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Ordföranden har ordet

Roland Gustafsson

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

Med en tillönskan om En God Jul och Ett Gott Nytt År!

Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Lägga ner eller starta upp? 
Båda dessa laddade frågeställningar har 
samtidigt kommit mig nära den sista tiden.
I ena fallet gäller det nedläggning av en 
riksorganisation – i det andra  bildandet 
av ett nytt lokalt sällskap. Båda med 
idrottshistoriskt mål och syfte.
Jag kan redan nu, innan beslut fattats, 
konstatera,att det är mycket lättare och 
går mycket snabbare att lägga ner än att 
bygga upp en organisation eller 
förening. Argumenten vid prövningen 
av syfte, mål och behov blir vid en nedläggning oroväckande ytliga 
och bevekelsegrunderna grumliga. Att hitta de nyckelpersoner,som 
har den kunskap, energi och framför entusiasm, som krävs för att 
bilda och driva en förening tar tid och kräver tålamod.

Ideella krafter i framtiden.
Dagens debatt handlar ofta om folkrörelsernas roll och betydelse i 
framtiden. Självklart har idrottsrörelsen såsom den största folkrörel-
sen haft en oerhört stor betydelse för samhällsutvecklingen. Försök
tänka bort idrotten i dagens samhälle! Ideella krafter måste kanske 
ha en ökad roll för att klara det framtida välfärdssamhället. I sam-
manhanget använder vi begrepp som civilsamhälle och social eko-
nomi. Intresset för ideellt arbete, tror jag i motsats till vad som sägs, 
förblivit konstant, men det har förändrats. Gamla strukturer möter 
här nya värderingar (paradigmskifte)

Ansvar för historieskrivningen.
Inom idrottsrörelsen har vi idrottshistoriska sällskap och föreningar 
ansvar för historieskrivningen - gärna från ett underifrånperspektiv.
Den lokala mångfalden är här mycket viktig, men den får inte bara 
bli nostalgi.
De offentliga myndigheterna kommer alltmer att behöva de ideella 
krafterna för att  klara framtidens utmaningar, men vi behöver också 
stöd och resurser från det offentliga. Båda behöver mötas för att 
samverka.
Inom den idrottshistoriska rörelsen behöver vi en tydlig struktur, där 
vi kan mötas på olika plan d.v.s. lokalt, regionalt och centralt. Detta 
saknar vi idag och blir ej trovärdiga. Den strukturen måste vi arbeta 
på att skapa.
Att då lägga ner vårt riksförbund – om ej idag fungerande – är enligt 
min mening att svika det övergripande idrottshistoriska syftet och 
tanken.
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Ansvarig utgivare:  Leif Svensson        Redaktör:  Göran Axelsson

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

Produktion: Borås Idrottshistoriska Sällskap

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Redaktionskommittén
Adresser och tel.nr.

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

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

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

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

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

Materialdress för 
tidningsmaterial:

Westgötarnas Idrottshistoria
Box 554

503 14 Borås
E-post: bis@bihs.se

(eller E-postadresser enl. ovan)

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

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

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 1/2013 ca V 8

Nr 2/2013 Maj

Du vet väl att du, som privatperson också kan 
 bidra med att förgylla tidningen 
med insändare, reportage, debattinlägg etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller 
svart/vitt digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 
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25 november 1937 bildades 
Trollhättans Skidklubb med Carl 
Wåhlstedt som förste ordförande. 
17 år senare ändrades namnet till 
Trollhättans Skid- och Oriente-
ringsklubb. 
Klubbens verksamhet var från början 
längdskidåkning och backhoppning. 
1939 tillkom en orienteringssektion. 
För närvarande består verksamheten av 
orientering, längd- och rullskidåkning 
samt multisport sedan tretton år tillbaka

Backhoppning inleddes 1938, då man 
av privata personer köpte en färdig 
hoppbacke i Torsred. Här bedrevs hopp-
ning till 1945. Sju år senare stod en ny 
träbacke klar vid Källstorp i närheten 
av TSOK:s klubbstuga. Liten backe för 
ungdom var klar två år senare. I februari 
1978 stod en hoppbacke av stålkonstruk-
tion klar att invigas. 1999 skedde sista 
backhoppet i en backe som revs 2007. 

Utöver idrottandet de första tio åren 
bedrevs bygge av en egen klubbstuga, 
som togs i anspråk 1947 och blev navet 
i verksamheten. Vid fyra olika tillfällen 
skedde utbyggnad (1960, 1980, 1993 
samt 2010). Elljusspåret stod i sin första 
etapp klar 1976.

TSOK har under åren förfogat över en 
stor ledarkader, med människor med stor 
inlevelse för skogssporten allt från styrel-
seledamoter, tävlingsledare, sekretariat, 
funktionärer från tidtagare till personal i 
kök o.dyl., vilka alltid visat upp en härlig 
servicekänsla med ett stort hjärta och 
glatt leende. Genom detta har man alltid 
känt en stor glädje att få bevista tävlingar 
arrangerade av TSOK. (Detta är vad 
undertecknad upplevt genom mitt frilans-
skrivande för TTELA).

TSkK                75 ÅR                 TSOK 

Björn Kristiansson, TSOK i full forcering 
inför målet i sin landslagsdebut. 

Leif  ”Loffe” Johansson

Framträdande OL ledare: Bengt Johan-
nesson, Gösta Kjörnsberg, Olle Moberg, 
Torvald Ekström, Leif ”Loffe” Johans-
son, den sistnämnde har varit aktiv i för-
eningen 60 år, började 1953, när duktige 
skånske orienteraren Kjell Cedervald 
blev Trollhättebo och startade ungdoms-
träning för orienterare. Loffe blev en 
duktig orienterare med tre juniorlands-
kamper på sin meritlista. Han deltog i 25 
Tio-milalopp. Han har varit banläggare i 
klubbens Vikingaträffen 22 gånger, ban-
läggare vid Natt SM 1967 och mångårig 
styrelsemedlem.

TSOK hade fram till 1962 använt sig av 
generalstabens svart-vita backstreckskar-
tor. 1963 ritade Ulf Smedberg TSOK:s 
första kurvkarta, det blev ytterligare 
elva kartor. Mitten av 70-talet kom Kjell 
Larsson in som kartritare och framställde 
även han kartor av mycket hög kvalitet. 

Egna arrangemang
Årligen har TSOK arrangerat Vikinga-
träffen (52 år), Åkes Poängterräng (49 
gånger) Maratonstafetten, Vaslopps-
stafetten (i mån av snö), Kraftprovet, 
Multisportrace, Trim- naturpass, ung-
domstävlingar på alla fronter.

Tre SM har TSOK arrangerat natt-SM i 
Kobergsområdet 1967, Lång-SM tjugo år 
senare i Hjärtumskogarna samt medeldis-
tans 2011 vid Brandsbo. 

Vidare har man arrangerat ett flertal DM, 
Budkavlar, Skidorienteringar, Nattorien-
teringar, Fallens Dags OL, samt 
Slusskavlen i elva år i samarbete med 
Göta Älvdals klubbar.

Idrottsliga framgångar
Här har undertecknad bara tagit upp en 
bråkdel av alla fina bedrifter som klub-
bens medlemmar har presterat under 
åren.

1945 tog TSkK första DM i OL genom 
Stig Sjökvist, Åke Thunborg, Gunnar 
Andersson.

1955 vann Karl-Erik Aktiv DM i kombi-
nerat backe och skidåkning, samt tog lag-
segern i denna gren genom Aktiv, Frank 
Larsson och Elvir Norin. Samma år blev 
Torbjörn Tyskeberg Götalandsmästare i 
backhoppning.

1958 TSOK åttonde plats i Tio-mila. Tio 
år senare en sjätteplats.

1962 blev Ulf Smedberg SM-tvåa, och 

fick landslagsuppdrag. Ulf blev veteran-
världsmästare 2002 i H70.

I världens största budkavle i Jokela (ca 
1100 startande lag) har TSOK, som bäst 
placerat sig 6:a och elva, samt har tagit 
mängder av segrar och fina budkavle-
placeringar i diverse kavlar runt om i 
Sverige och även utomlands.

TSOK har vunnit Älgskinnet 8 gånger 
mellan åren 1973-1997. Ett pris till bästa 
klubb på de sammanlagda DM tävlingar-
na i Västgötadistriktet under det gångna 
året.

1983 SM vinst i backhoppning i Falun 
av Christer Bratt, TSOK som hoppade 
114 m.

1987 blev Åke Jönsson svensk mästare i 
lång SM.

1991 blev de lovande backhoppande 
bröderna Magnus och Martin Lindahl ut-
tagna att representera Sverige i Europa-
cupen för juniorer.

Två andra framträdande orienterare med 
fina meriter var Carsten Jörgensen och 
Björn Kristiansson. Carsten som tävlade 
för TSOK var dansk mästare tog VM 
brons. 1994 Björn blev SM tvåa två 
gånger dels på klassisk sträcka och lång. 
Dessutom tog Björn Kristiansson året 
efter en seger i svenska långdistanscupen 
och fick landslagsuppdrag.

STINSEN ANDERSSON             
sekr. i TIHS
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Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap
inbjuder till aktiviteter våren 2013.

Tisdagen 12/2 kl.18.00,
Älvhögsborg,stora konferenslokalen.

Ämne: Judo

Tisdagen den 12/3 kl.18.00.
Älvhögsborg,stora konferenslokalen

ÅRSMÖTE.
Ämne: Handboll med K-G "Dadda" 

Dahlin.

Tisdagen den 16/4 kl.18.00.
Älvhögsborg,stora konferenslokalen.

Ämne: Motor med Elizabeth Nyström.
Mötet ev. på SAAB:s bilmuseum

Alla hälsas hjärtligt välkomna! FIKA!

WI gästade 
Trollhättan
Två av WI-tidningens redaktionsmed-
lemmar Tommy Olsson och ansvarige 
utgivaren Leif Svensson gästade TIHS 
en novemberkväll i Arena Älvhögsborgs 
konferenslokal.
Tommy Olsson berättade vilka som ingår 
i redaktionskommittén. Han berörde 
vem utöver de sjutton idrottshistoriska 
sällskapen som erhåller de fyra olika tid-
ningarna per år, nämligen Kommunernas 
fritidsnämnder, SISU samt andra distrikts 
sällskap, där WIS har täta kontakter med.
Leif Svensson redogjorde hur man be-
handlar materialet från sällskapens med-
lemmar och visade exempel på alla de 
sätt, som man datamässigt använder sig 
av olika program och Photoshop. Vidare 
hade Leif önskemål, att man helst kan få 
insänt datamässigt bra material.
-Är det en lång artikel vill vi också ha 
foton. 

Styrelsemedlemmen i Trollhättans 
Idrottshistoria Karin Monsén Karlsson i 
mitten tackade från vänster Tommy Ols-
son och Leif Svensson till höger, med en 
liten minnessak.
Foto: Stinsen Andersson

Vi kan också behandla tidningsartiklar, 
men då måste vi ha namn på bildfotograf 
samt varifrån artikeln är tagen, sa Leif 
Svensson.
Tommy Olsson fick slutligen besvara 

frågor från några av de 33 åhörarna 
gällande innehållet och om man från 
redaktionens sida tog bort material om 
ett sällskap hade för många inskickade 
bidrag.
         STINSEN ANDERSSON, TIHS

IF Elfsborgs fotbollsguld 2012 bärgades en 
kall novemberkväll

och firades efteråt av 1000-tals fans på 
Stora Torget i Borås

Bilder: Borås Tidning
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SKARA / V.BORG

Efterlysning

Vem Var      När
Det skulle vara trevligt att få vetskap om 
vem denna energiske cyklist är. 
Vilken tävling deltog han i och vilken 
placering fick denna cyklist???

Skicka svaret till denna tidnings redak-
tion.

Vi som är nyfikna är Vänersborgs 
Idrottshistoriska Förening.

Skara 19 sept 2012
Till Westgöta Idrottshisto-
riska Sällskap

Jag heter Gull-Britt Alex-
andersson och sänder här 
ett dokument, som min far 
Sven Högberg fick sig till-
sänt sig 1923 från Svenska 
Idrottsförbundets Olympiska 
Kommitté.

Pappa Sven var en mycket 
duktig sprinter och upp-
märksammades av SOK på 
detta sätt. Pappa var mycket 
glad och stolt över detta, 
men inte förrän han gick 
bort hittade vi denna skrift.  
Pappa föddes 1902 och 
avled 1990.

Med tanke på dagens 
idrottsmän och kvinnor 
känns ju denna skrift en 
aning naiv, men det var ju 
vad man tänkte då. 
Skara Idrottsförening, SI, 
var den klubb som pappa 
representerade. Jag höll 
nyss ett föredrag för Skara 
Idrottshistoriska Sällskap 
och fick tanken att detta 
kan vara något för 
”Westgötarnas Idrotts-
historia”. 
En tidning som jag gläds åt 
varje gång den kommer
i min brevlåda.

Med vänlig hälsning
Gull-Britt Alexandersson

Det kom ett brev om ett brev...

Svenska Idrottsförbundets Olympiska Kommitté
Herr Sven Högberg,

Skara
 Den svenska allmänna idrotten står snart inför stora händelser, som komma att ställa utom-ordentliga krav på dessa aktiva utövare. År 1923 försiggå bl. a. Sveriges idrottsspel i Göteborg,den Skandinaviska triangelmatchen i Stockholm samt den Fransk-Svenska matchen i Paris.Följande år samlas världens främsta idrottsmän till de Olympiska Spelen i Paris.

 Den allmänna idrottens utveckling i de flesta länder tyder på att striden om en plats i tétenkommer att bliva hårdare än någonsin tidigare och att Sveriges allmänna idrottsmän måste sätta in all sin kraft och förmåga för att framgångsrikt kunna hävda Sveriges långt framskjutna plats
bland världens nationer.

 Det är inför denna ansvarsfyllda uppgift, som kommittén i dag tillskriver Eder med en varm anmaning, att Ni med samvetsgrann omsorg och energi sköter Eder träning.

 Därvid vill kommittén särskilt lägga Eder på hjärtat att noggrant sköta vinterns fysiska förträning, d. v. s. konditionsträningen, så att Ni i god tid före den egentliga säsongen i största möjliga utsträck-ning kan ägna Eder åt specialträning i Edra grenar. Vinterns konditionsträning bör bedrivas av alla  allmänna idrottsmän i form av inomhusövningar, promenader och vinteridrottsövningar. För alla dessa övningsarter gäller, att de skola bedrivas i motionssyfte. De avse att underhålla, stärka och utveckla fysiken, med icke att anstränga den över hövan. Inomhusövningarna  böra bedrivas så lätt sommöjligt och huvudsakligen för studium och förbättring av tekniken. 

 För att erhålla styrka och uthållighet finnes intet lämpligare medel än utomhus-motionen.

 Kommittén vill samtidigt anbefalla närslutna gymnastiska dagövningar åt envar då densammainnehåller väl avvägda rörelser, som för den allmänna idrottsmannen äro särskilt utvalda och fram-för allt avsedda att skapa smidighet och mjulhet. Programmet har den fördelen att för utfö-randeav de flesta i detsamma upptagna rörelserna icke kräves några särskilda gymnastikredskap. Kommittén vill slutligen önska Eder framgång i Edra idrottsliga strävanden. Skulle Ni vara i behov av råd eller anvisningar rörande Eder träning och Ni icke kan erhålla sådana från denlokalkommitté, som finns tillsatt i Eder ort, står kommittén med nöje till Eder tjänst.

