 
spelare i MSK och sedan i många år 
domare och Håkan Lanz, Weimer-profil, 
gick linjeman i premiären. Var också 
med om 7-0-segern 1976.

Text och foto: Tord Källström, på 
tillfälligt besök på Mogårdsvallen i sam-
band med premiären. Var med i MSK-
laget mot såväl Carnegrens Tibro och 
invigningsmatchen, mot Landqvist och 
Tidavad 0-3 och Larsson/Lanz och Wei-
mer 0-7. Inget smickrande facit precis i 
dessa tre matcher: 0-18.

Vi antog uppdraget och ett drygt tiotal 
medlemmar anmälde sitt intresse att 
hjälpa till. 

På bilden, de 11 medlemmar som var 
tidigt uppe samtliga tre dagar, vi började 
kl.05.00 och städade drygt tre timmar, 
jobbigt, men samtidigt hade vi väldigt 
trevligt. Efter  städningen åts en jät-
tegod gemensam frukost på Restaurang 
Prästgården.
                                                  Pelle P  
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Idrottshistoriker på 
historisk utflykt i 
Karlsborg.
Fredagen den 18 maj träffa-
des den så kallade Femklövern 
(Vadsbo, Skara, Tibro, Lidköping 
och Karlsborgs) Idrottshistoriska 
Sällskap på och omkring Vaberget 
i Karlsborg.

Efter förmiddagsfika i Forsviks IFs 
klubbhus for man till Vaberget för att 
bese istidens lämningar och en del fortifi-
katoriska  installationer under Tor Axels-
sons utmärkta ledning. Där fick alla en 
god ”Skaraborgsk” historielektion med 
tillhörande Geologisk historia. Slutpunkt 
var gamla Skackans IFs Idrottsplats där 
Åke Wallberg informerade om ”Sveriges 
minsta idrottsplats”. 

Samling kring kulringen.

Omkretsen på löparbanan var endast 300 
m så de löpare som t.ex. skulle springa 
ett 400 m lopp fick springa inte mindre 
än 3 kurvor. Åke pekade sedan ut var 
kulringen, hoppanläggning och 100 m 
banan legat. Idrottsplatsen byggdes 1937.  
Där fanns även en väl besökt festplats i 
anslutning till Idrottsplatsen. 

Slutligen studerades ”Kanonbacken” där 
det i somras, 11 juni, arrangerades en 
löpning. Snabbast uppför Kanonback-
arna! Ca. 25 deltagare. Efter en intressant 
information intogs gemensam välsma-
kande lunch på restaurang Kastanjen.
                         
                            Lars-Erik Gustafsson

Tibro idrottshistoriska 
sällskap har haft vårträff 
då de besökte Ingemar 
"Stenåsar´n" Häljestam och 
dennes samling av brandbi-
lar.

Ingemar har ett stort intresse för just 
brandbilar.
- Jag tycker att brandbilar är så söta men 
att jag skulle börja samla var inte något 
planerat. Det bara blev så, säger han.

Han har heller inget minne av att han 
var intresserad av brandbilar som barn. 
Idag har Ingemar ett femtontal bilar i sin 
samling, den första köpte han i slutet av 
90-talet. Vid idrottshistorikernas besök 
visade han runt i lokalerna och berättade 
historien bakom en del av bilarna. Den 
första brandbilen som kom till Sverige 
var en elbil konstruerad av Braun och 
den kom till Eskilstuna 1902. En av bi-
larna i Ingemars samling är en TT-Ford, 
kallad Gamle svarten, från 1924. Den 
resturerades på 80-talet men kromen är 
original. Glanshammars gamla brandbil 
av 1953 års modell finns också i samling-
en. Tyvärr måste den här bilen besiktigas 
varje år. En Scaniabil från 1928 lyckades 
Ingemar rädda från att säljas till Holland 
och den står nu i samlingen i Stenåsen. 
Det gör också Hycklinge frivilliga brand-
kårs bil och en bil från Örkelljunga. 
- Men det är en hobby som kräver 
mycket plats och det blir dyrt att hålla 
värme i museet. Så det är enklare att 

Bengt Lundberg och Ingemar ”Stenåsar´n” Häljestam framför den tavla som en 
konstnär målat till museet. I vimlet nedanför trappan ses Bengt ”Kruset” Andersson 
och Arne Andersson.

