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Skaras ”Kronblom”, alias Karl Pettersson, bestämde sig 1955 för att köra Sverige-
loppet på cykel. Han skulle köra utom tävlan, iförd traditionell kostymering. –se sid. 20

Bilden ägs av Västergötlands Museum

”Kronblom” i Sverigeloppet 
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Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Året som gått.
Så här års sammanställs alla verksamhetsberättelser 
och bokslut för det gångna året. Det är bra och nöd-
vändigt att fundera över sitt eget bokslut. Blev det 
som jag hade tänkt mig eller? Den första reflektionen 
man oftast gör ”Har det redan gått ett år! En timma 
har väl alltid varit 60 minuter, men upplever man sin 
situation positivt tycks tiden gå fortare.
Vid en tillbakablick på WIS:s verksamhet finner jag 
flera positiva saker att glädjas åt. 

Medlemsutvecklingen.
Idag (31/12-12)  har WIS 3432 medlemmar. 
År 2008 var motsvarande siffra 2463. En ökning 
på fem år med knappt 1000 medlemmar. Det tyder 
på ett ökat intresse och förståelse för vikten av att dokumentera idrotten, men visar 
också på det stora ideella arbete, som utförs  i våra sällskap. Av arton nuvarande 
sällskap i WIS har tretton ökat sitt medlemstal senaste året. Fem har sackat något av 
olika anledningar och får ta nya tag

Nya sällskap?
Särskilt glädjande under året har varit Skövde IHS återinträde. WIS:s ambition är 
att försöka bilda nya sällskap i de delar/kommuner, som saknar representation. En 
del är på gång, men det är ofta trögt i starten. Många stöder initiativet men få vill 
göra jobbet. Blir vi fler, så blir vi starkare och kan påverka samhällsutvecklingen. 
Jag säger som dirigenten ”Ju fler musiker desto bättre efterklang”. 
Behovet av oss och andra ideella krafter kommer att öka i framtiden.

Westgötarnas Idrottshistoria.
Vår tidning skall vi vara mycket stolta över. Den ”sticker ut” jämfört med andra 
medlemsskrifter i genren. Innehållsmässigt och redaktionellt. Den har en bredd från 
det vardagliga till det högtidliga. Den speglar dåtid till nutid, från det lokala till de 
stora sammanhangen. Alltid med en västgötsk anklang. Tidningen har en stor sprid-
ning och är uppmärksammad.Västergötlands Idrottsförbund och SISU har förstått 
tidningens betydelse och tacksamt stöttat utgivningen.

Idrottshistoriska Riksförbundet.
IHRF har efter ett ”ödesmättat” årsmöte i december 2012 i Stockholm fått en ny 
styrelse. Förbundet har de senaste åren varit starkt ifrågasatt. Detta med all rätt 
eftersom verksamheten i det närmaste varit obefintlig. En motion om nedläggning 
förelåg vid årsmötet men avslogs. Den nya styrelsen har en svår uppgift framför 
sig. Den har att rekonstruera förbundet, återupprätta förtroendet men framför allt att 
bevisa att förbundet har en uppgift och ett behov att fylla.

Årets idrottshistoriker eller idrottshistoriska sällskap?
Jag kan inte annat än imponeras och glädjas,när jag ser  alla de aktiviteter,som 
pågår ute i våra sällskap . Hur uppmärksammas och värdesätts allt detta ideella 
arbete? Hur vore det att årligen utse en årets idrottshistoriker eller sällskap i Väster-
götland ? Tanken slog mig efter att som många andra nyligen ha ”genomlidit” dessa 
tv-sända glamourösa idrottsgalor, där kändisfolket frotteras med varandra. Jag säger 
”genomlidit”, då jag anser, att galorna överlevt sig själva. Visst vi behöver goda 
förebilder, stjärnor att se upp till, att ha som idol.
Kanske behöver vi spegla oss lite i glansen. Men hur intressant är det att möta 
samma stjärna fyra fem kanske åtta gånger. Hur jämföra den ena idrotten/kandida-
ten med den andra, se tveksamma omröstningar. Direkt pinsama är dessa humorin-
slag mellan utdelningarna. Men, men jag kan ändra mig.
När RF:s ordförande står på scenen och delar ut pris till ”Årets idrottshistoriker”. 
En verksamhet som RF i dokument sagt sig vilja stödja, men som vi ej sett mycket 
av. Då skall jag ändra uppfattning!

Årsmöte 
Det ankommer på årsmötet att granska den gångna verksamheten och då gäller än 
mer att blicka framåt. Välkomna till Falköping och Bredablick den 16 mars 2013. 
Årsmötet är årets viktigaste möte. Låt oss också göra det till en fest – en dag att 
minnas!
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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 tionde år. 
36 fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och 
bilder har hittills producerats.

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

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 2/2013 Maj

Nr 3/2013 Sept.

Du vet väl att du, som privatperson också kan 
 bidra med att förgylla tidningen 
med insändare, reportage, debattinlägg etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller 
svart/vitt digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 
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De amerikanska världsmästarna 
i bordtennis deltog i uppvisnings-
tävlingar i Folkets parks Rotunda 
i Tibro den 21 januari 1949. Tibro 
Bordtennisklubb arrangerade 
tävlingarna som blev en riktig 
sportfest inför 600 personer där 
den amerikanska VM-truppen gav 
en bländande uppvisning.
För motståndet stod flera av traktens 
namnkunniga spelare, såsom Tibro 
BK:s egna Bengt Ahlander och Holger 
Gustavsson, samt Gustav Jonsson från 
Göteborgslaget IF Nordenhov. 
Trots amerikanarnas överlägsenhet blev 
det ganska hårda matcher. I öppnings-
matchen tog Bengt Ahlander första set 
mot Jimmy McClure, men fick sedan se 
sig besegrad i matchen.
Efter matchen behövde ingen av Ti-
brospelarna skämmas för sin insats och 
publiken stortrivdes.
           Christer Carnegren, Tibro IHS

Program från Tibro BTK:s uppvisnings-
tävlingar i Folkets parks Rotunda 1949.

Autografer från det amerikanska VM-
laget med Mildred Shaihan, Peggy 
McLean, Dick Miles och Jimmy McClu-
re, samt göteborgaren Gusten Johnsson.

TIBRO

Amerikanska VM-truppen mötte Tibro i bordtennis

Cykelsporten 
i Lilla hörnan
Bertil Larssons medaljer från både 
nordiska och svenska mästerskap i 
veterancykling är en del i utställningen. 
– Jag började inte cykla förrän jag var 
50 år och som bäst kom jag åtta i 
veteranVM som gick i Österrike 1982, 
säger Bertil som även vunnit NM både i 
lag och i tempolopp.