Stockholm den 2 januari 1923

SVENSKA IDROTTSFÖRBUNDETS
OLYMPISKA KOMMITTÉ

 Isaac Westergren

Trevligt med en lite annorlunda insändare. Lite mera av den varan efterlyses! Tack Gull-Britt!    red.
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Söndagen den 23 februari 
1947 var det tio minusgra-
der mitt på dagen i Borås, 
då staden för första gången 
gästades av ett allsvenskt is-
hockeylag. Matteus-Pojkarna 
(M.P.). från Stockholm. 

BORÅS DÅ 
Laget skulle här möta Norrbygärde I.F. 
Matteus-Pojkarna hade besegrat topplag 
som AIK och Södertälje S.K. enligt för-
handsreklamen. Det var alltså storfräm-
mande som inbjudits att uppvisnings-
spela i Borås. 

Matchen skulle spelas 
på en bana vid Ramnasjön. Den låg där 
nu Särlaskolans skolgård breder ut sig. 
Förut hade där funnits ett par tennispla-
ner. Ishockeybanan hade iordningställts 
av de två föreningar i Borås som hade 
ishockey på programmet, Norrbygärde 
I.F. och I.F. Wendelsberg. Den senare, 
bildad 1947 av ett gäng skolpojkar, hade 
introducerat ishockey i Borås något år 
under andra världskriget.   
   Ishockeybanan vid Särla hade invigts 
i slutet av januari 1947 med ett derby 
mellan Norrbygärde och Wendelsberg, 
7-1, inför mycket entusiastiska åskådare 
enligt Borås Tidning. 

Ishockeyfeber i Borås 

Annons inför matchen                                                             Bild: Stadsarkivet, Borås

Inför besöket av 
Matteus-Pojkarna hade tidningen infor-
merat sina läsare, mer förtrogna med 
bandy, att ishockey är ett snabbt och hårt 
spel från Kanada. Det spelas på en plan 
som idealiskt skall mäta 55x26 meter. 
En match spelas i tre perioder. En period 
pågår i 20 minuter. Ett lag består av en 
målvakt, två backar och tre forwards. 
Avbytare förekommer. Tidningen berättar 
vidare om målburens mått, om att pucken 
får sparkas (dock ej i mål) och att en sarg 
inramar planen. Utvisningar för ojust 
spel är vanligare än i fotboll och bandy. 

Hela 539 betalde 
och totalt 600 åskådare räknades in vid 
matchen den bistert kalla söndagsmid-
dagen i februari 1947 mellan allsvenska 

Matteus-Pojkarna och Norrbygärde, som 
seriespelade i division lll,Västgötaserien. 
Matchen gick alltså i dagsljus, varför 
dålig belysning inte borde kunna förstöra 
spelet, skrevs det inför matchen. Trots 
kylan bjöd M.P. på puckpropaganda och 
gav boråsarna en förnämlig ishockeylek-
tion, berömde boråstidningarna. M.P. 
segrade med 11-4 (l-0, 8-1, 2-3). Sista 
perioden tilläts Norrbygärde vinna. La-
gets målskyttar i den historiska matchen 
var Olle Carlsson, P.A. Sävemark, Tore 
Andersson och Nils Kvist. 
Entusiasmen för det nya spelet var stor 
efter matchen. Ishockeyn spåddes en ljus 
framtid i Borås. Den har i alla fall gått 
om bandyn i popularitet kan man så här i 
efterhand konstatera. 

                                         Lars Sundin 

BORÅS

Wall of Fame 
Torsdagen 22 november genomförde 
Borås Idrottshistoriska Sällskap, BIS, 
årets inval i boråsidrottens Wall of Fame 
i klassiska Boråshallen. Det var idrot-
tarna 30 – 32 som nu valdes in vid en 
ceremoni i anslutning till Borås Baskets 
ligamatch mot Uppsala. BIS ordförande 
Tommy Olsson höll i det hela med 
assistans från WIS ordförande Roland 
Gustafsson.

Nummer 30 blev Hans Hellbrand, legen-
darisk simmare och ledare från Elfsborg 
som 87 år gammal deltog i rullstol 
tillsammans med sin familj. Hans har 
SM-segrar både i frisim och vattenpolo, 
deltog som aktiv i olympiaderna 1948 
och 52 och som ledare  1960 och 64.

Nummer 31 är Anders Larson, roddare 
från Öresjö SS/Rodd, f ö Borås äldsta 
nu aktiva idrottsförening grundad 1886. 
Anders deltog i tre OS 1980, 84 och 88, 
gjorde 8 VM-starter med ett brons i fyra 

utan styrman som främsta resultat och 
har 5 NM- och 30 SM-guld.

Nummer 32 slutligen är den yngsta som 
blivit invald, Emilie Öhrstig. Emilie har 
SM-guld både i skidor och landsvägscyk-
ling samt NM-guld i mountainbike. Mest 
känd är hon naturligtvis för sitt VM-guld 
i sprint i Oberstdorf 1925.
Efter upphängningen åt deltagarna en 
buffé tillsammans med Borås Baskets öv-
riga gäster och träffade en av coacherna 
innan det var dags för match, en match 
där Borås långa segersvit på hemmaplan 
tyvärr sprack.        Tommy Olsson, BIS

Emilie Öhrstig tar emot utmärkelsen

Emilie ÖhrstigAnders LarssonHans Hellbrand
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FÄRG

Artikeln och bilden är skriven/tagen 
av Oscar Kickén och var införd i Fal-
köpings Tidning 2012 07 13.

ORIENTERING
Sture Pettersson från Falkö-
ping åkte till Tyskland för att 
ställa upp i sitt tredje vete-
ran-VM.

Han deltog i klassen H80, där hela 82 
personer kom till start på långdistansen.
Till slut blev han trea, med endast en 
norrman och en finne framför sig.
- Bronset är en av de största sakerna som 
hänt mig, sa Sture stolt efteråt.

Sture,som numera har fyllt 80 och är 
pensionär sedan länge, började tidigt 
med orientering. Han gjorde sedan en 
sväng in i fotbolIsvärlden och spelade 
bland annat i Valtorps IF under många år 
på 50-talet.
   Sedan dess har Sture haft problem med 
sina knän oeh inte rninst har han haft 
fullt upp med både barn och jobb, så 
orienteringen fick under en tid ligga på 
hyllan.

- De flesta känner nog igen mig som 
"Sture på banken", säger Sture skämt-
samt om sitt arbetsliv.

Sture Pettersson är väldigt stolt över bronset. Här visar han upp både redskap och bronspeng från veteran-VM i Tyskland.

Sture, 80 år, tog VM-brons
Välkänd före detta bankman från Falköping imponerade i Tyskland.

Vägen till VM
Till slut hittade han genom kamrater oeh 
familjens yngre generationer tillbaka till 
orienteringen, som alIt mer blivit en livs-
stil för Sture.
Erfarenhet har han också hunnit skaffa 
sig. Förutom nationella tävlingar, så har 
han även sprungit veteran-VM i både 
USA oeh Portugal. I USA kom han 1997 
på en åttonde plats och i Portugal för fem 
år sedan så slutade han femma.
   När det var dags för honom att återigen 
springa VM, ja då höjde han sig ytterli-
gare tre placeringar.

Bronset
Veteran-VM genomfördes den 1-8 juli 
nere i Tyskland, närmare bestämt i Bad 
Harzburg.
4 000 löpare var på plats under veckan 
oeh Sture ställde där upp i klassen H80, 
där han sprang både sprint oeh langdis-
tans.
   - Vi var 82 startande på långdistansen. 
Den äldsta klassen var H90, men där var 
de bara ett par stycken, sa Sture när han 
förklarade systemet med de olika klas-
serna.
   Sprinten gick i stadsmiljö, vilket Sture 
inte var van vid. Han kom på 13:e plats 

oeh var något missnöjd med sin insats.
   - Sträckan var bara 1,7 km. Jag försökte 
chansa lite och köra på, men läste inte 
kartan rätt oeh hamnade till slut i ett läge 
där jag var tvungen att vända, sa Sture 
om sprintinsatsen.

Var i ledning
Annat var det i långdistans, där han efter 
två kvaltävlingar tog sig till A final till-
sammans med 40 andra. Banan, som var 
fy siskt kravande, passade Sture utmärkt. 
Han läste kartan bra och vägvalen gick 
hem. Med 150 meter kvar kom han in 
på upploppet oeh hörde spikern ropa i 
högtalarna.
   - Det var så härligt när jag fick höra att 
jag var i ledning, sa han om upploppet.
Sture blev slagen av blott två personer. 
En norrman tog guldet, medan silvret 
gick till Finland.
Grädden på moset var prisutdelningen, 
där Sture fick klättra upp på prispallen 
vid sidan om sina medaljörer.
   - Det var en riktig fest med en stor 
blåsorkester, sa Sture avslutningsvi om 
ceremonin där han fick sitt brons.
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ORIENTERING I 
SKARABORG
Fram till mitten av 50-talet så var det 
regel att Älvsborgslöparna var totalt  
överlägsna Skaraborgarna. Orsaken var 
till största delen kartskalorna. I Älvs-
borg tävlade man nästan enbart på 1:50 
000 medan Skaraborgarna till ca 70% 
var hänvisade till 1:100 000. Det var 
oerhört svårt att lära upp ungdomen, då 
de ej fann nöje i att springa på en karta 
som aldrig stämde. Banläggarna hade 
även stora bekymmer för att kontrollerna 
skulle bli rätt utsatta samt att det skulle 
finnas vägval. Tyvärr blev det ofta enbart 
kompassgång rakt på. Från Lidköping 
upp mot Mariestad fanns dock 1:50 000, 
men där kunde ju inte alla tävlingar gå. 
Ett nytt grepp for Skaraborgsorientering-
en fordrades. De långa kompass-sträck-
orna blev ju ofta terränglöpning enbart. 
En orienteringsräv yttrade en gång om 
detta: "Jag stegar tills jag har 200 m kvar, 
då kopplar jag på hjärnan."
Vid Skaraborgs dag 1951 kom i viss mån 
ett genombrott. Kartskalan var 1:50 000. 
Tävlingen gick på norra Billingen med 
mål i Binneberg. Banläggaren Creutz 
hade preparerat kartan, så att hjärnan var 
tvungen att vara påkopplad hela tävling-
en. Det var först en kort sträcka på 800 
m som man fick rusa av sig på. Sedan 
kom det en krävande långsträcka upp på 
berget. Till målet var det sedan utför. De 
tävlande hade 9 kontroller att besöka. 
Sträckorna var av varierande längd, men 
fordrade koncentration ända fram till 
kontrollen. Seniorbanan var ca 12 km 
med en radiokontroll efter ca 7 km. Även 
detta en nyhet. Landsvägar passerades, 
men kontrollerna låg då strax före och ef-
ter. 50 000-delen var detaljrik men ändå 
hade banläggaren letat upp omarkerade 
punkter. En liten mosse 50 x 100 m, en 
liten höjde "Lus" och allra sist en mosse 
som var 15 m i diameter. Dessa var på 
kartan markerade med en röd punkt. In-
till dessa fanns goda kartläsningsdetaljer. 
Kompassrusningen var botad. Tävlingen 
blev en stor succé för banläggaren och 
arrangörerna IF Hagen. Journalisterna 
skrev dagen efter i tidningarna: "Ge Stu-
re Creutz ett 10-årskontrakt på banlägg-
ning i Skaraborg". Isen var i viss man 
bruten för Skaraborgsorienteringen. Nu 
väntade nästa steg, ett steg som kom att 
helt förändra all orientering, de nyritade 
och ytterst detaljrika kartorna i skalor på 
ca 1:25 000.
På folkhögskolan i Fristad hölls banläg-
garkurser flera gånger. Från Kartverket 
medverkade en gång kartografen Christer 
Palm. Han demonstrerade hur man 

Karta över Skövde Stads fritidsområde: 
Alphyddan.        Från 1955

rekognoserade och mätte samt ritade en 
kartbild. En intressant föreläsning som 
satte ett frö i mitt huvud. Efter några 
månader reste jag upp till Stockholm och 
Kartverket, där jag sammanträffade med 
Christer samt även Gunnar Hallsten. Den 
senare var då en av Sveriges elitori-
enterare och arbetade vid kartverket. 
Under några timmar berättade och visade 
Christer och Gunnar hur en kartbild av 
terrängen kunde framställas på ritbordet. 
De berättade även om flygbilder och dess 
tolkning. Detta blev en injektion för min 
del, som snart sattes i verklighet. En flyg-
bild eller om det var en s.k. eldlednings-
karta anskaffades via Christer. Med all 
information och nytt material, var det nu 
klart för "Nästa steg inom Skaraborgsori-
enteringen". De nya kartorna föddes till 
orienterarnas stora uppskattning.
Med all den information som jag nu 
hade, så var nästa steg att välja ett lämp-
ligt område, där jag kunde framställa en 
helt nyritad kartbild. Området blev uppe 
på Billingen norr och söder om dåva-
rande Alphyddan. Kartskalan blev 1:10 
000. Nu gällde det att få fram ett under-
lag för rekognoseringen. Orienteraren 
och mätningsteknikern vid Skövde stad, 
Erik Svensson, hjälpte mig. Det fanns 
i stadens handlingar en kurvbild på ett 
koordinatnät över berget vid Alphyddan. 
Därefter kunde jag börja att rekognosera 
och försöka få in kartbilden koordinatrik-
tigt. Arbetskartan hade ett rutnät som 
var 1 x 1 cm. Det viII säga 100 meter x 
100 m. Kartbilden skulle bli 14 x 27 cm. 
Området täckte hela det fritidsområde 
som fanns runt Alphyddan. Här vandrade 
man på stigarna och sedan gick man in 
och fikade.
Rekognoseringen började 1954 och på-
gick hela 1955. Jag arbetade då tvåskift 
på Volvo. Därmed var jag ledig hela 
förmiddagen ena veckan och hela efter-
middagen den andra veckan. Skiftbytet 
var kl 14. Den första biten som blev klar 
var omkring Åsbotorpasjön i norra delen 
av området. Här hade ju även IF Hagen 
sin klubbstuga, så det var ju lämpligt att 
prova sig fram där. Den första provning-
en var en s.k. poängorientering. 
11 kontroller med olika poängvärde var 
utplacerade runt Hagens stuga. Kartan 
blev en stor framgång. Den stämde ju 
in i den minsta lilla detalj. Betyget från 
orienterarna var inte att ta miste på. Man 
sa: "Det har var fantastiskt, fortsätt att 
rita som du tänkt dej."
När området var klart och låg på ritbor-
det, så var ju nästa steg tryckning. För att 
trycket skulle bliva bra måste hela kartan 
tuschritas. Inga ritflickor ville åtaga sig 
detta. Jag renritade själv hela kartan med 

hjälp av ett s.k. dragstift. Kartan såldes 
sedan i bokhandeln och på Alphyddan. 
Vi fick trycka om den flera gånger och 
sammanlagt trycktes 12 000 exemplar 
upp och försåldes. Jag kanske inte var 
den första som gjorde en karta i Sverige, 
men jag vet att jag var en av de allra 
första. En kille som sprang för Goterna 
hette Sture Stark. Han ritade tidigt egna 
orienteringskartor. Då är att märka att 
Stark var anställd vid dåvarande kartver-
ket och hade rutin inom området. Vad det 
gäller Skaraborgs län, så var jag absolut 
den förste som ritade en orienterings-
karta.
Detta gav en injektion till andra oriente-
rare att göra detsamma. T.ex. blev det en 
karta framställd i Tibro. 
Efter ett par år startades kartritnings-
kurser inom Västergötland. Samtidigt år 
1956 kom även Lötenkartan ut. Där hade 
Hagen sin jubileumsorientering den 1/5 
1956. Kartan var i skalan 1:20 000 och 
mycket detaljrik.
På gamla 100 000-delen fans 3 mossar. 
På den nya fanns det 57. Från Borås och 
trakterna däromkring deltog många täv-
lande. Sture Persson, IFK Borås, sprang 
A-klassens bana. Han var även skribent 
för Boras Tidning. 
I månader hade jag arbetat med projektet. 
Nu gav det utdelning. Sture Perssons 
referat i Boras Tidning var ett fång av 
rosor.
Två projekt som lyckats till 100 procent. 
Alphemskartan och Lötenkartan  
                                         Sture Creutz 
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Kinna IF –90 år 
Kinna IF bildades den 22 januari 
1922 på Kinna Hotell, med sektioner 
för ett flertal idrottsgrenar. Det fanns 
idrottsförening tidigare, men man 
räknar från inträdet i Riksidrottsför-
bundet.