VADSBO/TIBRO

Idrottshistoriker besökte ”Stenåsarn´s” brandbilsmuseum

samla modellbilar, säger Ingemar som 
också har en samling med 239 modellbi-
lar av olika slag.
- Jag trodde inte att det skulle bli så här 
mycket då jag började att samla och nu 
måste jag nog göra ett uppehåll så jag 
får ordning på det jag redan har, säger 
Ingemar.

Tibro idrottshistoriska sällskap har fått 
många nya medlemmar den senaste tiden 
och ett par till, blev det den här kvällen 
i Stenåsen. Jan-Olof Ahlander var en av 

de nya. Han har tidigare varit lagledare 
och materialförvaltare i Hörnebo SK:s 
damlag och gjorde sitt elddop som ny 
medlem genom att gå upp i det arton 
meter höga brandtorn som Ingemar har 
fått av Tibro kommun. Att skänka bort 
brandtornet var nog ett av kommunens 
bästa beslut någonsin, tror han. Det har 
kostat nästan en halv miljon att renovera 
och att måla det i rätt färg som passar in i 
omgivningen. 
                               Christer Carnegren
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TIF-terrängen 
1977, den 27 mars, var det 
dags för den 50:e TIF-ter-
rängen. Men våren var sen, 
snön var seg och det ansågs 
uteslutet att kunna arrang-
era ute vid Knorren. Det 
togs beslut om att flytta till 
Björndalsterrängen, där det 
bedömdes vara större chans 
att få till dugliga banor.
Men vädret slog om, snön 
försvann och banorna vid 
Knorren blev användbara.

- Vi hade lyckats få hit 
Dan Glans som dragplås-
ter, berättar Harry Lindell, 
mångårig tävlingsledare. På 
lördagseftermiddagen hade 
han och jag varit ute och 
provsprungit banan, som var 
jättefin. Efter duschen satt 
vi ute på trappan och njöt i 
solskenet och såg fram mot 
söndagens tävling.
På söndagsmorgonen vak-
nade jag tidigt och kände 
oro. När jag tittade ut, blev 
jag kall. Det hade kommit ett 
rejält snötäcke under natten. 
Jag slängde på mig kläderna, 
hämtade snöskyffeln i käl-
laren, tog bilen till Knorren 
och började skotta i panik. 
Det kändes hopplöst att få 
den 2100 meter långa banan 
snöfri.
Men efter en stund hörde jag 
skrapande ljud. En snöskot-
tare till hade kommit och 
snart var vi ett helt gäng som 
jobbade. Vi fick banan klar 
och 10:30 kunde första start 
gå som planerat.

TROLLHÄTTAN

TIF-terrängen i starten.
Terränglöpningen har gamla anor i Troll-
hättans IF. Föreningen bildades 1906 och 
redan året efter, den 12 maj, arrangerades 
den första tävlingen. Gunnar Idéen vann 
före Alexis Ahlgren. Den senare skulle 
sedan bli den främste löparen i TIF:s 
historia.
1924 startade den första TIF-terrängen, 
som idag är Sveriges äldsta terränglopp. 
Med undantag för 1927, då det var för få 
deltagare och tre år under andra världs-
kriget, har loppet arrangerats årligen runt 
månadsskiftet mars-april. 2011 löptes 
den för 84:e gången.

De första åren var tävlingen förlagd till 
centrala Trollhättan. Start och mål var 
utanför Varmbadhuset på Magasinsgatan. 
Eftersom staden då var relativt liten, blev 
det ändå mycket löpning i terräng. Lop-
pet var populärt och drog stor publik.
I början blev det mest utombyssegrar. 
Tre löpare från Uddevalla IS, Gösta 
Hermansson, Erik Johansson och A. 
Jakobsson, tog vardera tre vinster. Den 
första hemmasegern kom 1938 genom 
Nils Widell.