Andra Tibrocyklisters prestationer som 
visas upp i utställningen är Gunnar 
Häggs, Frank Karlssons, Alvar Anders-
sons och Per Bergmans. Inledningstalet 
höll Jan-Åke Ek från Skara som var elit-
cyklist under 1960-talet. Han var bland 
annat uttagen som reserv under OS i 
Mexico 1968 där han deltog tillsammans 
med bröderna Fåglum. Han berättade om 
sin karriär och om cykelsporten i stort.
 – Det är imponerande av Tibro att få 
ihop så mycket material då cykelsporten 
inte har varit så stor här, sa han när han 
tagit del av utställningen där även han 
har bidragit med föremål, bland annat en 
tävlingströja från Giro d´italia där Gösta 
Fåglum tävlade.
Roland Gustavsson, ordförande i Väster-
götlands Idrottshistoriska Sällskap, var 
även han positiv till utställningen.
– Det är alltid bra ordnat här med olika 
teman vilket visar upp de olika sporterna 
på ett bra sätt.

Anneli Malm/Skaraborgs Allehanda

Gunnar Hägg, Frank Karlsson, Alvar Andersson, Per Bergman, Bertil Larsson och 
Jan-Åke Ek är och har alla varit aktiva inom cykelsporten och bidragit till utställ-
ningen. Christer Carnegren från Tibro Idrottshistoriska Sällskap har samlat ihop och 
arrangerar utställningen. 
                                                                                                         Foto: Anneli Malm
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IHRF lever vidare!
Idrottshistoriska Riksförbundet 
avhöll 1 december 2012 sitt ordi-
narie årsmöte i Stockholm. En ny 
styrelse utsågs. Bilden visar den 
nya styrelsen efter konstituering.
Från vänster syns HarryEricksson, 
Göteborg, Roland Gustafsson Karlsborg, 
Carl-Eric Johnsson Borås och Roger 
Gottfridsson Vellinge. Saknas på bilden 
gör Gustav Albihn Helsingborg. 
Första uppgiften för styrelsen blir att 
söka återupprätta kontakt med de idrotts-
historiska sällskapen i landet. 
Dels genom ordna ett aktuellt medlems-
register och dels genom att ge ut ett 
informationsblad fyra gånger om året. 
Vidare skall, genom kontakter med SCIF, 
förberedelser vidtagas för en gemensam 
konferens i höst med ett brett idrotts-
historiskt innehåll. Andra angelägna 
arbetsuppgifter är en översyn av stadgar 
och medlemsavgifter.
                               Roland Gustafsson

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

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

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

Har du något idrottsminne, 
som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, 
utan skicka in det till red.

Du får också skicka in bilder 
för publicering –färg eller 
svart/vitt digitala, hög-
upplösta, eller vanliga kort. 

Höstträff med Tibro 
Idrottshistoriska

Vid Tibro Idrottshistoriska Sällskaps 
höstträff överlämnade Alvar Johansson 
en kalender med svenska mästerskapsre-
kord från 1907 och framåt. 

Kalendern gavs ut av Svenska idrottsför-
bundet och kostade vid inköpet en krona 
och femtio öre. Den innehåller resultat 
från svenska mästerskapsfinaler, svenska 
landslagsspelare och Europamästare i 
grekisk-romersk brottning. 

Man kan också se vilka som haft världs-
rekord i löpning, segrare i större häst-

Olle Löf visade bilder och Alvar Johans-
son överlämnade rekordalmanackan. 
Foto: Börje Sahlén

Lena Gustavsson, Marianne Rydbom och 
Gisela Löfving deltog i höstträffen.
Foto: Börje Sahlén 

kapplöpningar och landsrekord i hastig-
hetsåkning inom skridskoidrotten.
 
Idrottshistorikerna fick dessutom ta emot 

en tavla med brottningsmotiv från Seppo 
Gröhn och se på naturbilder tagna av 
Olle Löf.
Börje Sahlén



Många tycker att det var 
bättre förr. Kan så vara. En 
sak är i alla fall säker, ori-
ginalen och profilerna var 
fler och mer framträdande. 
Ta bara Skövdeprofilen Karl-
Erik Karlsson. Vem då Karl-
Erik Karlsson? Vem tusan 
är det? Jo, mannen med den 
fantastiska ordförandesviten 
- 52 år på raken. Rekord?

För Skövdeborna är namnet Karl-Erik 
Karlsson obekant för de flesta. Men säger 
man ”Kruska-Karl” sprider det sig ett 
leende på folks läppar och alla vet vem 
man talar om. Även om ”Kruska-Karl” 
inte längre finns med oss, han gick bort 
2004, så lever hans minne kvar bland 
Skövdeborna. Framför allt för sin långa 
ordförandegärning i Skövde Frisksport-
klubb, men också som frisksportare, 
festfixare och inte minst lottförsäljare.
”Kruska-Karl” svingade ordförandeklub-
ban i hela 52 år. En otrolig ordföran-
desvit som säkert måste ligga i toppen 
av Sverigestatistik. 1937 kom han med 
som 13-åring i Skövde Friskportarklubb. 
Egentligen var han för ung för att bli 
medlem. Men att vara med de stora grab-
barna och träna gick bra på ett villkor, 
att han hjälpte till att städa efteråt. Som 
25-åring blev han ordförande i förening-
en i januari 1949. En post som han behöll 
in en bit på 2000-talet

SKÖVDE
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”Kruska-Karl”

Men var kom då namnet ”Kruska” i från? 
Karl-Erik som var mycket intresserad av 
tyngdlyftning jobbade som rörmontör 
mellan 1939-1950. För att stärka musk-
lerna var kruska-gröt ett bra hjälpmedel. 
På ässjan lagade Karl-Erik till sin kruska-
gröt och fick därmed namnet ”Kruska” 
av jobbarkompisarna. Tydligen gav grö-
ten bra resultat för i mitten på 1940-talet 
vann ”Kruska”  DM i klassen lättvikt. 
Skövde Frisksportsklubb kom senare att 
nå fina framgångar på lyftarsidan genom 
Leif Larsson som blev svensk mästare i 
styrkelyft och marklyft.

Men det var inte bara tyngdlyftning som 
Karl-Erik ägnade sig åt. Som friskspor-
tare var han öppen för många olika akti-
viteter. Fotboll, bordtennis och simning 
tillhörde favoritidrotterna. 
Det var inte ovanligt att ”Kruska-Karl” 
på äldre dagar kom cyklande till olika 
korp-matcher för att hoppa in i laget om 
man inte var fullt manskap. I simning 
genomförde han Vansbrosimningen 23 
gånger och som motionssimmare sim-
made han 1-3 km varje vecka.

Förr i tiden sysslade vi med många olika 
saker, som styrketräning, tablågäng, ter-
ränglöpning, mångkamp, gymnastik med 
mera, sa ”Kruska-Karl” när han porträtt-
terades av Skaraborgs Allehanda i början 
av 2000-talet.