Kinna IF har haft många olika sektioner 
genom tiderna, de största var Friidrott, 
Skidor, Orientering, Handboll, Ungdom, 
Fotboll, Gymnastik men det har fun-
nits ytterligare idrottsgrenar nämligen 
cykling, boxning, brottning, bandy och 
boboll.

Fotbollsklubben Kinna IF har inte alltid 
spelat i röd/blå dräkter, före 1922 hade 

MARK

Bilderna insända av Eje Björkman

Gunnar Berg ”Kinna Berg”  var i 
mästarklass i diskus och spjut. Kinna-
Berg var på sin tid en av Sveriges mest 
betydande diskuskastare och kulstötare. 
Hans rekord i diskus var 51,73 m och 
kula med 15.84 m
Något som man minns var när han var i 
Tranemo 1929 och skulle inviga den nya 
idrottsplatsen. Diskusen slängde han så 
långt att planen inte räckte till, utan gick 
in i ett angränsande ladugårdsfönster. 
Han var också med i OS 1936 i Berlin.

Kinna IF seniorlag före 1922. Då spelade laget i svart/vit-randiga tröjor.

Kinna IF juniorlag 1932
Stående: Bertil Erander, Georg Kvist, 
Anders Johansson, Evert Blomkvist, Åke 
Ivarsson
Mellaraden: Gunnar Andersson, Åke 
Pettersson, Olle Lindén
Sittande: Lars Larsson, 
Helge Johansson, Erik Andreasson 

Kinna IF styrelse 1922-32

Publikinvation på Viskavallen under 
glansåren på 50-talet

de svart/vit-randiga tröjor. Man spelade 
från början på gamla idrottsplatsen vid 
kyrkogatan mitt i Kinna centrum.

1934 invigdes Viskavallen som fortfa-
rande är hemmaarena för klubben.
                         Eje Björkman Kinna IF 
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MARK

      Vi läser ju dagligen om 
mer eller mindre beundrans-
värda idrottsprestationer. Det 
kan vara sprinterlöpare som 
springer på tider som för ett 
antal år sedan ansågs osan-
nolika, personer som följs 
med kamerorna så fort de vi-
sar sig. Det kan vara cyklis-
ter på de stora etapploppen 
som klättrar i bergen på ett 
sätt som för oss som förstår 
hur uthålliga och starka 
dessa vältränade idrottsmän 
är trots det verkar nästan 
omänskliga. 

    Här kommer dock en berättelse om en 
man som mera i det tysta gjort något som 
enligt mitt förmenande står väl i paritet 
med vad som presteras inom idrotten, läs 
själva.
    Tänk er att simma tolv timmar, utan 
följebåt i Svarta Havet för att komma till 
”rätt” sida järnridån, med sina medicin-
ska diplom, pass, klocka, kortbyxor och 
en skjorta i ett tygbälte runt midjan. 
   Bakgrunden är följande, Nikolai 
Gavrikoff föddes 1928 i Bulgarien, dit 
hans föräldrar emigrerat från Ryssland 
efter revolutionen 1917. De bosatte sig i 
Sofia, till en början i små omständigheter 
men efter hand allt mera välsituerade. 
Hans styvfar ägde ett hotell, Grand Hotel 
”Bulgaria” nära slottet och var bosatt i en 
villa nära Varna. 

 Som ung kom Nikolai att engagera sig i 
idrott, hans hjärta låg åt simning. 
Konkurrensen var de vackra flickorna i 
Sofia vid poolerna. Det var trevligt att 
vara livräddare.
     Nikolai lyckades slutföra 
sina medicinska studier och fort-
satte att idrotta, sport ägnade han 
sig åt så länge hans hälsa tillät.                                                                                                                                          
                 
     I början av sextiotalet föddes tanken 
att försöka lämna landet för att komma 
till andra sidan järnridån, varför inte för-
söka fly sjövägen när man var en duktig 
simmare, han tyckte inte att det fanns 
någon framtid i Bulgarien. Han tränade i 
två år, långa pass och intervaller.  

En simmarbragd

   1965 var det dags. Hans mamma 
kramade honom och önskade ”Lycka 
till” och klockan 12,30 gav han sig iväg. 
Vädret var fint, det var cirka tjugofem 
grader i vattnet, om halsen hade han en 
flaska med äggulor blandade med socker. 
Han sa till sig själv: ”Kom fram” och ut-
rustad med cyklop och simfenor gav han 
sig ut i vattnet. Det hann ju bli mörkt på 
kvällen men efter tolv timmar och efter 
att ha avverkat 40 kilometer närmade han 
sig gränsen till Turkiet. Det var dock inte 
lätt att veta var gränsen gick, vakterna 
hade försökt att genom en del arrang-
emang försöka lura eventuella flyktingar. 
Han fick därför fortsätta en bit innan han 
vågade ta sig iland, trött men nöjd. 

Han knackade på fönstret till ett hus, 
naturligtvis försiktigt och varsamt. Det 
visade sig vara en turkisk officer som var 
bosatt där som kunde bulgariska. Han 
frågade: Varför är Du här grabb?  
I Bulgarien, inte bra?
    Sedan följde naturligtvis den vanliga 
raden av läger, intervjuer, detaljer, tanken 
var säkert att han skull tagit sig till 
U S A men så blev det inte. Han kom till 
Sverige och var fram till pensioneringen 
narkosläkare vid Skene Lasarett, en man 
som hela sitt liv älskade hav och båtar 
och som en sista önskan ville att hans 
aska skulle spridas i havet. 
  
Viggo Svenson, Marks IHS                                   

Mannen på bilden har inget med mannen i berättelsen att göra
– den får symbolisera friheten                                                    red.
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VARA

Den gamla idrottsplatsen Almesåsen 
utanför Vara var hemmaplan för 
Helås IF åren 1933 - 1960. 1961 
invigde man den nya idrottsplatsen 
med samma namn på andra sidan 
landsvägen och den gamla omkläd-
ningspaviljongen fick förfalla. Den 
stod oanvänd i många år och var 
sedan tillhåll för fåren som betade på 
grönområdena runt fotbollsplanen. 
Paviljongen byggdes troligen i slutet 
av 1920-talet av Ryda IK, som ver-
kade mellan åren 1921 - 1933.
 
Under försommaren 2011 tog en av de 
som var med i 1960 års juniorlag, Hans 
Kälström, initiativ till att återställa om-
klädningspaviljongen. Efter kontakt med 
markägarna var det fritt fram att påbörja 
arbetet. Det var många som med stort 
engagemang tog itu restaureringen. Man 
hyfsade efter fåren, reparerade väggar 
och tak, målade och försökte återställa 
det hela i så autentiskt skick som möjligt.
 
När arbetet var slutfört bestämde man 
sig för att ordna en återinvigning. Som 
gäster inbjöds bl. a. spelare från Helås 
IF:s A-lag under 1950-talet och 1960 
års juniorlag. Efter samling vid den nya 
idrottsplatsen tågade man över lands-
vägen till den gamla paviljongen, där 
kaffeborden stod dukade. Hans Kälström 

Stig Rydh, centerhalvklippa på 1950-ta-
let med bl. a. provspel i GAIS, klipper 
bandet. På väggen hänger Erik ”Plåtis” 
Anderssons skor, som han skänkt till 
Helås IF:s samlingar. Erik var mycket 
duktig vänsterytter med spel i Helås IF 
och senare i Vårgårda IK. 

Omklädningspaviljongen, så som den ser 
efter upprustningen. 

Lennart Björklund
Mr Larvs FK, Lennart Björklund, har gått ur tiden 91 år gammal.
Ingen har väl haft ett hjärta som klappat så starkt för LFK som han. Oräkneliga är de timmar Björklund lagt på Hedens-
borg, liksom de ungdomar han lotsat runt pingisborden eller pasat på fotbollsplan.

En del förknippas med en förening för att de är duktiga spelare, engagerade ledare eller drivna föreningsmänniskor. 
Men frågan är om det inte är så att Larvs FK har förknippats med Björklund. Förutom en engagerad ledare och otrolig 
föreningsmänniska med bl a 31 år i styrelsen, en person med en mycket stark personlighet. För en oinvigd, kunde de raka 
kommentarerna och åsikterna te sig lite väl burdusa och framfusiga, absolut inte fina i kanten. 
Men en sak kunde man i alla fall vara säker på, att gick Björklund på kanten eller dömde en pingismatch……gick bollen 
ALLTID åt ”rätt” håll. De här starka åsikterna och vassa kommentarerna tror jag trots allt var sagda med omtanke. Det 
är ju så att till dem man bryr sig om kan man vara sig själv och säga vad man verkligen tycker. Larvs FK var nog i mångt 
och mycket Björklunds familj.

Förutom ofantligt många minnen efterlämnar Björklund en för föreningen ovärderlig dokumentation som vi skall göra vårt 
yttersta för att ta tillvara på bästa sätt. Jag hoppas också att det som han en gång startade 1958 som Larvs FK’s Knattese-
rie och som idag har blivit Björklund Cup får leva vidare för att hedra han som gjort allra mest för föreningen.

I fjol somras spelade mina tjejer en match på Hedensborg, och med som supporter från motståndarlaget var en morfar 
som i sin ungdom spelat både fotboll och pingis. Han undrade hur det var med Björklund och när vi hade dryftat detta sa 
han……………….”visst var Björklund speciell men tänk vilken otrolig nytta Larv haft av honom. Du skall veta, det finns 
många föreningar som önskat att de haft en ”sån” som han”.

Och visst är det så att det Björklund gjort för Larvs FK kan vi idag vara otroligt tacksamma för……….Vi hade turen att få 
”en sån som han”.

                                                                                               Vännerna i Larvs FK, genom Ann-Christin Brinck , Ordf.

Upprustning av en gammal omklädningspaviljong

hälsade välkommen och gjorde samtidigt 
en tillbakablick. Bror Jonsson tog också 
till orda och berättade några minnen 
innan det var dags för återinvigning. 
Helås IF:s lagkapten under 1950-talet, 
Stig Rydh, fick uppdraget att klippa 
bandet och därefter kunde  spelarna från 
1950-talet göra entré i hemmalagets 
omklädningsrum. Det var många som 
hade kommit och de intog sina platser 
precis som när de var aktiva. Då hade 
alla var sin krok för kläderna och alltid 

samma krok. På plats fick de sedan var 
sin namnskylt att sätta upp vid kroken. 
Efter detta berättades många minnen från 
svunna tider innan man så småningom 
anträdde färden hemåt igen.

Jag tror att paviljongen var tidstypisk 
för 1930-1950-talet för idrottsplatser på 
landsbygden. Det var enkla brädfordrade 
väggar utan isolering och golvet var av 
betong. Möjligheten att prata taktik var 
begränsad, även om man stängde dörren 
om sig, för det gick faktiskt att se mellan 
brädorna in till motståndarlaget. Duschen 
var gemensam för de två lagen och vatt-
net kom från en grannfastighet via utlagd 
plastslang. Det var kallt att tvätta sig på 
den tiden.

Leif Bertilsson
(en av spelarna i 1960 års juniorlag)
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VARA

(K)ÅLLYMPIASTADION
Datumet 6 juli är för alltid för-
knippad med svensk idrottshis-
toria. För 100 år sedan invigdes 
OS i Stockholm det datumet. 100 
år senare invigdes en modell 
av Stockholms olympiastadion 
samma datum. Platsen var dock 
inte Stockholm utan Tråvad i Väs-
tergötland. Närmare bestämt vid 
Kålles Rekord-Magasin. Därför 
kallas modellen helt enkelt för 
”(K)ållympiastadion”.   

Invigningen skedde i högtidliga men 
lättsamma former. Gästerna bjöds på ett 

Det blågula bandet på (K)ållympia-
stadion fick Dan Waern klippa

glas av 100-årsjubilerande Herrljunga 
Jubileumscider på flasketiketten, innan 
en ”100-årig olympier” tog plats på sce-
nen. Amatörskådespelare Anders Nilsson 

RYDA IDROTTS-
KLUBB
Omkring 1920 hade någon av 
pojkarna i Ryda skaffat sig en 
”riktig fotboll” och man började 
”sparka boll” på lediga sommar-
kvällar och fria söndagar. 

Intresset för ”bollsparkeriet” ökade och 
snart  kom  tanken på att bilda någon 
form av en förening. I Levene spela man 
fotboll och hade en förening för detta, 
så varför skulle inte Ryda kunna ha en 
förening
 1921 var det dags och så bildades Ryda 
Idrottsklubb. Det var ett antal pojkar 
från Håkantorp och Helås som beslutade 
att bilda föreningen och man skulle ha 
fotboll på programmet.  Föreningens 
förste ordf och förmodligen iniaivtagare 
till bildandet hette Einar Ling och var 
från Håkantorp. I styrelsen i övrigt var 
det blandat med pojkar från Helås och 
Håkantorp.
Man kan därför med fog säga att Ryda 
IK var en föregångare till Håkantorps IS 
och Helås IF.

 Den första tiden höll man till på Löves 
backe i Attorp men med tiden ställdes 
högre krav på spelplan så efter några 
år fick man arrendera mark på Alme-
såsen för fotbollsplan och festplats. 
Fotbollsplanen låg  då på samma plats 
som träningsplanen ligger idag norr om 
landsvägen. Den låg då lokaliserad norr – 
söder och var något kort, idag ligger den 
öster – väster.
En festplats anlades på en liten skogbe-
klädd kulle i anslutning till fotbollspla-

nen. En dansbana beslutades att byggas, 
den skulle vara 225 kvm och åttakantig.  
Efter några år så byggdes ett musikertorn 
vid sidan eller på dansbanan. Spelman-
nen eller männen satt alltså några meter 
uppe i luften och spelade. Det beslutades 
också att damer kunde få bli medlem-
mar. Medlemmarna fick verkligen sköta 
sig och följa föreningens stadgar annars 
kunde man bli utesluten. Det hände 
varje år att medlemmar uteslöts av olika 
orsaker

Med tiden så kom krav på att starta 
allmän idrott. En sektion bildades och 
interna tävlingar hölls på fotbollsplanen, 
men även utombys tävlades det, bl a, 
förekom ett tävlingsutbyte med Nossebro 
IF. Någon resultatdokumentation finns 
dock ej.

Cykeltävlingar anordnades och en  cy-
kelsektion valdes. En boxningsmatch lär 
också ha arrangerats på bollplanen. En av 
de drivande krafterna till att ordna med 
nya aktiviteter var Gilbert Sandberg från 
Håkantorp.

I början på 1930-talet började Håkan-
torpspojkarna att tala om att bilda en 
egen förening i Håkantorp. Så skedde 
också och 1932 var Håkantorps IS ett 
faktum. I det kvarvarande Ryda I K 
rådde en viss osämja och 1933 lades för-
eningen ner och skulder och  tillgångar 
fördes över till den nybildade Helås 
Idrottsförening.