1942 var det dags att flytta tävlingen till 
Tingvallahallen, eftersom staden växt. 
Banan passerade bl.a. Slättbergen och 
Hjortmossen. Det året vann Nils Boman, 
som löpte för Trollhättans SK. Därefter 
följde tre år då Stig Claesson från hem-
maklubben stod överst på prispallen.
Nästa flytt av start- och målplats blev 
1947, då man började utnyttja Björndal-
sterrängen. Då fick man också tillgång 
till Trollhättans SOK:s skidstuga för 
ombyte.

 Nästa, och förmodligen sista, flytt blev 
till fritidsområdet Knorren 1974, där 
kommunen hjälpte till med banan, som 
idag är 2100 meter och består av grusvä-
gar.

SM-terräng.
1950 fick föreningen hedersuppdraget att 
arrangera SM i terräng, långa sträckan 
över 8000 meter. Banan strängades i 
Björndalsterrängen och mätte 4000 me-
ter. Banan blev omdiskuterad, då den var 
ganska flack och av en del ansågs vara 
för lätt och skulle gynna banlöparna.
- Den innehåller ju inga knock-out 
backar, uttryckte sig överledare Tage 
Rapp i en tidningsintervju.
Annars var banan i mycket gott skick.
- Det verkar som om de varit framme 
med dammtrasan, menade en av delta-
garna.

TIF lade ner mycket arbete på ar-
rangemanget.  Ett speciellt SM-märke, 
som såldes för en krona, togs fram och 
FO-staben i Uddevalla rapporterade per 
kortvågsradio från kontroller utefter ba-
nan. Terräng-SM var en uppmärksammad 
tävling på den här tiden och refererades 
av Sven Lindhagen i Sveriges Radio.
TIF fick många lovord av expertisen för 
en välordnad tävling. 
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TROLLHÄTTAN

Ett speciellt SM-märke togs fram

Örgrytaren Evert Nyberg vann en tämli-
gen lätt seger i det 33 man starka fältet 
före fjolårssegraren Severt Dennolf, 
Nordmaling. Trea blev Valter Nyström 
från Sandviken. På 23:e plats kom Henry 
Hagelbrandt, Mellerud, vars son senare 
skulle komma att utmärka sig i TIF-
terrängen. Lagtävlingen togs hem av IFK 
Gävle före Örgryte IS.

Knorren.
Då tävlingen arrangerades vid Knorren 
för första gången 1974 vann Jan Hagel-
brandt, Kils AIK huvudklassen medan 
systern Marianne, som representerade 
Mellerud, vann damklassen. Jan blev se-
dan en framträdande löpare under många 
år. Han tog sex segrar, den sista 1989. 
1983 satte han nytt banrekord med 18.47 
över 6300 meter. Rekordet stod sig till 
1991, då Kristian Henriksson, IK Ymer 
putsade det till 18.43. Idag har Mikael 
Ekvall, Strömstads LK rekordet med 
18.39, satt 2009.
- Jag såg alltid fram emot TIF-terrängen, 
minns Jan. Dels för att det oftast var 
första tävlingen för året och inledning 
på säsongen, men framförallt för att jag 
gillade banan. Den är lättlöpt och lagom 
kuperad.

Många kända profiler har deltagit under 
de 84 loppen. 1983-84 vann Evy Palm, 
Lidköpings IS. Kalle Hall från Trollhät-
tan deltog i loppet 1932. Han satsade 
sedan på brottning som flugviktare. Han 

blev en känd trollhätteprofil och deltog i 
Fyrstadsbrottningen som 50-åring. Nästa 
start i TIF-terrängen kom 1980, då han 
var 67 år. 1987 sprang han som 74-åring 
de 6300 metrarna på 29.08.
Ett flitigt återkommande namn i start- 
och resultatlistor är Stellan Olsson, som 
tävlar för Uddevalla SK.
- 2011 sprang jag min 28:e TIF-terräng, 
berättar Stellan. Första gången jag deltog 
var 1977 och då sprang jag i motions-
klassen. Jag ser fram mot min 29:e start.