Många är de Skövdebor och inte minst 
ungdomar som genom åren spelat bord-
tennis i Kruska-hallen på Carlsro-
vägen1 i Skövde dit familjen Karlsson 
flyttade 1951. Inom pingisen upplevde 
han också en av sina största idrottsupp-
levelser. Som lagledare för Skövde FK:s 
pojklag var han med och vann SM 1963. 
Åtta lag hade gått till finalen i Stockholm 
och när matchbollen var inslagen var 
Roine Lundell, Jan-Erik Sand, Björn 
Nilsson (Neidert) och Christer Lundbäck, 
svenska mästare.

Inte så illa, kommenterade Karl-Erik.
En annan del av ”Kruska-Karls” mång-
sidiga föreningsarbete var att ordna 
fester av olika slag. Det började med s.k 
Eldfester i Boulognersjön  åt Skövde Simmar-”Kruska”
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simsällskap i slutet av 1940-talet och 
fortsatte med fester på Nyströms kullar 
under 50-talet. Det största dragplåstret en 
gång var Alice Babs och Bengt Hall-
berg med kvartett. Det var år 1957 och 
gaget för artisterna var 2300 kr, inträdet 
75 öre för det små och 1:25 för vuxna. 
6300 personer kom för att vara med om 
festligheterna.

Det var tider det, vad roligt vi hade. De 
här festerna på ”Kullen” anordnades mel-
lan 10 och 25 gånger varje sommar mel-
lan maj och september med olika artister 
och kändisar från trakten som uppträdde. 
Det drog in bra pengar till föreningskas-
san, berättade Karl-Erik för SLA inför 
sin 75-årsdag.
”Kruska-Karl” arbetade också ett tiotal år 
med Skövde Barnens Dag-kommitté. 
Festfixare i all ära, men det är nog ändå 
som lottförsäljare som de flesta Skövde-
borna minns ”Kruska-Karl”. Hans bana 
som försäljare började redan i unga år. 
Ett av hans första jobb var som fisk-
handlare. Med en trälåda fastspänd på en 
cykel åkte han runt staden och sålde fisk.
Hans säljartalanger visade sig också när 
han på 40-talet blev utsedd till Sveriges 
bästa försäljare av tidningen Frisksport. 
På en cykel med en kärra efter, lastade 
med Friskport-tidningar, for han runt i 
Skaraborgs län och sålde, både i städer 
och på landsorten.

Du förstår att jag är lite blyg av mig, och 
då är det lättare att sälja i grannstäderna 

där ingen känner en, sa Karl-Erik. Drag-
spelet var naturligtvis med på cykelkär-
ran, och en trudelutt ökade säkert på 
försäljningen.

Han började också att dra igång stora 
lotterier, allt för att ha en god ekonomi i 
klubben. Lotterivinsterna  förvarades  på 
kontoret på Carlsrovägen. Olika vinster 
var staplade från golv till tak, kors och 
tvärs. Här fanns i princip allting!
Hans lotteriförsäljning var vida känd 
och han fick också förtroendet att hålla i 
rikslotterier åt olika idrottsförbund. När 
Bingolotto startade blev det bingolotter 
för hela slanten.

Rekordet är för en vecka 2400 sålda lot-
ter. Då redovisade jag 60.000 kr, varav 
28.000 kronor gick till föreningsverk-
samheten, berättade han stolt för SLA.
Iklädd sin gula toppaluva, cyklande med 
ett antal bingolotter i handen, utgjorde 
han en oförglömlig syn i Skövdes stads-
bild. Det är nog den bilden Skövdeborna 
vill behålla av sin egen bingolotto-
general.

När det idag är ytterst svårt att rekrytera 
ledare till föreningslivet kanske man 
ska sända en tacksamhetens tanke till 
Karl-Erik ”Kruska-Karl” Karlsson. Man-
nen, som vigde sitt liv åt frisksport och 
var ordförande i 52 år i en och samma 
förening. 
Respekt!

PS! Undertecknad har dubbelbottnade 
känslor för ”Kruska-Karl”. När jag var 
fyra år höll han nämligen på att ta livet 
av mig. Jag sprang rakt ut i gatan och 
blev överkörd av en cyklande ”Kruska-
Karl”. 

Det blev ambulanstransport till sjukhuset 
där det konstaterades hjärnskakning, bru-
ten arm och några stygn i ansiktet. Felet 
var mitt eget, helt och hållet. 
Karl-Erik Karlsson är förlåten.

                                        BENGT SÄLL

Källor: Skaraborgs Allehanda och 
Skövde idrottshistoriska museum

Dragspels-”Kruska”

Löpar-”Kruska”

Lagledar-”Kruska”
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FÄRG
ÅRSBERÄTTELSE FÖR WESTGÖTA 

IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP, WIS,  2012

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.

Årets sommarmöte genomfördes på Billingehus i Skövde 1 september

Styrelsen 
har under året bestått av Roland Gustafs-
son, ordförande, Bo Zackrisson, vice 
ordförande, Tommy Olsson, sekreterare, 
Sture Pettersson, kassör, Folke Brink, 
Karin Monsén-Karlsson och Benny Östh, 
ledamöter samt Britt-Marie Knutsson, 
ersättare. Carl-Erik Johnsson, Väster-
götlands Idrottsförbund och Sven-Åke 
Mökander, valberedningen, har varit 
adjungerade. 

Styrelsen hade 8 protokollförda möten 
och 1 arbetsmöte i samband med den 
definitiva upplösningen av samlingarna 
från Distriktsmuseet.

Samtliga 17 idrottshistoriska sällskap/
föreningar i landskapet har varit medlem-
mar i WIS i och med att Skövde glädjan-
de nog återinträdde under sommaren.

Årsmötet 2012 
avhölls i Norrqvarn, Lyrestad med 
Vadsbo IHS som värd och samlade hela 
58 deltagare som förutom sedvanliga för-
handlingar och information från WIS fick 
lyssna på Andreas Fäger, SISU Idrotts-
utbildarna och mr Norrqvarn själv, Kjell 
Karlsson, som berättade om kanalen och 
fick hela församlingen att sjunga allsång.

Årets sommarmöte 
hölls på Billingehus i Skövde som en 
manifestation av Skövdes återinträde 
i WIS. Förutom information från WIS 
och Idrottsförbundet fick mötet lyssna 
på ett intressant och roligt föredrag om 

indelningsverkets knektar av militärhis-
torikern Björn Lippold.  Efter lunch blev 
det sedan tillfälle att besöka Skövdes 
idrottsmuseum som också har lokaler på 
Billingehus.