                                      Bror Jonsson

Det enda foto som finns på Ryda IKs fotbollslag taget någon gång i andra hälften på 
1920-talet.     Stående från vänster Edvin Johansson, Folke Johansson, Karl Sjöberg, 
Lars Larsson, Sigfrid Andersson  och Kalle Johansson. Främre raden, Gilbert Sand-
berg, okänd samt William Larsson.

från Scen-Vara (och tillika medlem i 
Vara IHS) ”mindes” sin uttagning till 
OS i Stockholm i stående höjdhopp. Han 
tog cykeln till Stockholm och hamnade 
i stället i sällskapet som cyklade täv-
lingen ”Mälaren runt”. Anders ”minnen” 
belönades med uppskattande applåder. 
Anders Nilsson blev sedermera riksdags-
man och fick vid något tillfälle OS på sitt 
bord.

Invigningsproceduren sköttes av en 
legendarisk löpare, som under sin 
aktiva tid gjorde till tradition att ”klippa 
målsnören” – inte minst på Stockholms 
stadion. Något olympiskt guldsnöre 
lyckades dock inte den eminente Dan 
Waern bryta på löpningen ”blå band”, 

forts.
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VARA / ALINGSÅS

FEMKLÖVERN 

besökte Kålles Rekord-Magasin i Tråvad 
den 19 september. Vid det tillfället 
anordnades en frågesport mellan de olika 
idrottshistoriska sällskapen. I samråd 
med sällskapen beslöts att svaren skulle 
publiceras i ”Westgötarnas idrottshisto-
ria” nr. 4 2012. Eftersom det kan anses 

som 1500-metersloppet ofta kallades. I 
Rom-OS 1960 blev dock Dan Waern god 
fyra. Det blågula bandet på (K)ållympia-
stadion fick emellertid Dan Waern klippa 
dubbelt, eftersom alla fotograferna inte 
fick plats samtidigt för att föreviga det 
historiska ögonblicket.

Efter invigningsceremonin tog Bruno Ar-
vidsson, ackompanjerad av Börje Mag-
nusson på gitarr, över föreställningen. 
Bruno, som är medlem i Vara IHS, hade 
skrivit en specialvisa för detta historiska 
tillfälle. Av en speciell anledning har 
visan exakt 100 versrader. Det blev en 
hyllningssång till många inblandade:

forts. Stockholms stadion har jag blott hittills 
sett på kort
Men här kan jag beundra nu den som 
Carl-Owe gjort!

Jag vill tacka Carl-Owe för den stadion han gjort.
Den har han gjort fantastiskt fin trots att han gjort 
den fort.
Tack vare sina kunskaper och sin skaparpassion
så har han på sin stadion fått verklig fin fason.
På samma gång som jag ju undrar hur i allsin dar
han bär sig åt så vet jag ju att han är den sorts 
karl
som klarar av att göra allt som faller honom in
och ständigt skapar konst av sånt som andra ser 
som svinn.
Av kvistarna som han på arbetet sitt plockar bort
från bräderna som skall bli trappor utav kvistfri 
sort

gör han förnäma konstverk av ett slag som är 
unikt
och som gör konstlivet på Varaslätten särskilt rikt.
Att han tillika är en fascinerande 
skribent
som skriver med ett målande och mysigt språk är 
känt
bland oss som läser i det idrottshistoriska blad
där han skrivit om mången idrottshistorisk 
bravad.

Av Bruno Arvidsson, Emtunga, som 
sjöng ovanstående vid invigningen 
av Stadionmodellen i Kålles Rekord-
Magasin, Tråvad, 6 juli 2012. 

Hela texten kan ni få, om ni tar kontakt 
med Carl-Owe, Vara IHS. 

som reklam om frågorna nämns, följer 
enbart svaren: 1 - 1961. 2 - Mossbrott, 
Önum. 3 - ”Våren”. 4 – Sven Rydell. 5 
– 1982. 6 – Rune Andersson. 7 – Lucien 
Laurent, Frankrike. 8 – Gösta ”Knivsta” 
Sandberg. 9 – Bertil Blom. 10 - ”Svarte 
Filip” Johansson. 11 – Stefan Gerhards-
son. 12 – Lasse Åberg. Skiljefråga: 541.
Skara IHS och Vadsbo IHS hade båda 10 

rätt. Skara IHS kom närmast på skilje-
frågan och blir därför moralisk segrare. 
Båda sällskapen erhåller dock varsin 
fribiljett till Kålles Rekord-Magasin som 
pris.

                           Carl-Owe, Vara IHS.

Alingsås IHS har firat 
20-årsjubileum
Alingsås Idrottshistoriska Säll-
skap bildades 1992 och har alltså 
funnits i 20 år. Detta firades i 
samband med sällskapets tradi-
tionsenliga höstmöte. Det ägde 
rum i Ängabostugan - Alingsås 
friluftsklubbs klubbhus - vilket 
är mycket vackert beläget vi sjön 
Gerdsken. Ett fyrtiotal medlem-
mar deltog i firandet. 

Först skickades folk ut på en tipsprome-
nad i parken runt stugan allteftersom de 
samlades. 

Det var en regnig dag, men ordföranden 
Gunnar Ryberg kunde, när han hälsade 
välkommen, konstatera att tiden för 
promenaden var väl tajmad, eftersom den 
var avklarad precis  innan det började 
ösregna på nytt.

Den i idrottshistoriska kretsar välkände 
alingsåsaren Sven-Åke Mökander var 
bland initiativtagarna när AIHS bildades 
och var föreningens förste ordförande.  
Han berättade nu tillsammans med Alvar 
Munter, som suttit i styrelsen hela tiden 
sedan bildandet 1992, om hur det hela 

började för 20 år sedan. Bland senare 
ordföranden nämndes Erik Skoglund och 
Berndt Jivesten, som båda tyvärr numera 
är avlidna. Antalet medlemmar har ökat 
undan för undan och är för närvarande 
drygt 170. 

Sedan bjöds det förstås på kaffe och 
tårta. För underhållning i form av musik 
och sång (och pampig fanfar) svarade 
DUA trio från Alingsås. Gunnar Ryberg 
berättade om sällskapets verksamhet 
idag och han kunde också konstatera att 
stämningen rund kaffeborden var god. 
Tipspromenaden vanns av Per-Göran 

Björkman - för övrigt sällskapets nyaste 
medlem.
 
En annan pristagare i tipspromenaden 
var däremot en verklig veteran, nämligen 
den gamle, i Alingsås mycket kände och 
uppskattade fotbollspelaren med mera, 
Anders Tell. Han  ordnar varje torsdag 
sedan många år det mycket populära 
och uppskattade idrottskaféet i Alingsås  
IF:s klubbstuga vid Mjörnvallen dit han 
bjuder in spännande gästföreläsare. 
Detta utgör en förnämlig komplettering 
till AIHS verksamhet.  
                  Lars Larsson, Alingsås IHS

God uppslutning hos Alingsås Idrottshistoriska Sällskap           Bild. Alingsås Tidning
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FALKÖPING

Anette Gegerfelt som är vice ordförande 
i Kultur & Fritisdnämnden hälsade på

Ordföranden Ulf Söderhielm, 
Perrti Hämälainen, Nils Qvist 
samt vår sekreterare 
Sven-Erik Hellberg väntade

Vi bjöd på förfriskningar från våra spon-
sorer Falbygdens Ost samt Falköping 
Mejeri. Sven-Erik Hellberg till vänster 
och Urban Lundberg till höger

TIDAHOLM /

BRYNOLF 
ANTONSSON 
90 ÅR
Idrottshistoriska i Tidaholm hade i au-
gusti månad en speciell sammankomst, 
då vi ville hedra vår gamle heders-
ordförande, Brynolf, som fyllt 90 år. 
Styrelsen och en del  gamla medlemmar 
hade samlats i vår lokal när Brynolf med 
sonen Jan kom på besök. 
Naturligtvis fick de kolla över det som
hade gjorts sedan senaste besöket, varef-
ter vidtog gratulationer och fika. 
Många gamla minnen och historier kom 
upp och nostalgin flödade innan det var 
dags för hemförd.

Välkomna till 
WIS årsmöte

 i Falköping  lördagen den 16 
mars 2013. 

plats och tid återkommer vi till 
senare.

Med vänlig hälsning,
Falbygdens Idrottshistoriska 

Sällskap

Några bilder från "Öppet Hus" som 
samtliga museer i Falköping hade 
under söndagen den 2 september.

Det var väl inte så välbesökt hos 
Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap,
som man kunde önska.
Det kom lika många besökare som vi 
fem som ställde upp.
Berodde detta på för dålig marknadsfö-
ring eller är intresset inte större????
 
                               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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Three Towns
- Det var en mäktig känsla, att få träna i 
New York och glida fram med båten på 
Harlem River mellan alla skyskrapor, 
berättar Gösta Eriksson.
Eftersom roddarna fick klartecken från 
SOK att delta i Melbourne OS sent, 
fick de inte möjlighet att resa med OS-
truppen.
- Vi fick åka redan den 26 oktober och 
flög med Pan-American. Resan gick via 
New York, San Fransisco och Fijiöarna, 
fortsätter Gösta.
Vi gjorde uppehåll ett par dygn i både 
New York och San Fransisco. Det inne-
bar att vi fick möjlighet att träna.
Båtarna fraktades med en av Thordén-
rederiets lastbåtar. Men eftersom vår 
tränare Gösta ”Gus” Eriksen hade varit 
verksam i USA, hade han goda kontakter 
och fick fram båtar för vår träning.

Vid EM i rodd i Gent 1955 tog svensk-
arna två silvermedaljer. Det gjorde att 
man i roddkretsar såg möjligheter inför 
OS i Melbourne 1956. Men det gällde att 
få fram slagkraftiga besättningar och ge 
dem möjlighet till samträning.
Gösta ”Gus” Eriksen hade under en tid 
varit tränare på Syracuse University och 
University of Washington i USA. Han 
hade kallats hem av roddförbundet, för 
att utveckla den svenska rodden, inte 
minst med sikte på OS 1956. 
Han och Trollhätteroddarnas ”starke 
man” Börge Folke smidde planer. ”Gus” 
pappa hade varit skeppsredare på Åland 
och var bekant med Gustav B Thordén, 
den berömde skeppsredaren från Udde-
valla. Denne var mycket idrottsintres-
serad. Man tog kontakt med honom och 
han visade intresse för att stödja rodden, 
även ekonomiskt.

Den 24 januari 1956 bildades roddfören-
ingen Three Towns vid ett sammanträde 
på hotell Bele i Trollhättan. Gustav 
Thordén valdes som ordförande. Han var 
dock inte med på mötet. Till vice ordfö-
rande utsågs Börge Folke och Bertil Gö-
ransson från Kungälv blev sekreterare. 
Three Towns står för de tre städerna 
Trollhättan, Kungälv och Strömstad. Att 
man valde det engelska namnet sågs som 
en hyllning till ”Gus” Eriksen. Bildandet 
av klubben var smått unikt. Man valde en 
styrelse, utan att det fanns några aktiva. 
Det poängterades vid bildandet att klub-
ben, trots namnet, var öppen för roddare 
från hela landet.
 - Vi tar emot medlemmar från Lappland, 
bara de kvalificerar sig, menade Bertil 
Göransson i en tidningsintervju.
Det uttalades dock skepsis i andra delar 

av landet. Där menade man att de rod-
dare som inte var från Västsverige skulle 
utestängas. Det visade sig emellertid att 
de främsta roddarna fanns att hämta på 
västkusten. Efter att två reserver rekryte-
rats från Stockholm, så tystnade kritiken.

- En intensiv träning startades nu under 
”Gus” ledning. Vi tränade hårdare än vi 
någonsin gjort tidigare, minns Gösta. 
Fram emot hösten var det svårt för oss 
att träna på kvällarna, då det blev mörkt 
tidigt. Melbourne-OS arrangerades ju 
inte förrän i slutet av november. 
Därför flyttade vi till Strömstad, där vi 
fick arbeten, som gav oss möjlighet att 
träna på dagtid.

Svenska Olympiska Kommittén var 
skeptisk till roddeltagande i Melbourne. 
Man gav emellertid roddarna möjlig-
het att kvalificera sig under EM i Bled 
i Jugoslavien. Finalplatser där och ett 
olympiskt deltagande var klart. 
EM blev lite av en besvikelse, men man 
lyckades med att ta sig till final. Åttan 
hade också placerat sig som tvåa i Hen-
ley-regattan i London tidigare under året. 
Men i efterhand skärpte SOK kraven. 
Eftersom det inte blev några medaljer vid 
EM, fick roddarna inga pengar av SOK.

Nu fick man nytta av sin ordförande. 
Efter kontakt med Thordén, avsatte han 
130 000 kr till Three Towns och därmed 
var både ”fyrans” och ”åttans” deltagan-
de i OS säkrade.
Man kan med fog påstå, att Thordén där-
med blev den förste store idrottssponsorn 
i Sverige. Omräknat i dagens penning-
värde, skulle summan motsvara uppemot 
två miljoner kronor.

1955 hade tre bryggerier i Stockholm, 
Malmö och Göteborg tagit fram ett öl, 
som fick namnet Three Towns, allmänt 
kallat TT-öl.

Folkhumorn insåg snabbt likheten med 
roddklubben och båtarna kom att kallas 
för ”ölbåtarna”.
- Det blev också så att bryggerierna 
sponsrade oss, minns Gösta. Men det 
sågs inte med blida ögon i alla kretsar. 
Idrott och alkohol hörde inte ihop, me-
nade man. Det fanns t.o.m. konkurrenter 
som tog avstånd från oss.

Roddarna kom fram till OS-arenan vid 
Lake Wendouree i Ballaret, ca 12 mil 
från Melbourne, i god tid.
- Men förläggningen var primitiv, säger 
Gösta. Det var enkla plåtskjul, utan 
värme. Eftersom det bara var några 
plusgrader utomhus, frös vi ordentligt 
på nätterna. Vi var tvungna att skaffa 
värmekrus.
Man fick nu några extra dagar för sam-
träning. Men förberedelserna för Gösta 
blev allt annat än optimala.
- Jag drabbades av ett rejält ryggskott. 
Jag hade så ont, att jag hade svårt att resa 
mig. När vi bytte mellan båtarna, fick jag 
sitta på huk på bryggan.

OS-tävlingarna blev en succé. Fyran, 
med Gösta Eriksson och Olle Larsson 
från Trollhättan, samt Evert Gunnarsson, 
Ivar Aronsson och Bertil Göransson från 
Kungälv, den senare som styrman, tog 
silver.
Man vann både försök och semifinal. 
I finalen, som avgjordes 26 november, 
var Italien klart bäst. Sverige låg länge 
på tredje plats, men lyckades ta sig förbi 
Australien. Bronset togs av Finland.
Silvret var den första roddmedaljen se-
dan Stockholms-OS 1912, då Sverige tog 
silver i ”inriggad fyra”. Det är också den 
hittills senaste medaljen på roddsidan.
Three Towns tog sig också till final med 
åttan. Man vann även här i försöken och 
kom tvåa i semifinalen. Men eftersom 
den finalen gick bara en och en halv 
timme efter finalen för fyran och hela 
fyrans besättning även ingick i åttan, 
var Sverige chanslöst och slutade på en 
fjärde plats.

Det blev naturligtvis stor uppmärksamhet 
i massmedia efter framgången. En fråga 
som ställdes var hur SOK så grovt kun-
nat missbedöma Three Towns möjlighe-
ter. ”Gus” Eriksen tog lite revansch med 
sitt svar:
- Man kan inte begära att alla skall be-
gripa rodd!