TIF-terrängen betraktas i Trollhättan, 
inte minst i massmedia, som ett av de 
säkraste vårtecknen. Men då och då har 
vädret ställt till bekymmer.

Värst var det 1988 då det var busväder, 
med full snöstorm, tävlingsdagen. En del 
löpare uteblev. Vann gjorde då junioren 
Björn Kristiansson med brodern Mats 
på andra plats. De är båda orienterare 
i Trollhättans SOK och vana vid tuffa 
förhållanden.

TIF-terrängen har aldrig varit någon 
nationell angelägenhet, utan främst 
samlat deltagare från västra Sverige. I 
början fanns bara två tävlingsklasser och 
deltagarantalet höll sig under 100. Men 
fler klasser tillkom efter hand och 1978 
var deltagarsiffran 270. Det året hade 
man f.ö. speaker för första gången. Idag 
finns tävlingsklasser från ungdom till 
veteraner samt motionsklass.
Terränglöpning var populär under 
1900-talets mitt och det arrangerades täv-
lingar överallt. Men efterhand har antalet 
tävlingar tunnats ut och idag är TIF-ter-
rängen den överlägset äldsta tävlingen.

Många funktionärer har passerat revy un-
der årens lopp. Den som har betytt mest 
för tävlingens utveckling är utan tvekan 
Harry Lindell. Han fungerade som täv-
lingsledare mellan 1965 och 1988.

Den 31 mars i år genomfördes den 85:e 
TIF-terrängen.

                               Lennart Karlsson
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TIHS gästade 
en 150-åring
Trollhättans Idrotts-
historiska Sällskaps 
medlemmar var inbjudna 
till Trollhättans 
Skarpskytteförening. 
Den sistnämnda 
föreningen är 
Trollhättans äldsta 
idrottsförening.

Sten Lennartson, TSF berättade om hän-
delser och aktiviteter från 1862, då TSF 
bildades som en förening med militära 
förtecken, för att under senare år bli en 
framstående skytteförening.

Under de första 100 åren fanns det ingen 
kvinnlig skjutaktivitet. Det skulle dock 
bli förändringar under de senaste femtio 
åren, då kvinnliga skyttar skördade stora 
framgångar inom kortskytte och fram-

Arne "Jimmarn" Johanssons 90-årsdag.
"Jimmarn" var en fruktad center i IFK 
Trollhättan och hade epitetet kanonskytt.
Hans storhetstid inföll under 40- och 
femtiotalet och sedan verkade han som 
tränare i ett flertal lag, både i Trollhät-
tan och Vänersborg. Arne är kristallklar 
och har ett fenomenalt minne vad gäller 
personer. 

Harry Lindahl som i juni fyllde 90 år. 
Fotot är från Gripens 40-års jubileum 
1976 och visar när Harry emottager en 
utmärkelse av Svenska Bandyförbundets 
representant.
Harry Lindahl var under en mångar år 
en framstående bandyspelare i Gripen 
Trollhättan och Wagöns IK. Efter sin 
aktiva karriär kom Harry att spela en 
viktig roll som utvecklare av ungdoms-
bandyn i hela Västergötaland. I Gripen 
stod Lindahl för en enorm utveckling 
av ungdomsverksamheten och hela den 
generation av bandyspelare som 1973/74 
representerade Gripen i allsvenskan var 
frukter av Harrys genomtänkta och väl 
organiserade tränings- och seriespelande.
Inte minst det organiserade landbandy-”Jimmarn”

Harry Lindahl

Pigga 90-åringar
Han är aktiv i Gamla Trollhättepojkar 
och där har han varit till stor hjälp när 
det gällt att identifiera personer på gamla 
fotografier. Vid ett tillfälle namngav han 
ett 40-tal personer på ett foto från IFK 
Trollhättans jubileumsfirande någon gång 
på 40-talet. 
                                   Hasse Rosendahl 

spelet på Drottningtorget i Trollhättan 
lockade många åskådare och då var det 
inte enbart engagerade föräldrar, utan 
många söndagsflanörer som drog sig till 
"torget". Harry har under åren varit en 
flitig besökare på Gripens hemmamat-
cher och är än idag aktiv i  Trollhättans 
äldsta bostadsrättsförening.
En sann idrottsälskande föreningsman 
har nått denna aktningsvärda ålder och 
Idrottshistoriska önskar fortsatt många 
lyckliga år. 
                                    Hasse Rosendahl

förallt inom luftgevärsskytte av många 
unga kvinnliga skyttar.