WIS har som tidigare gett ut 4 nummer 
av WI, Westgötarnas Idrottshistoria. 
Redaktionskommittén för WI har bestått 
av Tommy Olsson, sammankallande, 
Bo Zackrisson och Sven-Åke Mökander 
samt ansvarige utgivaren Leif Svensson 
och redaktören Göran Axelsson.

WIS arbete med utbildning och 
utveckling inom hemsidesområdet 
fortsatte under året med träffar i Karls-
borg, Skara och Vårgårda med 
Folke Brink som ansvarig från styrelsens 
sida.

WIS har under året varit medlem i 
Idrottshistoriska Riksförbundet, IHRF, 
trots en mycket kritisk hållning till 
dess verksamhet. Efter IHRF:s årsmöte 
1.12 finns förhoppningsvis förutsättning-
ar för en nystart.

Ekonomiskt 
gick verksamheten 2012 med ett över-
skott om drygt 3 200 kr. WIS går därmed 
in i 2013 med 122 000 kr i disponibla 
medel. Det stöd som WIS får av Väs-
tergötlands Idrottsförbund, VIF, är av 
avgörande betydelse för verksamheten 
liksom ett fortsatt gott samarbete över 
huvud taget med VIF/SISU.

Styrelsen genom Tommy Olsson
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Borås Idrottshistoriska Sällskap

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap

Sällskapets syfte är att insamla och 
dokumentera idrottshistoria samt anordna 
sammankomster med idrottshistorisk 
anknytning. Vid årsskiftet 2012/13 var 
vi totalt drygt 170 medlemmar inklusive 
föreningar och företag. Vi har en hemsida 
www.alingsasihs.se -där man bland annat 
kan läsa om Alingsås idrottshistoria och 
där vi informerar om våra aktiviteter.
I vår utställningsmonter i Sparbanken har 
vi under året bland annat visat delar av 
AIF-sprintern Peter Karlssons fina pris-
samling. Sedan i oktober presenteras där 
material som  rör ishockeysporten och is-
hockeylagen i Alingsås. Peter Karlssons 
priser finns numera i ett särskilt prisskåp 
i klubblokalen. Vår utställningsmonter 
i Nolhagahallen har också förnyats och 
kompletterats. 

Årets vårträff hölls i Scoutstugan, 
Östbovik, den 9 maj. Höstträffen ägde 
rum i Ängabostugan den 12 september. 
Samtidigt firades sällskapets 20-årsjubi-
leum. Cirka 40 personer deltog i firandet. 
Vi har haft Öppet hus för medlemmar 
och andra intresserade i vår klubblokal 
sex gånger. Vi deltog också i kommunens 
arrangemang Arkivens dag, då ett flertal 
besökare kom för att se våra samlingar. 
Nämnas kan dessutom att många av våra 
medlemmar deltar i det idrottskafé som 
anordnas i Alingsås klubbstuga varje 
vecka under "vår- och hösttermin".

BIS styrelse har under 2012 haft följande 
sammansättning: Tommy Olsson, ordfö-
rande, Björn Bergqvist, vice ordförande, 
Lennart Alsin,  Maritha Hallberg, Arne 
Kjörnsberg, Kjell Sternfeldt och Göran 
Zettergren med ersättarna Bengt Freden-
lund, Jörgen Lindbratt och Lars Sundin. 
Bergqvist, Kjörnsberg och Sundin var 
utsedda av Borås Stad, övriga av BIS 
årsmöte.

Eva Wohlin, Olof Toftby och Maija Lars-
son har varit adjungerade Ewa för samar-
betspartnern Stads- och föreningsarkivet, 
Olof Toftby som ideellt heltidsarbetande 
kanslichef och Maija Larsson som kassör 
och styrelsesekreterare. Göran Axels-
son har varit redaktör för Westgötarnas 
Idrottshistoria, WI och Leif Svensson 
ansvarig utgivare för WI samtidigt som 
han arbetat med hemsidan och varit pla-
neringsansvarig för Idrottsmuseet. Steve 
Gustavsson har varit datakonsult och 
tillsammans med Leif Svensson ansvarig 
för hemsidan. Olof Toftby har ansvarat 
för bild.  BIS har dessutom haft sam-
manlagt 7 anställda med arbetsmarknads-
stöd varav 2 under året omvandlades till 
lönebidragsanställningar.

BIS hade under året 682 medlemmar va-
rav  528 var enskilda och 164 föreningar. 
Ekonomin visade ett överskott på drygt 
30 000 kr.

Idrottsmuseet var  i enlighet med den 
policy som infördes hösten 2010 öppet i 

samband med olika arrangemang i Bor-
åshallen samt för gruppvisningar enligt 
överenskommelse. Antalet besökare 
uppgick till  1 020,  vilket var mindre än 
under 2011. Till saken hör emellertid att 
ett arrangemang detta år, Davis Cup, gav 
500 besökare. BIS har också fortsatt att 
visa idrotts- och kulturhistoriska bilder i 
Galleri Idun i fullmäktigehuset. 

Nya invalda i boråsidrottens Wall of 
Fame som nummer 30 - 32 blev sim-
maren och simledaren Hans Hellbrand, 
roddaren Anders Larsson samt skid-
världsmästarinnan Emilie Öhrstig. Som 
tidigare stadfästes invalen i samband 
med en hemmamatch för Borås Basket. 
BIS har fr o m 2009 också uppdraget att 
dela ut Boråsmedaljen till årets främsta 
idrottsprestation i staden, en medalj som 
sedan 1938 delats ut av den numera ned-
lagda Föreningen för idrottens främjande 
i Borås. Medaljen för 2011 delades ut till 
Anna Alenäs, framgångsrik rullstolsten-
nisspelare, som mottog sin utmärkelse i 
samband med firandet av Borås födelse-
dag på Stora torget. 

Den årliga personal- och studieresan 
genomfördes tillsammans med Stads- 
och föreningsarkivet och gick till Skara 
där deltagarna besökte Västergötlands 
Museums öppna arkiv, gamla bibliote-
ket och domkyrkan. En grupp från BIS 
deltog också i Stockholms universitets 
tvådagarskonferens om Stockholmso-
lympiaden 2012.
 
BIS fortsatte under året att ge ut West-
götarnas Idrottshistoria i 4 nummer på 
uppdrag av Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap, WIS. 

Nya invalda i boråsidrottens Wall of 
Fame som nummer blev bl.a 
skidvärldsmästarinnan Emilie Öhrstig.

Alingsås IHS:s utställningsmonter 
i Sparbanken

Styrelsen har representerats vid Westgöta 
Idrottshistoriska Sällskaps (WIS) årsmö-
te den 17 mars och vid dess sommarmöte 
den 1 september. Vid AIHS årsmöte den 
22 mars deltog ett 30-tal medlemmar. 
Sven -Åke Mökander var mötesordföran-
de. Årets stipendium för unga idrottare 
delades ut till Elin Bergquist och Elias 
Hyvönen, Alingsås IF.