Three Towns blev något av en dagslända 
på roddhimlen. Redan samma år upphör-
de klubben. Three Towns öl finns dock 
fortfarande att köpa.

                              Lennart Karlsson,
                              Trollhättans IHS

Gösta Eriksson och en roddarkompis
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Utehandboll Intresset bland trollhätteborna var svagt 
och bara 35-40 personer såg TIF vinna 
med 9-7 efter att KFUM lett med 3-1. 
Inträdet var 1,25 kr för vuxna och 50 öre 
för barn.
Spelet var knappast imponerande och 
signaturen Enåk skrev i TT:
- Som utehandboll spelades av Trollhät-
tans innehandbollsspelare skulle den na-
turligtvis inte spelas – spelarna trängdes 
i mitten och spelade sällan eller aldrig på 
yttrarna och f.ö. blev det för mycket hafs 
och halkningar.
- Det var självklart ovanligt att spela på 
en fotbollsplan, minns Olle Sandman. 
Det ställde stora krav på konditionen. 
Det svåraste var att dribbla, för bollen 
ville gärna ”dö” vid kontakten med grä-
set. Det förekom linjespel, men långskot-
ten dominerade.
Regler.
Domaren Åke Jacobsson från Göteborg 
hade ”dubbla” roller under matchen. 
Förutom att skipa rättvisa, försökte 
han lära ut så mycket som möjligt om 
utehandboll.
- Det var tydligt att utehandbollen hade 
många influenser från fotbollen, berät-
tar Viggo Stensson, som spelade i IF 
Elfsborg. Således spelade vi med offside. 
Man kunde dock bara vara offside i en 
zon, 16,5 meter, räknat från vardera mål-
linjen. Man benämnde också oss spelare 
på ”fotbollsspråk”, som backar, inrar, 
yttrar osv. Det var inte tillåtet att byta 
några spelare under matchens gång.
Spelreglerna hade fastställts vid en 
internationell handbollskonferens i Köln 
1926, anordnad av International Amateur 
Athletic Federation.
Semifinal.
Det var få lag anmälda, så TIF var nu 
klara för semifinal mot IFK Borås. Bor-
åsarna var självfallet favoriter och tog 
snabbt ledningen med 3-0. Men sedan 
satte Tore Mårtensson ”hänglås på bu-
ren” som signaturen Peder skrev i TT.
- Tore var en väldigt duktig målvakt 
och betydde mycket för oss, menar Olle 
Sandman.
TIF hämtade upp till 2-3 i halvtid och 
vände sedan till seger med 5-3.
Segern var minst sagt oväntad och signa-
turen Tor försökte hitta förklaringar i en 
krönika i TT.
- Boråsarna underskattade uppenbarligen 
sina motståndare. Innan matchen hade en 
av deras spelare menat att ”vi gör väl en 
16 mål på det gänget”.
Orken hos boråsarna tröt också betänk-
ligt i andra halvlek.
- Boråsarna hade tydligen skött sin trä-
ning ännu sämre än vad TIF:arna gjort, 
skrev Tor.

Final.
Finalen spelades på Edsborg den 28 juni 
och Elfsborg, med K-G Thorén, ansedd 
som en av Sveriges bättre handbollspe-
lare, i spetsen, var skyhöga favoriter.
Men TIF lyckades, framförallt efter 
en stark andra halvlek, vinna matchen. 
Bertil Svensson slog in två straffar och 
TIF lyckades ”hålla buren ren” halvle-
ken ut. Dessutom hade TIF fyra träffar i 
”trävirket”.
De som fick mest beröm efter matchen 
var Tore Mårtensson tillsammans med 
Bertil Svensson, Olle Sandman och Kaj 
Andersson.
- Elfsborgarna var hårda att möta och det 
kändes i kroppen efteråt.
SM.
Efter sin DM-triumf blev TIF inbjudna 
till SM. Dit var bara de allsvenska lagen 
och DM-segrarna kvalificerade. Kvalom-
gången till slutspelet lottades geografiskt 
och TIF fick börja mot Redbergslids IK.
I TIF insåg man givetvis att chansen mot 
RIK var liten, speciellt som göteborgarna 
varit på Edsborg veckan innan och vunnit 
över KFUM med 26-7 i en tränings-
match, med TIF-spelarna som studerande 
åskådare.
Göteborgarna hade spelare som Hasse 
Olsson, Lars-Erik Olsson och inte minst 
Sten Åkerstedt i laget.
Det fanns dock en viss optimism i Troll-
hättan, även om knappast någon trodde 
på seger.
- Några 26-7 blir det inte, konstaterades 
det i TT.

Men det blev värre än så. RIK utklassade 
sina motståndare med 28-1! I halvtid var 
ställningen 13-1, sedan Olle Sandman 
lyckats överlista Sven Andersson i RIK:s 
mål.
RIK var totalt överlägsna. Vid 25:e målet 
var således ”fem RIK-are helt solo fram-
för den gul-svarta buren”, framgår det av 
referat i TT.
Redbergslids bäste målgörare blev Leif 
Andersson med 10 fullträffar. F.ö. gjorde 
samtliga utespelare mål.

Utklassningen sved naturligtvis, man 
TIF:arna kunde ju trösta sig med att ha 
blivit historiska första distriktsmästare i 
utehandboll för 11-mannalag.

Även 1951 deltog TIF i DM. Laget tog 
sig till final mot IFK Borås. Den här 
gången var boråslaget starkare och vann 
en överlägsen seger med 22-5, efter 11-0 
i halvtid.

Utehandboll för 11-mannalag förekom 
som uppvisningsgren i OS 1936 och VM 
arrangerades under åren 1938 – 1966.
    Lennart Karlsson, Trollhättans IHSOlle Sandman.

Oddsen för Trollhättans IF var inte 
höga, när man mötte IF Elfsborg i 
den första, historiska DM-finalen i 
utehandboll för 11-mannalag. Det 
var egentligen bara en fråga om hur 
många bollar TIF:s målvakt Tore 
Mårtensson skulle få plocka ur nätet.

Resultatet i halvtid, 4-3 till Elfsborg, 
tydde inte heller på annat än att borås-
arna skulle vinna, även om spelet var 
jämnare än väntat.

Även Västergötlands Handbollsförbunds 
representant Curt Springer ansåg att 
saken var klar. Han var ansvarig för utde-
landet av DM-plaketterna och ville ha en 
värdig ram kring ceremonin. I paus tog 
han därför kontakt med TIF:s lagledare 
Egon Persson och sa:
- Säg åt era spelare att de stannar kvar på 
plan, medan jag delar ut medaljerna.

Det underförstådda i uppmaningen 
retade förstås trollhättespelarna och blev 
rena tändvätskan. De gick ut och vände 
matchen till seger med 5-4 inför 306 
åskådare på Edsborg.
Att DM-titeln var oväntad, förstår man 
av ett referat i Trollhättans Tidning, där 
signaturen Tor skriver:
- Talade vi om en knallsensation när TIF 
slog ut IFK Borås i semifinalen, får man 
väl anse den här utgången som en mindre 
atomexplosion.

Första DM för utehandboll för 
11-mannalag.
1950 beslutade Västergötlands Hand-
bollsförbund att arrangera DM i utehand-
boll för 11-mannalag för första gången. 
Det var ingen vanligt förekommande 
spelform. I Trollhättan hade det spelats 
utehandboll, men då med sju man.

- Det var nog mer en
 tillfällighet att vi 
anmälde oss, berättar 
Olle Sandman, 82 år 
gammal och den 
ende i laget som är i 
livet. Jag var bara 20 
år då. Vi hade ingen 
erfarenhet av ute-
handboll och vi hann
egentligen inte träna 
alls.
Även Trollhättans 
andra handbollslag, 
KFUM, hade anmält 
sig till turneringen 
och därmed fick de 
båda trollhättelagen 
mötas i första 
omgången.
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KARLSBORG / VADSBO

KARLSBORGS IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP

inbjuder/kallar till 
ÅRSMÖTE 2013.

Dag:  Onsdagen den 20 februari 2013 kl. 19.00                                            
Plats: Kommunbiblioteket, Karlsborg

Stadgeenliga årsmötesförhandlingar,   
enklare förtäring, information m.m.            

                 
Medlemmar och övriga intresserade hälsas

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Vadsbo IHS fortsätter att ta nya 
grepp. Idésprutan Bosse Zackris-
son väckte frågan på styrelsemötet 
i september, ska vi anordna en 
allsångskväll på Norrkvarn?
 
En och annan höjde på ögonbrynet, kan 
det verkligen vara genomförbart? Men 
efter lite dividerande var alla överens. Mr 
Norrkvarn, Kjell Karlsson kopplades in 
och han tände på alla cylindrar.  Drag-
spelaren och allsångsledaren Karl-Henry 
Jansson tillfrågades också, och han var 
lika entusiastisk han.
Hur gick det då? Jo, ett drygt 60-tal 
sångglada anmälde sig och att det blev 
succé är bara förnamnet. Både Kjell och 
Karl-Henry var på ett strålande humör, 
och varvade allsång med historier. Hovas 
egen "Jokkmokks-Jocke", Göran Karls-
son gjorde som han brukar vid sådana 
här tillfällen, sjöng "Kulligullan". 

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap gästade 
den 9 september sin motsvarighet i 
Kristinehamn.  8 medlemmar deltog. 
Gästföreläsare i Kristinehamn var TV-
profilen Ingvar Oldsberg som berättade 
om sitt liv som sportkommentator och 
programledare. Vi hann även med att 
äta lunch på OS-guldmedaljören och 
kanotisten Agneta Anderssons matserve-
ring i Kristinehamn. Vår styrelsemedlem 
Olle Malmborg, med försänkningar i 
Kristinehamn  arrangerade den lyckade 
utflykten. Båda föreningarna var överens 
om ett fortsatt samarbete. Av minen att 
döma på Ingvar Oldsberg ser Vadsbo IHS 
ordförande Bo Zackrisson ut att ha något 
roligt att säga.
                            Pelle P., Vadsbo IHS  

Mr Norrkvarn, Kjell Karlsson, här lätt 
maskerad, underhöll tillsammans med 
Karl-Henry Jansson.

En absolut fullsatt lokal med sångglada 
gäster.

Ingvar Oldsberg 
i Vadsbo

Allsång med Vadsbo IHS I pausen med landgång och öl, såldes två 
lotterier, vem som hade skänkt förstavin-
sterna, Kjell naturligtvis!

Tack, Kjell, Bosse, Karl-Henry för en 
toppenkväll, alla närvarande var helt 
eniga, detta gör vi om.
                          Pelle P., Vadsbo IHS 

IN MEMEORIAM.
Evert Fingal – en sann idrottsvän och ledare 
– har efter en tids sjukdom gått ur tiden.
Evert var en av initiativtagarna, när 
Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap bildades 
för tio år sedan.
Fram till sin bortgång arbetade han aktivt och 
engagerat i vår styrelse.
Evert var en stark personlighet, som aldrig 
tvekade att göra sin röst hörd och framföra 
sin åsikt. Det vann respekt hos alla. IFK Karlsborg var hans förening, 
och han värnade särskilt om dess ungdomsverksamhet.
Karlsborgs IHS kommer alltid med tacksamhet minnas Evert 
och hedra hans minne.

Roland Gustafsson
ordf.
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TIBRO
Christer Carnegren 
årets föreningsprofil
Idrottskommunen Tibro genomförde i 
april sin allra första idrottsfestival. 250 
personer samlades i Tibroparken där sju 
idrottare och ledare hyllades lite extra för 
sina insatser. Bland dem Tibro Idrotts-
historiska sällskaps Christer Carnegren, 
som fick ta emot utmärkelsen Årets 
föreningsprofil. Han korades efter en 
omröstning på internet där han fick drygt 
50 procent av rösterna. Christer gör ett 
enormt arbete med att samla och bevara 
Tibros idrottshistoria och fick tillsammas 
med bland andra konståkningsstjärnan 
Viktoria Helgesson ta emot den speci-
altillverkade glasstatyetten, skapad av 
Tibros glasblåsare, tillika framgångsrike 
fäktare Kenneth Täckenström.

De har stöttat 
fotbollen i 50 år
I 50 år har Tibro AIK damklubb 
jobbat för fotbollsklubben och 
under den tiden har massor av 
pengar kommit in till fotbollsverk-
samheten.

Någon gång på våren 1962 bildades Ti-
bro AIK:s damklubb och bestod i början 
mest av spelarfruar. Två medlemmar som 
var med vid starten är fortfarande aktiva. 
Det är Olga Larsson och Sonja Fröjdh. 
– Det är lika roligt i dag som för 50 år se-
dan. Vi har alltid så trevligt när vi träffas 
och har blivit väldigt goda vänner med 
åren, säger de båda damerna.
I dag är inga av spelarnas fruar med i 
klubben men mammor och mormödrar 
har man bland de nitton aktiva medlem-
marna. 

Årets tränare Davy Eriksson, badmintonklubben, årets ungdom Celine Bertrand, 
Skövde simsällskap och årets föreningsprofil Christer Carnegren, Idrottshistoriska 
Sällskapet med sina priser vid idrottsfestivalen i Tibro.
                                                                                                     FOTO: Börje Sahlén

Sju medlemmar från starten 1962 var 
med vid jubileet. Det var Inger Gustavs-
son, Gerd Kvick, Kerstin Ekberg och 
Sonja Fröjdh (sittande) samt Aina Jo-
hansson, Inger Tjäder och Olga Larsson 
(stående).
                      Foto: Börje Sahlén/SLA

Under de 50 åren har klubben skänkt 
450000 kronor vilket blir nästan 10000 
om året till fotbollsklubben.

Kioskförsäljning
– De första åren hade vi en handar-
betstombola på torget men i dag är det 
inkomsterna från kioskförsäljningen vid 

matcher som går till fotbollsklubben, 
säger Maj Carlsson, kassör i damklubben 
sedan 1984.
Nuvarande ordföranden Gunilla Eriksson 
har innehaft den posten sedan 1983.
Klubben träffas sex gånger om året för 
att planera verksamheten och för att um-
gås och prata. Alla som är med brinner 
för Tibro AIK fotbollsklubb.
– Men 1977 var det nära att vi fick lägga 
ner då det bara var sju medlemmar. Vi 
kallade till ett möte och diskuterade vad 
som kunde göras och vi lyckades komma 
i gång igen, säger Maj.
På senaste tiden har ett antal nya damer 
kommit med vilket lovar gott för fram-
tiden. 50-årsjubileet firades i Rankås-
stugan med att prata minnen och titta på 
gamla kort, också räkenskapsböckerna 
sedan starten fanns med. På allhelgo-
nadagen första lördagen i november är 
damklubben på plats för att sälja fika till 
besökarna på den årliga möbelauktionen.
                               Börje Sahlén/SLA

Till minne
av Tibro Idrottshistoriska sällskaps ordförande Ingemar "Lôck" Karlsson. 

Vår avhållne ordförande sedan många år, Ingemar "Lôck" Karlsson, har lämnat ett stort tomrum efter sig i Tibro 
Idrottshistoriska sällskap.
Han var med och bildade THIS 1990 och har varit en bidragande orsak till vårt sällskaps 
utveckling i dag.
Ingemar har varit ordförande med glimten i ögat och det är otaliga gånger han har fått oss 
till många skratt med sitt humoristiska sätt att leda vårt sällskap.
Ingemar har under större delen av sitt 80-åriga liv varit yrkesverksam och aktiv förenings-
medlem i Tibro. I sin ungdom var Ingemar en mycket duktig mc-förare och bilorienterare i 
Tibro Motorklubb. Han var också engagerad i Tibro Motorhistoriska sällskap och 
Kyrkefalla Hembygdsförening.
Våra tankar går i denna sorgens stund till Ingemars hustru Siv, samt barnen Mats och Mia 
med familjer.
Vid vår höstupptakt hade vi tänt ett ljus för att hedra och minnas Ingemar.