Sten Lennartson  assisterades av Olle 
Steiner, när det förevisades vapen av 
olika modeller:  CG 63 kaliber 6,5 mm 
används för tävlingsskjutning på bana 
och fältskjutning, avstånd 200 till 600 
meter. Korthållsgevär kaliber 22 long 
(5,6 mm) används för tävlingsskjutning 
på avståndet 50 m vid banskjutning, 
olympisk gren och skidskytte. 

Luftgevär används i skyttehallar på 10 
meters avstånd. Även ett 1800-tals Re-
mingtongevär med bakladdare fanns till 
beskådande. Åhörarna fick också ta del 
av olika måltavlor som används vid olika 
skytteändamål.

Föredragshållaren berörde föreningens 
olika skyttetillhåll inom Trollhättan. 
Speciellt nämndes, att föreningen haft en 
skyttebana på Dahlövs mosse ca 200 me-
ter från Drottingtorget i drygt femtio år 
från 1880 till 1932, då man tog en ny an-
läggning i besittning vid Källstorp.  1963 
anordnade TSF SM i skarpskjutning, där 
HKH prins Bertil var närvarande. 

På Källstorpsbanan hade man skytteverk-
samhet till 1988, då Kommunen stängde 

banan för nyhusbebyggelse. Det var stor 
skytteverksamhet från 1970-talet fram 
till banans sista dagar, utöver föreningens 
egna skytteträning -och tävlingsverk-
samhet, blev korpskyttet mellan stadens 
fabriker en stor och uppskattad företelse.

Massor av duktiga skyttar har passerat 
revy inom Trollhättans Skarpskytteför-
ening. Här kan nämnas Oskar Lindbom, 
Karl Lundgren, KJ Karlsson. 

Under 50-60-talen Gunnar Löfdahl,
fältskytten Håkan Hermansson, samt 
SM-vinnaren Per Bengtsson. På senare 
tid kan nämnas OS-deltagaren Sven 
Haglund och systrarna Hanna och Elin 
Lennartson som båda haft landslags-
uppdrag i korthållsskytte 50 meter samt 
inom luftgevär.

Eftersom TIHS medlemmarna gästade 
TSF:s luftgevärshall tog flera av med-
lemmarna chansen att pröva på luftge-
värsskjutning. 