Styrelsen, som under året haft tio sam-
mankomster, har bestått av ordförande 
Gunnar Ryberg, vice ordförande Lennart 
Johansson, sekreterare Lars Larsson, 
kassör Barbro Karlsson, samt Ronnie 
Andersson, Henrik Svensson och heders-
ledamoten Alvar Munter.
Den 24 januari gästades AIHS av WIS 
styrelse.
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Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap

Essunga Idrottshistoriska Sällskap

Styrelsen har under året haft följande 
sammansättning:

Ordförande Ulf Söderhielm,
V. ordförande Per-Olof Markrud,
Sekreterare Sven-Erik Hellberg,
Kassör Gunnar Gladh,
Ledamöter Kurt Gyllensvan, 
Leif Markrud, Nils Qvist
Suppleanter Jan-Olof Ahlin, Görgen 
Green, Arne Nilsson
Press och data Urban Lundberg, Sven-
Erik Hellberg
Revisorer Bo Johansson, Sture Pettersson
Revisorsuppleanter Arne Berger, 
Kjell Elving
Valberedning Pertti Hämäläinen, 
Kjell Elving

Under det gångna verksamhetsåret har vi 
haft fem st  protokollförda styrelsemöten 
samt bland annat arbetat med material 
till WIS-tidningen och inte minst till vår 
hemsida.

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap 
på ”hemlig resa”

Herrljunga –en knutpunkt

Arbetet har fortskridit med uppbyggnad 
och skötsel av museilokalen. Sällskapet 
har arbetat med detta varje måndag under 
året, uppehåll under månaderna juni och 
juli.

Under träffarna har vi haft museet öppet 
mellan kl 10 – 12. Minnesanteckningar 
har förts vid dessa tillfällen. Vi har haft 
30 st träffar under året. Under året har vi 
även haft besök av skolklasser, organisa-
tioner, föreningar och privatpersoner.

Den 17 mars var vi representerade på 
WIS årsmöte, värd Vadsbo Idrottshisto-
riska Sällskap, plats Lyrestad. 

Den 1 september var vi representerade 
vid WIS sommarmöte, värd Skövde 
Idrottshistoriska Sällskap, plats Billing-
ehus Skövde. Sällskapet har deltagit i 
föreläsningar och besökt olika arrange-
mang, bl.a en studieresa till Helsingborg, 
där besåg vi deras historiska museum, 
dagen i Helsingborg avslutades med att 
se en elitfotbollsmatch, denna resa anord-
nades av SISU, Tidaholms avd.

Vi har deltagit i en mässa ”Leva och bo” 
i Frejahallen, deltagit i ”Museernas Dag” 
i Falköping och Falbygden. Sällskapet 
finns nu även på en ”Hemsida”.

Den 5 mars 2012 hade vi årsmöte, ett par 
förändringar har skett i styrelsen.

Styrelsen tackar alla som stött och verkat 
för vår verksamhet.

Årsmötet hölls den 13 mars på Vårdcen-
tralen i Nossebro, med gott deltagande.
Gästföreläsare var Lars Sahlin som kåse-
rade runt sin domarkarriär.

Styrelsen har sett ut enligt följande:

Ordförande: Kent Larsson
Kassör: Uno Löfman 
Sekreterare: Sören Aghamn
Ledamöter: Kenneth Ivehag och Anders 
Assmundgård

Medlemsavgiften för året har varit 60:- 
och vi har 118 st medlemmar

Aktiviteter:
Den 7 maj gick en full buss till Borås för 
match mellan Elgsborg och IFK Göte-
borg.

Kent Larsson, Uno Löfman och Sören 
Aghamn deltog vid Wästgöta IHs som-
marmöte i Skövde den 1 september.

Den 30 september var det återigen dags 
för en full buss att åka till Borås för att
se Elfsborg – Örebro.

Dag Wennlund besökte vårt sällskap 
den 14 november och berättade från sin 
karriär som en av Sveriges bästa spjut-
kastare.

Vid WIS årsmöte i  Lyrestad, där Vadsbo 
IHS stod för värdskapet, ägde rum den 
17 mars och  klubben representerades av 
Rolf Melin, Sixten Borgvall och Robert 
Karlsson.  Om årsmötet finns utförligt 
reportage i WIS-tidningen 2 maj 2012

Arbetet med hemsidan har pågått hela 
verksamhetsåret med Jan-Erik Johansson 
som ansvarig.
Vår förening har kommit långt med 
detta arbete och mycket material om 
Idrottshistoriska Sällskap, idrotten finns 
nu inlagt. Vi väntar nu på ytterligare ma-
terial från ortens föreningar för att göra 
hemsidan ännu intressantare.

Jan-Eric har representerat klubben vid de 
möten WIS har ordnat angående dataar-
betet med hemsidorna bland annat i Vara 
och Vårgårda.

Lördagen den 1 september höll WIS 
sitt sommarmöte på anrika Billingehus 
i Skövde, där Skövdes Idrottshistoriska 
Sällskap har sitt kontor och museum. 

HIS representerades av Harry Nilsson, 
Robert Carlsson och Torsten Ranweg. 
Ordf. i Skövdes IHS Börje Weiler in-
formerade om föreningen. Allt om detta 
möte står i vår tidning 3 september 2012.

Mest glädjande är att Skövde åter är 
medlem i WHIS. 

Sällskapet har under 2012 haft följande 
styrelse: Ordförande Rolf Melin, sekre-
terare Sixten Borgvall, kassör Torsten 
Ranweg samt Jan-Eric Johansson, Robert 
Carlson, Harry Nilsson och
Lars Fredrikason.
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Marks Idrottshistoriska Sällskap

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap

Året 2012 började illavarslande. På ny-
årsdagen avled styrelsemedlemmen Rolf 
Börjesson.
Rolf var styrelsens sakkunnige när det 
gällde brottning m fl kraftsporter och 
följde verksamheten i Mark. Under året 
avled också förre styrelseledamoten 
Lennart Norrman, Horred. Lennart var 
styrelsens skytteexpert och hade lagt ned 
ett imponerande arbete som skytteledare 
och ungdomsledare.

Skene IF firade 90-årsjubileum 2011. 
Deras minnesutställning visades hos MIS 
under 1:a kvartalet.

Vid årsmötet avgick vår kassör Sigvard 
Hultin av familjeskäl. Ny kassör  blev 
en i orienteringskretsar välkänd person, 
nämligen Sören Fägersten. Sören tilllför 
oss mycken kunskap om datateknik, 
fotografering, orientering och statistik 
m.m. Vi har länge saknat en ledamot med 
erfarenhet från basket Det fick vi med  
Sven-Åke Walfridsson, en av kommu-
nens basketpionjärer som också invaldes 
i styrelsen. Boxningskunnande förde 
Peder Svensson med sig.