Christer Carnegren, Tibro Idrottshistoriska sällskap Ingemar ”Lôck” Karlsson
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LIDKÖPING

Gabriel Grefberg höll radio-
andakter och verkade som 
komminister i Stockholm. 

Lidköpings första idrottsplats låg vid 
Nya stadens sannor, öster om den nyligen 
nedbrunna arken Viking. Den började 
användas omkring 1905, drabbades ofta 
av översvämningar och de första åren 
betade också kor där. 
Idrottsmännen, - ännu var det enbart 
män-, fick därför innan tävling och 
träning börja med att fösa bort korna 
och skyffla upp mockorna från planen. 
Omklädningsrum saknades länge och fot-
bollspelare och friidrottare bytte därför 
om i en liten och kall mjölnarkammare i 
närheten. 
Efter några år försvann korna, löparba-
nor på gräs iordningställdes, hoppgropar 
grävdes och kastarna fick egna platser att 
visa musklerna på. Idrottsintresset växte 
snabbt och blev en folkrörelse, aktiva 
kom från alla samhällsklasser och åskå-
dare lockades till tävlingar och matcher. 
Dessa kom att bli riktiga folkfester och 
på söndagar trängdes entusiastiska och 
hejande Lidköpingsbor med plommon-
stop eller kvarnhjulsstora hattar runt pla-
nen för att beundra olika slag av fysiska 
prestationer. 
Den gamla idrottsplatsen med alla sina 
brister gjorde god tjänst i ca tio år, först 
1918 anlades en modern idrottsanlägg-
ning, då kunde nämligen Framnäs 
invigas. 
De första åren på "sannera" anordnades 
flera stora friidrottstävlingar med delta-
gare från hela Sverige. 
Ofta stod IF Heimer som arrangör, fören-
ingen hade nämligen länge också friidrott 
på sitt program och de tillresta, berömda 
och beundrade idrottsmännen inspirerade 
naturligtvis ungdomar i Lidköping till att 
träna frid rott eller allmän idrott, som det 
då hette.
 En av de mest omskrivna stjärnorna 
hette Erik Lemming, var olympisk guld-
medaljör och satte faktiskt 1908 världs-
rekord i spjut på gamla idrottsplatsen 

En stavhoppare ses i full aktion på Framnäs, kontrollerad av funktionärer i tidsenliga 
halmhattar. Något Lidköpingsrekord sattes dock inte vid det här tillfället, Grefbergs 
3.30 var för bra och stod sig i ytterligare 30 år. 
                                                      Foto från Lidköpings Idrottshistoriska museum. 

Stavhopparen från Lidköping som blev en känd idrottspräst 
i Lidköping och samma dag dessutom 
svenskt rekord i kula. 
Andra svenska mästare som kom till 
start i Lidköping var löparen Bror Fock 
från Vänersborg och stavhopparen Bertil 
Uggla, som senare under många år kom 
att leda morgongymnastiken i radio. 
Säkert var det Uggla som inspirerade 
skolpojken Gabriel Grefberg att ägna 
sig åt stavhopp. Han var son till kam-
rer Gustaf Svensson men valde att anta 
ett gammalt släktnamn och kalla sig 
Grefberg. Gabriel var spänstig redan i 
unga år, sökte sig ofta och gärna till och 
idrottsplatsen för att träna och fick senare 
också tekniska råd av den idrottsintresse-
rade gymnastikläraren i Skara Läroverk. 
Han var duktig i flera idrottsgrenar, men 
kom att mest ägna sig åt stavhopp. Som 
sjuttonåring hoppade han 3.00 m, men 
två år senare, 1910, ökade han till 3.30 m 
och den höjden kom i närmare 40 år att 
gälla som Lidköpingsrekord. 
I dag verkar höjden inte märkvärdig, 
det vimlar av sexmetershoppare med 
katapultstavar, men man bör betänka att 

Grefberg hoppade med en otymplig bam-
bustav, skor utan spikar och med tidens 
outvecklade teknik. Anmärkas bör också 
att svenska rekordet 1909 faktiskt inte 
var bättre än 3.55. 
Gabriel Grefberg tog studenten 1911, 
började sedan studera teologi i Upp-
sala och var därmed förlorad för idrot-
ten i Lidköping. Efter sin prästvigning 
verkade han i flera år i Strängnäs stift 
men flyttade sedan till Stockholm. Där 
tjänstgjorde han som komminister i 
Storkyrkoförsamlingen. Han lade också 
ned ett uppskattat arbete som lärare och 
rektor vid olika skolor och anlitades 
också av Radiotjänst för att hålla radio-
andakter. Sitt gamla intresse för idrott 
släppte han dock inte, han försökte hela 
sitt liv att närma kyrkan till idrotten och 
ett led i detta arbete var att författa en 
Andaktsbok för idrottsmän och frilufts-
folk. Som belöning för sitt trägna arbete 
inom kyrkan blev han året före sin död, 
1960, utnämnd till kontraktsprost. 

                               Tore Hartung/Lihs

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Årsmöte

Torsdagen den 7 februari 2013 kl.18.00
Plats Idrotts Museet

Program: årsmötesförhandlingar 
och kvällens gäst, Bengt ”Fölet” Berndtsson, Göteborg

Välkomna!

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 publice-
ring –färg eller svart/vitt digitala, hög-

upplösta, eller vanliga kort. 
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Sävens BK 75 år
Den 19 november 1937 bil-
dades Sävens BK av några 
”Tämtabor” och ”Ljurs-
ker”. Närheten till sjön 
Säven förklarar namnet! 
Fotbollsplanen låg i Tämta 
där matcherna spelades tills 
slutet av 40-talet. Förutom 
fotboll fanns även bandy och 
fri idrott på programmet. 

Första seriematchen spelades redan 1938 
mot Bitterna i Herrljunga/Vedums po-
kalserie och Sävens BK blir tvåa i serien 
både 1938 och 1939. Första seriesegern 
kommer 1948 i ”Vänskapsserien” och 
pokalen finns bevarad i klubbstugan.

Från mitten av 50-talet har Sävens BK 
spelat i sexan med några få undantag 
men 1999 tar klubben klivet upp i fyran 
för första gången. Efter seger i femman 
2006 följer tre år till med spel i fyran. 
2008 blev det en 6:e plats vilket är den 
bästa placeringen någonsin.

1953 anläggs den första fotbollsplanen, 
dagens B-plan, och 1969 anläggs dagens 
A-plan samt en enklare klubbstuga.
När klubben firar 40 år 1977 invigs en ny 
klubbstuga och i mitten av 80-talet 
anläggs en tennisbana. I början av 
2000-talet följer en intensiv period med 
flera stora investeringar. Först färdigställs 
en 7-mannaplan 2001 och några år senare 
en tillbyggnad av klubbstugan med bl.a. 
två nya omklädningsrum. 2008 åtgärdas 
B-planens lutning på 1.80 m. 

Ekonomin har under flera perioder varit 
ansträngd. Många goda idéer har funnits 
för att dra in pengar t.ex. så bedrev Sä-
vens BK camping under några år och när 

Sävens Bollklubb 1937. Stående från vänster: Valter Segergren, Erling Stålh, Knut 
Svensson, Evert Nilsson, Harry Segergren, Erik Andersson, Einar Pettersson, Oskar 
Larsson. 
Knästående från vänster: David Leandersson, Sten Johansson, Erik Benjaminsson.

Bingolotto startade 1992 var inte klubben 
sen att hänga på. Rekordet på 1500 lotter 
står sig än! Gabrielsson Cup för ungdom 
hade premiär 1988 och arrangerades se-
dan i över 20 år! De två senaste åren har 
även ett mopperace arrangerats! 
 
Ungdomarna fick sin första egna boll 
1957 och de första pojklagen fick träna 
på ”Toralycka” vid Stora Långared. Det 
fanns även juniorlag vissa år. 1961/62 
hade klubben ett mycket bra lag som 
bl.a. besegrade Elfsborgs juniorer i en 
seriematch!

I början av 80-talet fick man hela ansva-
ret för pojkarna i bygden då grannklub-
ben Skogsbygdens IF startade flickfot-
boll. Då det ändå vissa år var svårt att få 
ihop lag startas 1987 ett samarbete med 
Hols IF.  

1994 invigdes den nya sporthallen i 
Nårunga, som byggdes i allians med 
bygdens föreningar och i samverkan med 
kommunen. Ungdomar blev de följande 
åren framgångsrika i inomhuscuper och 
inte minst innebandyn sköt fart. I slutet 
av 90-talet var ungdomskullarna stora 
och som mest var det nio lag i seriespel 
med över 100 pojkar.

Bland klubbens profiler bör nämnas: 
-Olof Gabrielsson som var med och 
startade klubben 1937 och var kassör i 
27 år. Hans lanthandelsföretag har stöttat 
föreningen i alla år. -Ebbe Hägg eller 
”Mr Säven” som varit engagerad sedan 
50-talet och bl.a. varit medlem i styrelsen 
i 50 år! Han tilldelades 1998 Västergöt-

lands Fotbollsförbunds förtjänstmedalj 
i guld och Svenska Fotbollförbundets 
förtjänsttecken i guld.

Ovärderliga ideella insatser har utförts av 
många under dessa 75 år!  

Sammarbetet mellan Sävens BK och 
Hols IF har sedan ett par år utökats till att 
även gälla seniorfotbollen och när klub-
ben firar 75 år firas även seriesegrar för 
både A-lag (div. VI Alingsås) och U-lag 
(C-reserv Alingsås).  

                CHRISTER BJÖRNSSON

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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VÅRGÅRDA VÅRGÅRDA / LIDK.

Egentligen bildades klubben 
redan den 30 september 
1951. Man har dock valt att 
ha 1952 som officiellt startår. 
Detta år beviljades man 
nämligen medlemskap i 
Riksidrottsförbundet, Svens-
ka Varpaförbundet, Väster-
götlands Idrottsförbund 
och Västergötlands Varpa-
kasningsförbund!!

I början av 1950-talet anställdes en got-
länning vid namn Karl-Gustav Johansson 
på AB Vårgårda Armaturfabrik. Som alla 
gotlänningar hade han varpasporten  ”i 
blodet” och började snart att propagera 
för sporten bland fabrikens anställda. Det 
var också Karl-Gustav som tog initiativet 

till bildandet av en varpaklubb i Vår-
gårda.  Karl-Gustav blev också vald till 
klubbens förste ordförande. 
I övrigt bestod den första styrelsen av: 
Bengt Engström (sekreterare), 
Folke Bergendahl (kassör) och Bernt 
Sandén (materialförvaltare). 15 medlem-
mar anslöt sig  i samband med bildandet.

Ganska omgående, efter klubbens bil-
dande, började medlemmarna ställa upp 
i tävlingar runt om i Västsverige. Under 
årens gång har det även blivit åtskilliga 
starter i SM, såväl individuellt som i lag. 
En av de största framgångarna nåddes 

Vårgårda Varpaklubb – 60 år

Varpatävling 1952. Troligtvis i Slottsskogen, Göteborg. Vårgåda VK:s ordförande, 
Karl-Gustav Johansson på väg att kasta. Till höger om honom står Bengt Engström 
och Bernt Sandén.

Från Vårgårda VK:s jubileumstävling, på Silkevallen, den 19 augusti 1962. Henry 
Östling skall just kasta. Åsyna vittnen är från vänster: Anders ”Herman” Johansson, 
okänd yngling, Bruno Norrman, Nils Svantesson, okänd dam, Gunnar Strand, Helmer 
Kjell. Fabriksbyggnden i bakgrunden är, Borås-företaget, AB Svenskt Konstsilkes 
filialfabrik i Vårgårda.

Bertil Carlsson 1918-1996. Stor galjons-
figur i Vårgårda VK, som 1993 belönades 
med RF:s förtjänsttecken i guld.

vid SM i Linköping 1995, då Morgan 
Eriksson vann BSM. Bland egna 
arrangemang kan nämnas, den årliga, 
”Vårgårdavarpan” och dito 
klubbmästerskap. 
   

Genom åren har tränings- och tävlings-
platser varierat. 1951-1955, innan den 
s.k. ”Marknadsplatsen” asfalterades, 
använde klubben platsen för sin verk-
samhet. Under senare delen av 1950-talet 
och början av 1960-talet höll man till på 
Silkevallen. Bl.a. hölls där en jubileums-
tävling den 19 augusti 1962, då klubben 
firade 10-årsjubileum. Det har också ar-
rangerats ”Jubileumsvarpa” 1992 (40 år) 
och 1997 (45 år). Båda dessa tävlingar 
hölls på grönområdet vid Kesbergsko-
lan. Tidvis har också div. grönområden 
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Vid mitten av 1970-talet var Vårgårda VK som störst, med ett 30-tal licensierade 
spelare, av vilka ungefär hälften är med på denna bild från 1975. 
Stående från vänster: Gunnar ”6:an” Abrahamsson, Leif Östling, Nils Östergaard, 
Bertil ”Varpa-Bertil” Carlsson, Lennart ”Svisa” Svensson, Per-Axel ”Pelle” Ander-
zén, Stig-Olof ”Stickan” Berg, Lennart Rydelius. 
Knästående från vänster: Lars Carlsson, Per ”Pelle” Kjellson, Conny Berg, Mikael 
Berg, Hans-Ove ”Hoa” Aronsson, Stig Lindeberg.

ute på Tånga hed utnyttjats för träning 
och tävling. Från mitten av 1990-talet 
har man sin verksamhet förlagd till den 
gamla Johannedalskolan, där skolans f.d. 
fotbollsplan har övertagits av varpkastar-
na. I skolans källarutrymmen finns även 
klubblokalen. 

Det går inte att sammanfatta Vårgårda 
Varpaklubbs historia, utan att nämna 
dess store galjonsfigur, Bertil ”Varpa-
Bertil” Carlsson. Under flera decennier 
var Bertil klubbens store frontfigur, såväl 
på tävlingsbanan som i allt övrigt som 
rörde klubben. Efter en period i slutet av 
1950-talet, då klubben var lite ”down”, 
var det Bertil som såg till så  den åter 
fick ”luft under vingarna”. Från 1962, 
fram till sin död 1996 var han dessutom 
klubbens ordförande. För sitt stora 
engagemang inom varpasporten fick han 
mottaga en mängd utmärkelser, bl.a. 
Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i 
guld 1993.

Notabelt är att under de gångna 60 åren 
har klubben endast haft tre ordföranden: 
Karl-Gustav Johansson (1951-1961), 
Bertil Carlsson (1962-1996) och Christer 
”Viktor” Jonsson (1997-fortf.). 
Vid mitten av 1970-talet var klubben som 
störst, med ett 30-tal licensierade spelare. 
2012 har klubben ca 15 medlemmar och 
är en av få kvarvarande varpaklubbar i 
Västsverige.

Numera finns inget specialförbund för 
varpa inom Västergötlands Idrottsför-
bund, utan sporten administreras av Väst-
svenska Varpaförbundet, där följande 
klubbar var anslutna 2012: Frölunda VK, 

Hillareds IF, Kungsbacka VK, Varbergs 
VK, VK Kulan, Vinga VK och 
Vårgårda VK.