Främste skytt blev 81-årige Gösta Eriks-
son, en gång OS-silver medaljör i rodd 
1956. 
Kanske detta kan bli en ny paradgren för 
Gösta ?
                                Stinsen Andersson
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Den 23 mars 1927 samlades några ten-
nisintresserade personer på Hotell Bele 
för att diskutera bildandet av en ten-
nisklubb i Trollhättan. Man enades om 
att Hjulkvarnelund var en lämplig plats.
Beräknad kostnad för en bana uppskat-
tades till 2000 kr.
 En bankommitté tillsattes 
(A Wennerlund, K W Ljunberg, Knut 
Åström, Berta Hall och Wallin). Under 
hela våren 1927 hölls täta styrelsemö-
ten och troligtvis stod banan klar i juli 
samma år. Spelavgiften sattes till 50 öre 
för s k A-timma och 30 öre för B-timma. 
För att få in pengar anordnades konserter, 
lotterier samt baler.
 Den första banan byggdes i betong 
och kompletterades senare med en as-
faltbana längre in i "Lunnen" men denna 
bana ersattes på 40-talet av en grusbana 
(en tout-cas) som kom att bli TTK:s 
huvudbana.
 I mars 1965 beslöts att bygga ett 
klubbhus intill den nya grusbanan. Den 
blev färdig i november samma år och 
kostade 2000 kronor. Så småningom 
ökade spelmöjligheterna genom tillkom-
sten av Idrottshuset Älvhögsborg (1968).
Dessutom kunde skolornas gymnastiksa-
lar erbjuda spel.
 Bland klubbens spelare från den 
första tiden fanns bl a Lennart Carlsson, 
Bror Rendell och Gottfrid Tjärnfors.
 Till nästa generation hörde Harald 
Uppström, Sten Bråthén och Åke Nylén.
Harald vann bl a JDM, flera KM och spe-
lade med framgång i klubbens seriespel.
Sten Bråthén och Harald Uppström var 
ett starkt dubbelpar med många triumfer 
under åren efter 50-talet.
 Till den tredje generationens repre-
sentationsspelare hörde Ingemar Anders-
son och Sivert Fridén som framgångsrikt 
deltagit i klubbens seriespel.
 Tennisklubben gästades av flera 
kända spelare. Således spelade den 
elegante engelsmannen Fred Perry 
uppvisningsdubbel tillsammans med den 
legendariske Calle Schröder mot TTK:s 
Harald Uppstöm och Åke Tjärnfors.
Andra gästspelare var Elof Thorén och 
Bosse Andersson från Göteborg.
Vid slutet av 1970-talet hade de två ten-
nisbanorna i Hjulkvarnelund (en grus och 
en cementbana) använts under närmare 
femtio år. Nu började klubben att planera 
för en mera samlad anläggning med såväl 
inne som utebanor.
 Under ledning av dåvarande ordfö-
rande Gösta Nilsson, en habil tennisspe-
lare och tillika driftig ordförande började 
man funder över att skapa en större och 
mera enhetlig anläggning.
 Efter ansökan anvisades klub-
ben mark på tomt vid Skogstorpa och 

Pigga veteraner i 85 år gammal klubb.
i november 1979 framförde klubben 
ett förslag till kommunen att uföra tre 
inomhus- och tre utomhusbanor. Finan-
sieringen var i det närmaste klar. Till 
hjälp vid förhandlingarna med kommu-
nen hade klubben adjungerat medlem-
men Gösta Erkenborn och tillsammans 
med ordföranden utvecklades projektet.
Den 16 juni beslöt kommunfullmäktige 
att gå i borgen för ett lån på 3,2 miljoner 
kronor (som senare ökades till närmare 
4 miljoner). Ansvarig för de kommande 
byggplanerna var hallkommittén med 
bl a Gösta Erkenborn och Carl-Erik 
Löfving. Från början var det tänkt att 
läktare skulle ingå i hallbygget, men av 
ekonomiska skäl fick den utgå.
 Anläggningen var planerad att tas 
i bruk under hösten 1981, men byggna-
tionen försenades något och invigningen 
kunde ske först i maj 1982.
 Man kan lugnt hävda att 80-talet 
blev TTK:s mest intensiva decennium, 
rent av en storhetstid sportsligt sett. Med 
största entusiasm anslöt styrelse, spelare 
och föräldrar till en intensiv verksamhet.
En föräldraförening bildades som skötte 
markservicen med drift av reception,
cafeteria, receptionsvakt under lördagar 
och söndagar.
 Juniorverksamheten fullkomligt 
exploderade, så till den grad att man fick 
hyra gymnastiklokaler i Polhemsskolan 
och Sylteskolan samt i Granngårdens 
sportanläggning. Över 20 ideella tränare 
ställde upp och träningsåldern var från 
6-7 år till vuxna. Några gånger tränades 
de 12 bästa juniorerna av den kände 
tränaren Percy Rosberg, Stockholm. Från 
den gruppen utvecklades klubbens slut-
ligt bäste spelare Peter Nyborg som fick 
sin slutträning hos GLTK och kom att bli 
toppspelare i dubbel på världstouren. En 
annan framgångsrik junior som utveck-
lades under denna period var Marcus 
Ehner, som bl a blev distriktsmästare.
 Ett tecken på ”guldålder” utgjorde 
valet 1986 till bästa serieklubb i Väster-
götland. Under denna period var Sivert 
Fridén klubbens ”allt i allo” och var i 
många år kassör, kanslist samt tränare.
Som tränare förutom Sivert medverkade  
bl a Ingemar Andersson, Hans Jansson, 
Fleming Brunnhage, Elisabeth Strid, 
Håkan Bennhage samt Rolf Simonsson, 
idog tränare för de yngsta.
 Delvis var klubbens syfte att i 
görligaste mån skapa mycket duktiga 
spelare, men samtidigt ge ungdomarna 
en god tenniskunskap att ta med sig ut i 
det ”sociala livet”.
 Vid sidan av denna juniorverksam-
het arrangerade TTK flera större turne-
ringar såsom DM, JSM, SAAB Trophy 
med deltagande från Frankrike, Italien, 