Med anledning av årets olympiad beslöt 
vi att göra en egen olympiautställning 
med personer från Markbygden som 
på olika sätt deltagit på olympiader. 
Utställningen blev uppskattad och vi fick 
många besökare, varav en del blev nya 
medlemmar. Vi fick också många tips om 
ytterligare personer som varit med i OS.

Traditionsenligt deltog vi vid Rydalsda-
gen där all utomhusverksamhet skynd-
samt fick flytta inomhus p g a kraftig 
oväder. Trots detta fick vi sju tappra 
besökare som blev väl mottagna och för-
plägade. Vi samverkar också med Rydals 
museum och övriga rydalsföreningar vid 
Julmarknaden 

Bättre gick det på kulturarvsdagen då vi 
visade olympiautställningen. Lars Ander-
vang, Fritsla, intervjuade Göran Bengts-
son om hans deltagande i olympiaden 
i Montreal 1976. Det blev ett trevligt 
samtal som uppskattades av publiken.
Vi har under året haft fortlöpande diskus-
sion om ” Vad ska vi samla in?  Mindre 
av bucklor och medaljer, mer idrottspry-
lar, foton och historier. Nu samlar vi oss 
för att fira 20 år under 2013.”

Arbetet under året har präglats av do-
kumentation av sporter, föreningar och 
idrottsprofiler. 

Årets ”Tema” utställning har varit Lid-
köpings Tennisklubb 100 år gemensamt 
öppet hus på Idrottsmuseet i samverkan 
med Vävstugan, klubb kafé med Källby 
IF. Medlemskväll med spelare o ledare 
från Villa Lidköping BK. 

Ett medlemslotteri har genomförts i 
samband en fotbollsresa till Borås och 
matchen IF Elfsborg- BK Häcken. Säll-
skapet har haft besök av föreningen
Gamla Vikingar Göteborg. 

Besöksantalet har varit1510 personer. 
Medlemsantalet blev 346 inkl. förening-
ar. Medlemsavgiften är 100 kr för enskild 
och 200 kr för föreningar. 

Sällskapet har haft två anställda genom 
arbetsförmedlingen i Jan Egnell och Lars 
Magnusson.

Styrelsen består av Ordf. Folke Brink, 
sekr. Ingemar Williamsson, Kassör Inge-
mar Bertilsson, Bengt-Göran Bäcklund, 
Harald Falk, Lars Apell, Gunnar Olaus-
son, Suppl. Sven Ljungström, Jan Ottos-
son, Kjell-Ove Hultfelt.

Arbetsmöte i Karlsborg

Motor- och tennisveteraner i Lidköping

Styrelsen för Karlsborgs IHS har under 
verksamhetsåret 2012 haft följande sam-
mansättning och ansvarsfördelning:
Roland Gustafsson ordförande, Lars-Erik 
Gustafsson sekreterare, Göte Ivarsson 
kassör, Evert Fingal ledamot, Åke 
Engvall ledamot, Lars-Erik Andersson 
ledamot och Christer Carnegren adjung-
erad ledamot.
Styrelsen kan se tillbaka på ett bra verk-
samhetsår 2012. Medlemsutvecklingen  
 är fortsatt glädjande positiv och under 
året har tio nya medlemmar tillkommit
 till totalt 139.    
Ekonomin är stabil och kontrollerad ge-
nom våra sponsorsintäkter, samverkan
med IF TIVO och IFK Karlsborg lokal-
mässigt och administrativt och med  ett
kommunalt verksamhetsstöd.
         
Styrelsen har utöver ordinarie styrelse-
möten en gång per månad
                          

           
- kallat till arbetsmöten i regel var fjor-
tonde  dag. Den mesta tiden vid 
dessa har ägnats åt att färdigställa vår 
inventering av gamla och nya
fotbollsplaner och ordna,dokumentera 
artiklar och notiser om 
idrotten i vår kommun från de tidningar 
från åren 1967-2010, som vi
erhållit som gåva.
- arrangerat ett ”öppet” idrottscafé med 
f.d. KBK-tränaren Stefan Johans-
som gästföreläsare
 -  tillsammans med  idrottsföreningar 
varit representerade i Idrottsrådet i
Karlsborgs kommun.
-  deltagit i gemensamma idrottshisto-
riska träffar anordnade av ”Femklö-
vern” . Vårt sällskap stod för värdskapet 
vid ett av dessa som var förlagt 
till Skackans gamla idrottsplats samt 
Vaberget. 
-  deltagit vid av WIS och SISU anord-
nade konferenser  och möten bl.a.
 WIS:s sommarmöte i Skövde och års-
möte i Norrqvarn

-  genom artiklar i  vår medlemstidning   
speglat idrotten i vår kommun 
förr och nu
-  inbjudit och intervjuat ”gamla” idrotts-
profiler i vår kommun 
-  tillsammans med Tibro och Vadsbo 
IHS gjort fotbollsresor till Åtvidaberg
-  deltagit som utställare vid ”Må Bra-
mässa” i Molidens idrottshall
-  genomfört en grundutbildning i hemsi-
deanvändning i Karlsborg tillsam-
mans med Tibro och Vadsbo IHS

En av vårt sällskaps grundare Evert 
Fingal avled i september månad 2012.
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Tibro Idrottshistoriska SällskapSkövde Idrottshistoriska Sällskap

som bildades i sept. 1999 har nu avverkat 
sitt trettonde verksamhetsår. 

Styrelsen har under året haft följande 
sammansättning; Solveig Sundequist, 
Inga-Britt Gustafsson, Nils Larsson 
(sekr), Bengt Säll, Per-Inge Olsson Jan 
Sandelius (kassör) och Börje Weiler 
(ordf). Dessutom medverkande guider; 
Kjell-Åke Magnusson, Ulla Weiler samt 
Roger Mohlén. 

Styrelsen har haft  6 protokollförda sam-
manträden, samt ett antal informella mö-
ten i samband med tisdags- och söndags-
öppet under året och dessutom årsmöte 
på Billingehus den 22 mars 2012. 

Återinträde i Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap (WIS) beslutades också vid 
årsmötet. 

Meddelades att två av våra veteraner i 
Sällskapet avlidit, Nils Hellman och Ove 
Claesson.

En ny monter med Marcus Hellners 
exklusiva nummerlappar från OS-guldet 
i Vancouver samt VM i Oslo finns nu i 
museet. 