     STIG SJÖGREN, Wårgårda IHS 

Norra Härene Gymnastik 
och Idrottsförening 
Norra Härene GolF bildades 1939 och 
kallade sig Bronäs GolF men 1943 beslu-
tade man att byta namn till Norra Härene 
GolF. 
Föreningens förste Ordförande var Per 
Hemberg sekr. Åke Ingemarsson och 
kassör var Karl Erik Bengtsson. 
Våren 1945 började en del ungdomar 
spela bordtennis och det berodde på att 
syskonen Erik och Ingrid Hermansson 
hade fått ett bordtennisbord i julklapp. 
Någon egen lokal att vara i fanns då 
inte, utan man höll till på folkskolan och 
mejeriet. Intresset för bordtennis blev 
lavinartat och 1946 köpte man riktiga 
bordtennisbord och man fick en fast lokal 
att vara i Ordenshuset. Två lag hade man 
i seriespel. 
Etter några års spel kom framgångarna, 
då främst genom flickorna Ingrid Her-
mansson Ekedal, Systrarna Märta och 
Karin Larsson ”Svartebo” och Margareta 
Andersson Ekedal. Härenes damer blev 
ett aktat och fruktat namn inom svensk 
bordtennis. 

År 1949 deltog föreningen för första 
gången i Svenska Mästerskapen. Där 
blev Ingrid Hermansson tvåa och Mar-
gareta Andersson fyra i damsingel. Efter 
dessa framgångar blev Ingrid Hermans-
son uttagen att representera Sverige i 
världsmästerskapen i Stockholm 1949.
I SM 1952 blev Märta Larsson trea i 
damsingel och Ingrid Herrmansson och 
Märta Larsson blev tvåa i damdubbel. 
SM l953 blev Ingrid Hermansson sexa i 
damsingel. Ingrid Hermansson och Märta 
Larsson blev tvåa i damdubbel. 
1953 var ett olycksår för Norra Härenes 
bordtennis. Ordenshuset eldhärjades 
och klubben stod utan lokal. Magasinen 
på Skofleby, Ekedal och Svartebo fick 
tjänstgöra som träningslokaler. Seriemat-
cherna spelades i Norra Härene skola. 
1954 var det stora året i klubbens histo-
ria. Det var då som damerna vann All-
svenskan, södra gruppen. Det var då som 
Ingrid Hermansson och Märta Larsson 
blev Svenska mästare i dubbel. Samma 
år blev Ingrid femma i singel och Märta 
åtta vid SM. 
Ingrid Hermansson har varit det stora 
namnet. Hon har varit med i tre stycken 

landskamper under 50-talet. 
Skara blev skådeplats för den första 
Landskampen i Västergötland och Ingrid 
bildar det Svenska laget med Elisabeth 
Thorsson Djurgården, som besegrar 
Tyskland med 
3-2, lagledare Gunnar Lindahl Lidkö-
ping. Ingrid har varit med vid VM 1949 
och 1957. Herrarna har fått stå i skug-
gan för damerna, men lyckades bra åren 
1950-55 då man spelade i div 3. Under 
senaste årtiondena har man spelat i div 
5 och 4. Eldsjälen i föreningen har varit 
Erik Hermansson som blev ordförande 
1952 och som sedan satt i styrelsen cirka 
40 år. 
Erik Hermansson spelade också många 
år i A-laget.                     Folke Brink
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Alla som vuxit upp med Vårgårda 
IK vet vem Torsten Carlsson är. 
Men Torstens fotbollshistoria i 
Vårgårda är äldre än så och kan 
berätta om en tid som inte många 
längre har egna minnen av. 
Torsten kom från Gulsmedshyttan till 
Vårgårda som sjuttonåring. Det var ont 
om arbete hemmavid och det som er-
bjöds var beredskapsarbete på mossar el-
ler i skogen för en och femtio om dagen. 
I Vårgårda fanns morbror Arvid Persson 
som hade snickerifabrik och där erbjöds 
Torsten arbete. Snickeriet övergavs så 
småningom och Torsten gav sig istället 
in i begravningsbranschen, något han 
fortsatte med fram till sin pensionering 
1978. Torsten blev mycket uppskattad för 
sitt trygga sätt att möta människor som 
förlorat en nära vän eller släkting.

När Torsten flyttade till Vårgårda anslöt 
han sig till en av fotbollsklubbarna, 
Idrottsföreningen Kamraterna (IFK). 
Det fanns nämligen en klubb till och den 
hette Vårgårda Idrottsförening (VIF). 
Torsten berättar att vid krigsutbrottet 
1941, när många unga män kallades in 
för att försvara landet, blev det så få 
aktiva fotbollsspelare kvar i Vårgårda att 
Kamraterna gick upp i VIF som sedan 
blev nuvarande Vårgårda IK. Torsten 
har själv inte varit någon aktiv spelare 
förutom något inhopp när det i början var 
brist på manskap.
Nej, det är vid sidan av planen Torsten 
gjort sin uppmärksammade insats för 
fotbollen i Vårgårda.  
Även om Torsten varit både en ordning-
sam kassör och engagerad ungdomsle-

Torsten  på sin favoritplats, idrottsplat-
sen Tånga Hed. Bilden tagen i 
samband med ”Bollens Dag” 1989.
                         Foto: Stig Gustavsson

Torsten Carlsson med en boll han fått av 
ett ungdomslag för bara några år sedan 
som tack för allt stöd och uppmuntran. 
Bilden tagen i samband med Bertil 
Hedlunds intervju 2012.   
                          Foto: Bertil Hedlund

Torsten (stående längst t.h.), som lagledare för IFK Vårgårda. 
Bilden från 1930-talets första hälft.

Vårgårda IK:s främste supporter 
Torsten ”Snickarn” Carlsson fyller snart 100!

dare så har han främst gjort sig känd som 
en hängiven supporter. Det är inte många 
hemmamatcher han missat. Han över-
driver inte när han säger att han vissa 
tider på året nästan bodde på Tånga Hed. 
Ingen match eller spelare var oviktig för 
honom, från de yngsta i pojklagen till de 
äldsta i seniorlaget. När han nu inte kan 
följa matcherna på kvällstid längre så 
ringer han både i halvtid och efter slutet 
för att höra hur det går. När Stig Sjögren 
jobbade som kanslist på Tånga Hed så 
försåg han Torsten med telefonnummer 
till bortamatchernas kansli eller ledare så 
att Torsten kunde förhöra sig om hur det 
gick för hans kära VIK både under och 
efter matchen.

Att Torsten närmar sig 100 år (21 febru-
ari 2013) begränsar naturligtvis numera 
hans möjligheter att aktivt följa med rent 
fysiskt. Främst är det den försämrade 

synen som hämmar honom. Ändå blir det 
en och annan tur med rollatorn till Tånga 
Hed. Under årets ljusa tid kan han följa 
med första halvlek någorlunda men det 
behöver inte bli mycket skymning innan 
han har svårt att urskilja lagens färger. 
Sedan gäller det också att komma hem 
innan det blir mörkt för då blir han helt 
blind. Torsten berättar att han flera goda 
vänner, i hans ögon unga sådana fast de 
är pensionärer, som hjälper honom ut på 
olika evenemang. När till exempel VIK 
igår (29 september) firade seriesegern 
med att bjuda alla sina supportrar på 
kaffe och tårta på ICA så fanns Torsten 
med bland gratulanterna, något som 
VIK:s ordförande Håkan Olsson upp-
märksammade. 

Nu är det inte bara fotboll i Vårgårda 
som Torsten följer med intresse. Själv är 
han AIK:are eftersom han i ungdomen 
ofta hälsade på en moster i Stockholm. 
Visserligen gick de inte på fotboll utan 
det var först efter att han flyttat till 
Vårgårda han fick se sitt AIK spela i 
Göteborg, dit han ofta åkte för att se all-
svensk fotboll. Söndagsbiljetten kostade 
tre kronor och femtio öre tur och retur. 
Han tycker det är roligt att det går bra för 
uppstickaren Häcken när det inte går bra 
för de andra göteborgslagen. Förra året 
åkte ÖIS ur och i år åker GAIS, säger 
Torsten medan han tycker att IFK Göte-
borg kommit igen en del på slutet. 
Torsten är en man från förr som lever 
i nuet, är min slutsats efter ett mycket 
intressant samtal i Torstens etta på tredje 
våningen i ett hus utan hiss.

Bertil Hedlund
Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap.
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Vårgårda Tennis-
klubb 75 år
År 1937 bildades Vårgårda 
Tennisklubb av några tennis-
entusiaster. Klubbens första 
tennisbana utomhus låg vid Kors-
gatan, på den plats där Hedéns 
Reparationsverkstad idag är 
belägen. 

Genom åren har tennisbanor utomhus 
funnits intill Gullhögskolan (bakom 
nuvarande Kulturen), vid Armaturfabri-
ken och vid Sundolitt. Nuvarande två 
grustennisplaner anlades 1980 (bana 1) 
och 1985 (bana 2) öster om Kesberg-
skolan, intill Björkvallens fotbollsplan. 
För inomhusspel har tennisklubben 
använt en industrilokal på Wallentins-
vägen,  Gullhögskolans idrottshall samt 
Sporthallen, innan Tennishallen bygg-
des. Hallen byggdes i två etapper, första 
banan var klar hösten 1988 och invigdes 
1989 av John-Anders "Jonte" Sjögren 
(DC-kapen), andra banan stod klar 1992 
och invigningen sköttes då av Anders 
Järryd Lidköpings TK och Stig Bertils-
son (riksdagsman). Intresset för tennis 
var stort under Svensk Tennis gyllene 
år 1975-2000. Framgångarna för Björn 
Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg, An-
ders Järryd m. fl. lockade många ungdo-
mar och även äldre till tennisen.  Därför 
väcktes tanken att bygga en tennishall. 
Drivande krafter bakom bygget av hallen 
var Ingmar Johansson, Håkan Dalenhag, 
Leif Westberg, Håkan Isaksson m. fl. 
Klubben har efter hallens tillkomst haft 
många duktiga juniorer som vunnit 
serie- och turneringsegrar m.m. Bl.a. kan 
nämnas: Marcus Nordin,  Andeas Renulf,  

Från vänster: Vårgårda TK:s nuvarande ordförande, Lars Lindblad, samt  klubbens 
tränarduo, Andreas Wallh och Mikael Heikkinen.

Klubbens inomhushall, Tennishallen, har skogen ”in på knuten”.

Anders Widlund, Niklas Bergström, 
Christian Stål och Boris Kulisic. 
Bland flickjuniorer kan nämnas Karin 
Westberg, som var rankad bland de 
främsta flickorna i Västergötland. Leif 
Westberg (Karins far), bröderna Anders 
och Gösta Larsson, bröderna Fredrik och 
Mattias Morheden var, och är, duktiga 
seniorspelare. I början av 1990-talet var 
tennisintresset som störst. Antalet med-
lemmar var då 460 och ungdomar stod  i 
kö för att få delta i ungdomsträningen. 
Efter år 2000 har tennisintresset varit nå-
got svalare, men Tennisskolan har stadigt 
ca 30 ungdomar i träning. 
Klubbens A-lag har på senare år lyckats 
väl och flera gånger vunnit seriesegrar. 

Laget består idag av Mikael Heikkinen, 
Jonas Olsson, Daniel Gustafsson och 
Dieter Grams.

Bland kända spelare som gästat ten-
nishallen kan nämnas, förutom Anders 
Järryd, Lidköpings TK, Sixten Borgvall, 
Herrlunga TK (1960 svensk mästare i lag 
inomhus tillsammans med John-Anders 
"Jonte" Sjögren och Rolf Andersson),  
Robin Söderling samt bröderna Mikael 
och Elias Yemer från Skara, som båda 

idag tillhör världseliten  bland junio-
rer. De tre sistnämnda har alla deltagit 
i Kullingslaget, klubbens egen tävling 
för pojkar och flickor 10-18 år gamla. 
Antalet deltagare i tävlingen brukar vara 
ca 100 från Västsverige. Under många år 
arrangerades också en utomhustävling, 
Riscupen (på senare år kallad Broson 
Cup och Vårgårda Cup). Denna tävling 
är numera nedlagd.

Klubben äger och driver Tennishallen, 
skötseln görs i stort sett ideellt. Ekono-
miskt har klubben klarat sig ganska bra 
och lyckats klara att betala av en stor del 
av investeringara i bygget av Tennishal-
len. Marken för utomhusbanorna arren-
deras av kommunen. Många eldsjälar har 
funnits och finns i tennisklubben. Bland 
dem som varit ordförande kan nämnas: 
Sten Norström (var med och bildade 
klubben 1937), Gunnar Polhammer, 
Gunnar Arnmarker, Anders Heleander, 
Håkan Dalenhag och Ingmar Johansson. 
Nuvarande ordförande heter Lars Lind-
blad. Förre kassören Kent Bergström, 
som gick ur tiden 2008, hade ett stort en-
gagemang för klubben. Lennart Johans-
son (avliden i juni 2012) var en omtyckt 
man som också gjorde ett uppoffrande 
arbete för klubben. Klubbens målsättning 
är att ge ungdomar en bra utbildning i 
tennisspelande och att ge en god uppfost-
ran fri från droger. 
                           LARS LINDBLAD
                          Ordf. i Vårgårda TK
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Nybörjarishockey.
- Man kan väl säga att jag var med om 
ishockeyns ”födelse” i Skara, berättar 
Karl-Eric ”KlEk” Johansson. Vi var ett 
gäng som höll på och spelade. Min pappa 
hade en cykel- och sportaffär och vi var 
i hans cykelverkstad och tillverkade 
målburar. Heino Svensson var rörläggare 
och skötte svetsningen. Den ”isbana” 
som vi använde var Viktoriasjön, där vi 
placerade ut målburarna.
Där spelade vi sedan i ljuset av två 
gatlyktor, förstärkt av månsken, fortsät-
ter Karl-Eric. Det var i slutet av 40-talet 
och någon sarg hade vi inte. Ingen av oss 
hade heller sett en riktig ishockeymatch. 

- Men så var vi några kompisar som åkte 
till Falköping i början på 50-talet och 
såg en match och därefter började vi på 
allvar att diskutera möjligheten att starta 
ett ishockeylag i Skara.

På tegelbrukets gamla lerhåla, bakom 
Gamla kyrkogården, hade Skaras bandy-
spelare hållit till. Men de hade flyttat till 
bandygrytan i Skaraberg, så med Arvid 
”Moppe” Rönningberg i spetsen iord-
ningställdes en enklare ishockeybana. 
Sargen bestod av en sju-tums planka, 
som fick frysa fast i isen.

Kunskaperna om spelsystem och regler 
var dåliga. Därför hade man 1951 avtalat 
med Sjödalens hockeylag i Lidköping, 
att få komma på besök, för att få hjälp.
I god tid hade ett gäng samlats vid järn-
vägsstationen för tågresan till Lidköping. 

Förväntningarna var höga, trots att man i 
lokalpressen kunde läsa:
- Huruvida skaraborna tar med sig 
kulram, som man på visst håll påstår, har 
inte stått att få bekräftat.
Men den planerade resan slutade med ett 
äkta Västgötaklimax. Strax innan tågets 
avgång kom ett meddelade per telefon, 
att Sjödalen inte kunde få fram spelbar 
is. Det rådde nämligen full snöstorm.

Den första historiska matchen spelades 
ändå mot Sjödalen. I januari 1952 var de 
på besök i Skara för att spela på lerhålan. 
Matchen spelades i dagsljus, eftersom 
ingen belysning fanns. Lidköpingslaget 
vann med 4-1.
I skaralaget fanns en holländare, Theo 
van Dietz. Han arbetade på Eccoverken, 
den stora industrin i Skara på den tiden. 
Han hade bl.a. spelat i Hollands landslag 
i VM i London 1949.