Holland och Sverige. Dessutom stod 
TTK som värd för Dabis Cup mot Slova-
kien samt King Cup. Klubben har också 
gästats av de två elitspelarna Manuel 
Santana och Jan-Erik Lundqvist, som 
uppvisningsspelade i Älvhögsborg.
 Ett antal ordförande har verkat sedan 
Gösta Nilssons tid: bl a Claes Kristens-
son, Alena Novak och Karl Köhler, vilka 
gjorde ett mycket gott arbete. Under 
styrelsen har verksamheten bedrivits med 
hjälp av ett antal kommittéer.
 Träningen sköttes som nämnts till 
en början av ideella tränare. Kravet på 
anställd tränare restes och under 1990-ta-
let anställde klubben tränare på halvtid: 
Kjell Hermansson, Fredrik Sjöblom, 
Håkan Bennhage.
 En bit in på 2000-talet började det 
märkas en tilltagande försämring av 
klubbens verksamhet och inte minst av 
ekonomin. Juniorer lämnade klubben, 
underhåll av anläggningen försummades.
Klubben var inne i en downperiod och 
klubbledningen fann inga lösningar på 
problemen. Sammanfattningvis kan man 
säga att klubben under denna period hade 
en svag ledning.
 Så småningom kom det till en 
ändring (2008). Klubben fick en ny 
ordförande, Roland Augustsson, som var 
drivande och framsynt, vilket medfört att 
TTK i dag är en stabil tennisklubb med 
stigande medlemsantal (440) och god 
ekonomi.
 2006 anställdes den nuvarande 
tränaren, Isabell Högberg. Hon kunde 
notera att både träning och tävling hade 
under de närmast föregående åren varit 
eftersatta. Träningen var oorganiserad 
och klubben hade endast två serielag.
Isabells grundidé var att bredda junior-
verksamheten och som resultat erhålla 
duktiga spelare. Detta börjar nu märkas, 
bland annat har antalet serielag ökat till 
elva och årskullarna är alltmer 
homogena.
 Under Isabells fem år i klubben har 
en rad tävlingar arrangerats, som Scandic 
Swania Cup, Trollsmaschen och Yonex 
Cup med gott deltagarantal. Under som-
maren 2012 kommer en tourtävling att 
arrangeras och för första gången blir det 
en rullstolsklass.
 I dag är TTK en välfungerande 
klubb. Utöver Isabell, som även sköter 
klubbens kansli, finns två anställda, del 
Eric Lund, tränare och biträdande kans-
list samt Mikael Siljefalk, klubbens ”allt 
i allo” bl a PR- och sponsoransvarig.
TTK ser framtiden an med tillförsikt.

För TTK i mars 2012
Ingemar Andersson, Fleming 
Brunnhage och Hasse Rosendahl
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Efterlysningen av John Walls tjänstgöringsbetyg i WI nr 2, har 
givit resultat. Sådan här respons, blir man tacksam över att få. 
Det gör att man kan skicka in fler frågor till läsekretsen.
Benny Östh, Vänersborgs Idrottshistoriska Förening

Alingsås 2012-06-12

Hej ”Westgötarnas Idrottshistoria”!
Vi skriver några rader om John Wall, Britt-Marie 
Jonsson, systerdotter och Lars-Erik Johnsson, 
en vän till John.

Britt-Marie berättar: John föddes i Östadkulle 
12/2 1923 av Elna och Ernst Wall. Han var äldst i 
syskonskaran, som bestod av fyra barn. Han var verkligen i allas mun en ”go gubbe”, som jag var myck-
et stolt över. Han talade aldrig illa om någon och hade nog aldrig en enda ovän. Han var alltid positiv 
och glad, klagade aldrig och var väldigt nöjd med sitt liv, som tyvärr tog slut 1/10 2011.