Den 1 september fick vi förtroendet att 
stå som värdar för WIS´sommarmöte 
som förlagts till Billingehus

Den 30 maj arrangerades en bussresa 
tillsammans med Garnisons-museet till 
bröderna Fåglum-museet i Vårgårda där 
vi blev guidade av Gösta och hans fru. 
Resan gick så vidare till Hunneberg och 
Kungajaktmuseet på Älgens Berg. Till 
resan hade inbjudits medlemmar och 
guider i vårt Idrottssällskap (med res-
pektive) samt ett antal medlemmar från 
Garnisonsmuseet.
 
Under året har museet varit mycket väl-
besökt av föreningar/klubbar och övriga 
grupper, vilka har guidats både inom 
hotell Billingehus liksom i vårt idrotts-
museum. 

Lagom till vårt sommaruppehåll mon-
terades vår nya förenings- skylt vid 
ingången till museet upp. Skylten har ut-
arbetats av IDE`reklam i samarbete med 
Berndt Jutemar och Roger Mohlen.

Den 1 september fick vi förtroendet att 
stå som värdar för WIS´sommarmöte 
som förlagts till Billingehus. Ett 70-tal 
medlemmar hade hörsammat inbjudan 
och vi fick tillfälle att visa vårt idrotts-
museum.

I september startades projektet ”Billing-
ens fritidsområde” och ” Active Sunday”, 
som är en sammanslutning av tio idrotts-
klubbar, Hotell Billingehus, Billingens 
Stugby och Skövde Kommun för att 
marknadsföra Billingens Fritidsområde. 

Vi har här fått tillfälle att medverka och 
även finnas med på  projektets hemsida; 
www.billingen.nu   

Billingehus 40-års jubileumsutställning 
är sedan början av Juni 2010 utplacerad i 
lobbyn vid receptionen.

Det totala antalet besökare ligger på c:a 
1.400 

Medlemsantalet var vid årets slut 160.

Det gångna året har kännetecknats av 
livlig verksamhet med utställningar och 
andra aktiviteter.

Årsmötet hölls i Tibro Ishockeyklubbs 
lokal och bevistades av ett femtiotal av 
sällskapets medlemmar. Även detta år 
lyssnade vi på en bandinspelning, denna 
gång Birger ”Express” Andersson. En 
välkänd företagare som berättade om sitt 
yrkesliv.

Styrelsen har haft tio protokollförda 
sammanträden och därtill arbetsmöten i 
samband med utställningarna och övriga 
aktiviteter. Samtliga sammanträden har 
rapporterats till SISU.

Christer Carnegren tittar på idrotts-
profiler från utställningen i samband med 
festivalen Uppåner i Tibro sommaren 
2012. 
Foto: Lars-Ola Carlén/Skaraborgs 
Allehanda)

Styrelsen har bestått av :
Ordf. Ingemar Karlsson, tf. sekreterare 
Christer Carnegren, kassör Jan Lindberg
Kent Lindberg, Bengt Lundberg, Håkan 
Larsson, Arne Jörgensen. Vidare har 
Arne Andersson och Jan Johansson varit 
med och bidragit med vårt arbete.

Medlemsantalet:
Är nu uppe i 148 medlemmar. Vi fick 
20 nya medlemmar när vi deltog i Tibro 
kommuns ”UppÅNer”, som varade 10 
dagar vid Ånaplan. TIHS var med alla 
dagar.

Vår- och Höstträffarna:
Vårträffen hade vi hos Kött & Svets i 
Tibro, där ett femtiotal medlemmar var 
närvarande och besåg Ingemar Hälje-
stams samlingar av gamla brandbilar.
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Höstträffen  samlade ett trettiotal med-
lemmar i Blåbandslokalen där vi fick 
se Olle Löfs bildspel ”Höst Vinter Vår 
Sommar”, samt en film från Tibro Oks 
Tibroträff.

Som tidigare år har vi presenterat nya 
tema i ”Lilla Hörnan”, där vi haft dels 
Bilsport och Cykel.

Det är välbesökta vernissage med mingel 
och trivelsnack.

Tibro MK Bilsport hade gäster som Leif 
Fredriksson samt Stefan Helin.

Tibro CK Cykelutställningen hade he-
dersgäst från Skara IHS, ingen mindre än 
Jan-Åke Ek. Cykelfantom tillsammans 
med bröderna Fåglum på sextiotalet.

Vi har också varit arrangörer av Rankå-
spromenaden vår och höst, som gett oss 
en bra förbättring av kassan. Samtidigt 
slog vi rekord för året med 231 deltagare.

Som vanligt har vi deltagit i våra popu-
lära träffar med Femklövern: 
Lidköpings IHS  Vänermuséet,
Karlsborgs IHS  Kanon på Vaberget,
Skara IHS  Konstsamlingen Jula Kullor 
och Kålles Rekordmagasin

WIS årsmöte:  Vadsbo IHS  Norrkvarn 
Göta kanal 

WIS Sommarmöte:  Skövde IHS  Muséet 
Billingen

SISU utbildning:  Arena Skövde  IFK 
Skövde – Västerås/Irsta HK

WIS utbildning:  Karlsborg och Vara

Vadsbo IHS har bjudit in oss på idrotts-
resor, Ishockey i Karlstad  FBK-SAIK, 
Fotbollsresa i Åtvidaberg  ÅFF-HIF.
Med Karlsborgs IHS var vi på Koppar-
vallens nyinvigning och match  
ÅFF-IFK Norrköping

Christer Carnegren, Tibro Idrottshistoris-
ka Sällskap, har under året blivit utsedd 
till ”Årets Tibrobo”, samt fått utmärkel-
sen ”Årets föreningsprofil” .

Vi har som vanligt haft fint samarbete 
med Tibro kommun Kultur & Fritid samt 
Skaraborgs Allehandas tibroredaktion.

Tidaholms Idrottshistoriska Förening
Styrelsen har bestått av följande:
Gösta Cronholm (ordförande), Ejving 
Karlsson  (vice ordförande), Anna-Lisa 
Ödvall (sekreterare), Eje Holm (kassör),
Evert Ödvall (ord. ledamot), Lennar
Lundell (ord. ledamot), Erik Bengtzon 
(ord. ledamot), Uno Persson (suppleant),
Hans Janson (suppleant), Kennet Nilsson 
(suppleant).

Styrelsen har under året haft 9 st. proto-
kollförda möten, 25/1, 29/2, 28/3, 25/4, 
30/5, 29/8, 3/10, 31/10 och 28/11.

Montern för Motorstadion hade blivit 
färdig och invigning förrättades av 
P O Graaf vid en sammankomst den 30 
januari. Medlemmar från Tidaholms 
Motorklubb hade inbjudit och ett drygt 
40-tal hade samlats.