Petersburg.
Diskussionerna om att få till stånd en rik-
tig ishockeyrink pågick. Ett problem var 
kostnaden. Men återigen trädde ”Moppe” 
Rönningberg in i bilden. Han lyckades 
övertala äldre medlemmar i Skara IF 
att bidra med kapital och arbete. Han 
hade hittat en lämplig plats i ett mindre 
skogsområde vid Petersburg, strax söder 
om staden. 
Sålunda bidrog, bland andra, Sven 
”Vega” Johansson med elarbeten, Olle 
”Florida” Andersson med byggarbeten 
och ”Cykel-Eric" Johansson med utrust-
ning.

I anslutning till banan fanns, sedan tidi-
gare, en enkel restaurang, som användes 
för servering under sommarmånaderna. 
Den kom väl till pass för försäljning av 
korv, kaffe och glögg.

Sargen höll nu standardmått. Belysning-
en bestod av lampor som satts upp i de 
omkringliggande träden. Noterbart är att 
det fortfarande hänger en glob kvar i en 
tall, 60 år efter installationen.
Den 11 januari 1953 var det dags för in-
vigning av den nya banan. Efter sedvan-
liga preludier och tal, spelades premi-
ärmatchen mot IFK Falköping. I Skara 
Tidning kunde man dagen efter läsa:
- Sanningen att säga, var första matchen 
inte så mycket att hurra för. Flera skara-
spelare verkade trötta, vilket de hade 
lov till efter sina goda ansträngningar på 
bandybanan tidigare under dagen.
Men åskådarna var nyfikna och inte min-
dre än 700 intresserade fick se Falköping 
vinna med 2-1.
- Det var väl ingen högre kvalité på 
matchen, medger Karl-Eric. De flesta 
av oss var ju noviser, som mest hållit på 
med bandy. Vi var duktiga skridskoåkare, 
men tacklingar förekom knappast. Å 
andra sidan var publiken lika okunnig, så 
det jämnade ut sig.

Skydden för spelarna var dåliga. Det var 
bara benskydd och handskar som använ-
des. Hjälmar saknades.
- Men det gjorde inte så mycket, säger 
Per-Erik ”Putte” Erlandsson, med lite 
ironi i rösten. Vi fick ju knappt upp puck-
en från isen med våra raka klubbor och 
slagskottet var ännu inte ”uppfunnet”.

Inte heller målvakterna hade mycket 
till skydd. I en match fick målvakten 
Rune ”Garra” Granath utgå p gr a skada. 
Utespelaren Karl-Erik Svensson fick då 
hoppa in, men fick snart en puck under 
ögat och ersattes av en ny utespelare, 
Heino Svensson.
 
Den första målvaktsmasken i Skara 
bars av Jan-Åke Ek, sedermera elitcy-
klist ihop med Fåglumsbröderna, då 
han spelade i Skarabergs pojklag. En 
kompis, Lars Sjöberg, hade konstruerat 
en nätmask.

Tyvärr fanns inga omklädningsrum. 
Spelarna fick bl.a. använda Teaterhuset, 
där brottarna vanligtvis höll till, eller de 
tvättstugor som fanns i Eccoverkens hus 
på Svennegatan.

Ishockeyns födelse i Skara

Skaras första ishockeylag 1952.
Bakre raden fr v Tor Lindkvist, Teodor Dietz, Erik Andersson, Thore Svensson, Heino 
Svensson, Olof Karlsson
Främre raden fr v Rolf Bergsten, Ulf Boethius, Rune Granath, Karl-Eric Johansson, 
Alf Håkansson, Sten Widman

Lägg märke till ”sargen” i bakgrunden.
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Den 23 januari var det dags för första 
seriematchen.  Den spelades på Peters-
burgsrinken mot Gripens BK och Skara 
vann med 5-1 inför 500 åskådare. Som 
förberedelse hade klubben haft besök 
av en representant från Västergötlands 
Ishockeyförbund, som gick igenom 
reglerna. I Norra Västgötaserien ingick 
också Vänersborgs IF, Sjödalens IK och 
Sörhaga IK . 
Skara tog bara en poäng till mot Gripen 
borta och fick placeringen fyra.
 
I februari arrangerades en match där Väs-
tergötlands landskapslag mötte Pressens 
lag. I förbundets lag ingick skaraspelarna 
Alf Håkansson, Erik ”Kirre” Andersson 
samt Kurt ”Laxå” Andersson, medan 
Rune Granath, Bengt Bandh och Tore 
Svensson platsade i presslaget. Matchen 
lockade hela 1200 intresserade, som fick 
se förbundets lag vinna med 5-2.

Senare under februari fick Petersburg ce-
lebert besök. ”Moppes” brorsdotter Maj-
Britt Rönningberg, berömd konståkerska, 
hade uppvisning. Tyvärr hade blidväder 
gjort att isen var vattenbemängd och 
programmet fick kortas ner. Inte heller 
den efterföljande pjäxdansen, en populär 
aktivitet på 50-talet efter ishockeymat-
cherna, blev någon succé.

Maj-Britt Rönningberg turnerade i 
Europa med en isshow, där hon var enda 
medverkande. Bl.a. uppträdde hon i Lon-
don inför Ava Gardner och Frank Sinatra. 
Hon medverkade också i ett par filmer. 
Hon hade huvudrollen i ”Fattiga riddare” 
tillsammans med Thor Modéen.

”Cykel-Eric” instiftade 1953 ett vand-
ringspris, Monarkpokalen, som IFK 
Skövde, sedermera Skövde stadslag, och 
Skara skulle spela om i tre år. Matcherna 
rönte stort intresse och det kunde vara 
uppemot 1000 åskådare. Första inteck-
ningen tog Skövde genom seger med 6-2.
1954 satte Jonssons Gelbgjuteri upp ett 
annat vandringspris, där Skara spelade 
mot Sjödalen. Första matchen vann 
Sjödalen med 2-1.
Skara tog så småningom hem båda 
pokalerna.

Ungdomsishockey.
Föreningen satsade omgående på ungdo-
marna. I en artikel i Skara Tidning kunde 
man läsa:
- Spelregler kan erhållas nere på banan 
och alla pojkar och äldre som är försedda 
med skridskor bör passa på tillfället att 
pröva på någonting, som verkligen kan 
sägas ha nyhetens behag – för de flesta 
åtminstone.

Men det var ingen självklarhet för alla 
ungdomar att kunna vara med. Det var 
inte alla givet att kunna snöra på sig ett 
par ”helrör”. Många fick nöja sig med att 
spänna och remma fast halvrör på pjäx-
orna. Skydd och handskar var ovanliga. 
Att få köpa en ishockeyklubba i affären 
rymdes inte heller i alla familjers budget.
Slöjdläraren på Källeskolan, Hans Fri-
berg, hjälpte en del. Han sågade ut skaft 
och blad, som elever sedan kunde köpa 
för en billig penning och limma ihop på 
slöjdlektionerna. Men hur flitigt de än 
hyvlade och putsade, blev det ett klum-

pigt redskap. Bladet var minst dubbelt så 
tjockt som på ”riktiga” klubbor och att 
få upp pucken från isen var närmast en 
omöjlighet. Men det gav fler möjlighet 
att vara delaktiga.

- När jag fick mina första helrör, då jag 
var 15 år, såg pappa till att jag köpte 
några nummer för stora skridskor, så jag 
skulle ha att ”växa i”, berättar Jan-Åke 
Ek. En fördel var att jag fick i flera par 
sockor, när det var kallt. Men faktum är 
att jag fortfarande inte har ”vuxit i” dem.

En ungdomsserie organiserades med 
pojklag från de olika stadsdelarna. I för-
sta serien deltog Skaraberg, Gällqvist lag 
1 och 2, Trekanten och Centrum.

1956 deltog Skara IF med ett lag i GP-
pucken. Det var det första laget utanför 
Göteborg som var med i turneringen. 
Ett gäng unga ishockeyspelare, i åldern 
14-16 år, hade köpt ett lösnummer av GP 
och sett inbjudan till tävlingen.
De skickade in anmälan, fick låna dräkter 
av Skara IF, men ordnade allt annat på 
egen hand. De hade problem med re-
sorna. Matcherna startade så tidigt, att de 
inte kunde åka tåget. Men de fick hjälp 
av några raggare, som hjälpte till med 
transporterna.
Första matchen blev en seger, medan 
den andra slutade oavgjort. På den tiden 
lottades de matcher, som slutade lika.  
Skara hade otur och var utslagna.

Invigning av ishockeybanan vid Petersburg den 1/11 1953.
Fr. vänster: Alf Håkansson, Rolf Bergsten, Per-Erik Erlandsson, Karl-Erik Johans-
son, Carl-Erik Svensson, Erik Andersson, Thore Svensson, Heino Svensson, Sten 
Widman och Rune Granath

Första "målvaktsmasken" i Skara bars av 
Jan-Åke Ek, representerande Skarabergs 
pojklag

forts.
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SKARA
Skaravallen.
Petersburgsbanan var ett lyft och en 
förutsättning för ishockeyns framväxt. 
Den var dock primitiv och mycket arbete 
krävdes för att hålla den i spelbart skick. 
Därför startades 1954 ett arbete för att 
få till en modernare anläggning. Den 
nya rinken placerades på Skaravallen, 
där det ju redan fanns omklädningsrum. 
Dock fick spelarna nöja sig med kallvat-
ten i duscharna. Belysningen blev också 
bättre.
Den 12 januari 1955 invigdes banan med 
en match mot IF Elfsborg inför 700 beta-
lande. Boråsarna vann med 9-1.

Skara höll mestadels till i div. 4, något år 
i div. 3. Men 1955 fick man ett nyför-
värv från allsvenska Södertälje. Gunnar 
Källberg debuterade i en match mot Vara 
SK inför 800 nyfikna skarabor. Han var 
starkt bidragande till att Skara vann med 
hela 13-4 och hoppet väcktes om spel 
i högre division. Tyvärr blev Gunnars 
sejour i klubben bara några matcher.

Vid ett tillfälle arrangerade Svenska Is-
hockeyförbundet en triangelturnering för 
juniorlandslag i Skaraborg. Skara tillde-
lades matchen mellan Norge och Finland. 
Det satsades stort på arrangemanget. Bl. 
a. byggdes extra läktare. Men satsningen 
blev en besvikelse. Skaraborna var inte 
intresserade. Matchen slutade 4-4.

Gymnasieeleverna på Skara Högre 
Allmänna Läroverk utnyttjade rinken 
flitigt. Lektionerna i gymnastik förlades 
dit. De fick cykla den knappa kilometern 
till Skaravallen, åka en halvtimma, för att 
sedan cykla tillbaka till nästa lektion.
Vid några tillfällen hade det kommit 

mycket snö och det var match för Skara 
IF på kvällen. I stället för att åka skrid-
skor, fick eleverna då skotta rink och 
åskådarplatser. För de som var ”idrotts-
tokiga” var det självfallet inget problem. 
Men inte heller bland de andra hördes 
några protester, i varje fall framfördes de 
inte högt.

Man kan ju fundera över vad som hade 
blivit följden om någon lärare ”beordrat” 
sina elever till något sådant idag. För-
stasidesrubriker i kvällstidningarna och 
JO-anmälan?

Någon preparering av isen i periodpau-
serna förekom inte. Det som gjordes var 
att man skrapade bort iskristaller som 
spelarna kört upp. Det skedde med stora 
skrapor och oftast med hjälp av yngre 

Ishockeylaget i GP-Pucken, Göteborg 1956.
Kent Björk, Bengt Nordström, Berndt Jonsson, Ingemar Forsbom, Ingvar Wahs, Lars 
Frykmer, Inge Alfredsson, Yngve Hedberg, Roland Hedberg, Björn Zetterlund

åskådare. Det var ett sätt att få tiden att 
gå, samt att hålla värmen uppe. Ibland 
var det nästan slagsmål, om att få en 
skrapa.

Vintrarna kunde vara milda även under 
50- och 60-talen. Problemen med naturi-
sen gjorde att ledare och spelare började 
tröttna. Det fanns inget intresse bland de 
styrande i Skara stad för att satsa på en 
konstfrusen bana.
Därför blev säsongen 65/66 den sista 
med seniorhockey i Skara IF:s regi. Som 
kuriosa kan nämnas att Erik ”Kirre” An-
dersson spelade samtliga A-lagsmatcher 
under dessa år.

1970 ”återuppstod” seniorhockeyn i den 
nybildade klubben Skara IK.
         Jan-Åke Ek  /  Lennart Karlsson

forts.
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VINTERKRYSS

VINTERKRYSS
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, en vintersysselsättning.
Skriv ned svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till
”VINTERKRYSS”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.
Senast den 1 februari 2013 vill vi ha svaren. Vi drar som vanligt tre vinnare bland rätt insända svar.

Rätt svar i förra numrets ”OS-KRYSS” skulle vara ”LAGERKRANS”. Vi har dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Harry Brandqvist,  Ångarpsvägen 18, 522 32 Tidaholm.
2:a pris 2 Sverigelotter: Ulrika Qvist, Tingsvägen 20, 521 32 Falköping.
3:e pris 1 Sverigelott:    Ingemar Holmberg, Skytteledsvägen 4, 542 33 Skövde.
                                                                                                                                                                          
Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.
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Adress:    c/o  Gunnar Ryberg
 Prästeskärsvägen 11
 441 35 Alingsås
Tel:       0322-120 88
Epost:     g-cryberg@telia.com
Hems.    www.alingsasihs.se
Lokal Östra Kyrkogatan 3
Ordf. Gunnar Ryberg, 0322-120 88
Sekr. Lars Larsson, 0322-137 24
PlusG. 645 95 45-7
Kontakt: Ronnie Andersson
 0322-176 22

Adress: Box 554
 503 14 Borås
Kansli: Allégatan 71
Tel:     033-35 39 39, 033-22 63 55 
Epost:  bis@bihs.se
Hems.   www.bihs.se 
Museum: Borås Idrottsmuseum
 Bockasjögatan 2
Ordf. Tommy Olsson, 033-20 04 53b
Sekr.  Maija Larsson
Epost: maija@bihs.se
Bankg. 5513-8168

Adress: c/o Kent Larsson                
 Axgatan 9
 465 30 Nossebro
Tel:  0512-508 40
Hems. www.essungaihs.se
Ordf.  Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr. 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. Gösta Karlsson, 0511-128 91
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
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Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

Sture Pettersson, kassör
Bergsängsvägen 40 
521 30 Falköping
0515-153 60, 0708-15 36 01
pettersson.sture@telia.com

Folke Brink
Fröjdegårdsvägen 32
531 56 Lidköping
0510-249 19
folke.brink@telia.com

Bo Zackrisson, v. ordf.
Långgatan 5
547 93 Skagersvik
0551-203 22
0705-24 58 61
bo.zacke@gmail.com

Tommy Olsson, sekr.
Sjönäsgatan 14
506 49 Borås
033-20 04 53, 0705-67 79 58
tommy@bihs.se

Karin Monsén-Karlsson
Skinnmo Moholm
461 98 Trollhättan
0520-42 51 26
karinmonsen@hotmail.com

Benny Östh
Hästskovägen 47
462 54 Vänersborg
0521-187 85, 0706-51 32 83
052118785@telia.com

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

Adress:      Box 80,
                  462 21 Vänersborg
Kansli:       Huvudnässkolan
Tel:            0521-197 03
Epost:        vbg.idrottsmuseum@
                   telia.com 
Hems. www.vanersborgsihf.se
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   
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Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
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