Vidare berättar Lars-Erik: Jag växte upp tillsammans med John. Han tränade oss yngre i gymnastik, 
terränglöpning med mera. Efter jobb på gårdarna i Lena socken i Alingsås, tog han värvning vid A2 i 
Göteborg.
Förutom utbildning, red han in hästar. Ett befäl handplockade John till att träna galopphästar på Åby.
Han flyttade till Nol, där han arbetade på Tudor –tidigt skift för att med sin förstående hustru, hinna med 
sina många intressen. Det var jakt, fiske, fotografering och ring-
märkning av fåglar. Han ringmärkte 21 607 fåglar –108 0lika sorter
 och 862 återfynd. I ur och skur klättrade han upp i 30-40 meter 
höga träd, ända upp till ca. 70-75 års ålder. Han deltog med 
framgång i jaktskytte, jaktstigar, fältskytte, pistolskytte m.m. 
Han antecknade varje händelse med väldigt fin handstil. Bland 
många förmågor, kunde han läsa en dikt, för att sedan kunna den
 utantill hela livet. Han var en naturmänniska, där cykeln var hans
enda fortskaffningsmedel. 
Det blev många mil, som han lade bakom sig.

Med vänlig hälsning
Britt-Marie Jonsson, systerdotter
Lars-Erik Johnsson, vän John Wall

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

Westgötarnas Idrottshistoria trycks i nästan 4.000 ex. 
och du, som skickar insändare, reportage etc.  
når en väldigt stor läsekrets, som t.ex.

• Samtliga medlemmar i Sällskapen i Västergötland
• Samtliga IHS i hela Sverige
• Regionkontor i Västra Götaland
• Samtliga kommuner (bibliotek) i Västergötland
• Samtliga SISU-konsulenter
• Styrelsen i Västergötlands Idrottsförbund
• Samtliga Föreningsarkiv i Västergötland
• Ledamöter i RF
• De flesta tidningar i Västergötland

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,	hög-
upplösta, eller vanliga kort. 
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OS-KRYSS
Bokstäverna i de skuggade rutorna, ger rätt sammansatta, ett ord som är en segersymbol.
Skriv ned svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till ”OS-KRYSS”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.
Senast den 12 november vill vi ha svaren. Som vanligt drar vi tre vinnare bland rätt insända svar.

Rätt svar i förra numrets ”SOMMARKRYSS” skulle vara ”VÄDERLEKEN”. Bland rekordmånga insända rätta svar har vi dragit 
följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Robbin Falkenström, Granitvägen 7, 506 70 Frufällan                                                                                
2:a pris 2 Sverigelotter: Åke Karlsson, Tallstigen 11, 546 33 Karlsborg
3:e pris 1 Sverigelott:    Stig-Erik Lekberg, Vallebrovägen 3, 532 92 Axvall

Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.

12-08
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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. Uno Löfman
 0512-507 29
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
Sekr. Lars Ahlmark, 0511-104 70
Bankg. 393-5038
Kontakt: Olle Magnusson

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap

Marks Idrottshistoriska Sällskap

Skara Idrottshistoriska Sällskap

Tibro Idrottshistoriska Sällskap

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

Adress: c/o Christer Carnegren
 Brittgården 48
 543 37 Tibro
Tel: 0504-107 13
Hems.  www.tibroihs.se
Ordf.       Vakant
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



31

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 Idrottshistoriska Förening

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

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   



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Posttidning B

Några ”go´bitar” ur WI nr 3

...och mycket, 
mycket mera!

Ivar ”Kovan” Sjölin - sid. 20

Evert Strandberg - sid. 10

Sjödalens IK 1947 - sid. 18

TIF - terrängen - sid. 24-25

WIS Sommarmöte - sid. 4

Skövdes Idrottshistoriska museum - sid. 8

Grå pantrar volontärer vid VM - sid. 21

En fängslande konferens - sid. 5