Vårt eget årsmöte hölls den 7 mars i 
villan.  36 personer var närvarande. 
Ordförande Gösta Cronholm hälsade 
samtliga närvarande välkomna och öpp-
nade mötet. Tommy Wahlsten valdes till 
mötesordförande och förde mötet genom 
alla val . Efter ett sent återbud från gäst-
föreläsaren fick ordf. Gösta Cronholm 
rycka in och berätta gamla idrottsminnen, 
vilket även någon från medlemmarna 
hjälpte till med. Eje Holm fortsatte med 
att visa en gammal idrottsfilm. Mötet 
avslutades med fika och lotteridragning.

WIS årsmöte hölls den 17 mars och vi 
deltog med Evert och Anna-Lisa Ödvall 
samt Hans och Inga Jansson i Norrkvarn 
Lyrestad.

Föreningen anordnade tillsammans med 
SISU en studieresa till Mullsjö den 18 
maj, varvid besök gjordes på anrika 
Ryfors tillsammans med lunch. Vi gjorde 
även ett uppskattat besök på museet för 
”Trägubbar”.

Under vecka 28 var cykeltävlingen U-6 i 
Tidaholm. Vi hade öppet vid varvloppet 
som delvis gick utanför. Även Kräftans 
Dag hade vi öppet hus med mycket besö-
kare och guidning.

Vid besök av Roland Strand, fick museet 
motta hans prissamling, som blir ett fint 
tillskott till vårt museum. Vi har även 
fått tavlor och skrifter på ledargärningar 
i Tidaholm inom idrotten, bl. a. Bertil 
”Bill” Göransson.

1 september representerade Eje Holm, 
Per Tilander och Erik Bengtsson fören-
ingen vid WIS sommarmöte på Billing-
enhus i Skövde.

20 september hade SISU-idrottsutbildar-
na temakväll i Arena, Skövde, om resurs- 
och arrangemangsutveckling, Eje, Ejving 
och Erik övervarade mötet.

21 september kom en buss med c:a 50 
elever från Ållebergsgymnasiet och 
gästade oss för att bli guidade på vårt 
museum. Efter detta hade vi besök av 
Folkpartiet, som avhöll sitt distriktsmöte 
i våra lokaler samtidigt som de besåg 
museet.

Dubbelhelgen i November var det Livs-
njutarmässa i Idrottshallen, och vi hade 
öppet hus på lördag och söndag med 
mycket besökare och guidningar.

I slutet av november var det dags för 
nästa invigning. Montrarna för Bow-
ling och Boxning var färdigställda och 
representanter för dessa föreningar var 
närvarande.

De skåp som vi fick förra året från Mar-
bodal har under året blivit inredda med 
avdelningar för olika föreningar och ma-
terial och försedda med innehållsskyltar.

Under hösten har vi renoverat och gjort 
om entrén med tavlor på ledare och 
aktiva, samt gjort en ny ställning och 
visningsplats för skidor och skridskor.

Vi har haft c:a 1.000 besökare under 
året, och har tacksamt fått sponsring från 
Tidaholms Sparbank. De större  inköp vi  
gjort är inköp av en ny laptop och  en ny 
dammsugare

Entrén med tavlor på ledare och aktiva
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Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap

Ett som vanligt positivt år 2012 för 
Vadsbo IHS med många arrangemang 
och aktiviteter. 

I mars guidades vi i Arena Skövde under 
arenachefen och vår medlem, Stefan 
Johanssons försorg. Vi såg också hand-
bollsmatchen IFK Skövde-Drott.

I april hade vår specielle researrangör, 
Jan Edgar fixat en resa till Åtvidaberg 
och matchen Åtvidaberg-Helsingborg. 

I september var 8 medlemmar genom 
Olle Malmborgs försorg i Kristinehamn 
där Ingvar Oldsberg föreläste. Ett önske-
mål är att vidareutveckla vårt samarbete 
med Kristinehamns IHS. 

Årsmötet i mars var välbesökt och 
inbjudne gästen, gamle stormålvakten i 
Skövde AIK, Jan Åberg visade bilder och 
berättade om sitt idrottsliv som målvakt i 
IFK Göteborg och Skövde AIK. Han har 
också varit utespelare handboll i Skövde 
AIK
 
Föreläsare vid våra ”Öppna Hus-kvällar” 
har varit Roland Hassel, Gullspång, 
materialförvaltare i Färjestad och Tre 
Kronor, Lasse Heineman, gammal stor-
spelare i Degerfors IF, seglarna, Mikael 
Collberg och Per Åhlby, ishockeyträna-
ren i Mariestads BOIS, Staffan Lundh, 
bandyoraklet Ove Lindh, multimotionä-
ren, Lennart Johansson och Degerfors 
IF:s nuvarande tränare Patrik Werner.

Flera av medlemmarna har också deltagit 
i 5-klöverträffarna under året. Värdar 
under året har varit Lidköping, Karlsborg 
och Skara, i nämnd ordning.

Medlemsutvecklingen är glädjande, vid 
årsskiftet hade vi uppnått vår målsättning 
200 medlemmar vid årets slut, en ökning 
med nästan 50 personer. Håkan Lars-
son, Tibro blev medlem nr 200. Detta 
firades vid styrelsemötet i december med 
jubileumstårta. 

Vi har även inför 2013 gett ut en 
almanacka.  Den har tryckts upp i 250 
exemplar, och var vid årsskiftet i stort 
sett slutsåld.

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

Utbildningen kommer att fortsätta under 
sakkunnig ledning även år 2013. 

Två av sällskapets medlemmar deltog i 
en  skrivar- och layoutkurs på Vara folk-
högskola i december. 

Sällskapet åtog sig att städa festivalom-
rådet under Törebodafestivalen, ett tiotal 
medlemmar städade i tre dagar från kl. 
05.00 till 08.00.

Vi har också varit värdar för WIS 
årsmöte, som gick av stapeln i mars på 
Hotell Norrqvarn i Lyrestad.
  
Styrelsen har under 2012 bestått av: Ord-
förande, Bo Zackrisson, vice ordförande, 
Håkan Claesson, kassör, Börje Carlsson, 
sekreterare, Per-Göran Persson, övriga 
ledamöter: Stig Brånfeldt, Eiler Jansson, 
Örjan Johansson. Styrelsesuppleanter: 
Olle Malmborg och Björn Jansson. 
Adjungerad styrelsemedlem: Christer 
Carnegren. Hedersstyrelseledamot: Sven 
Hjort. Hedersordförande: Harry Johans-
son.

Styrelsen har under året haft 12 proto-
kollförda sammanträden.

Lasse Heineman, Degerfors och 
Elfsborg, var en av våra föreläsare under 
fjolåret. Han flankeras av Örjan 
Johansson och Bosse Zackrisson

Sällskapet kan se tillbaka på ett år som i 
alla hänseenden varit lyckosamt.

Medlemsutvecklingen har varit positiv 
och vi räknar nu in 398 årsbetalande.

Vår ekonomi är stabil och tack vare ett 
gott samarbete med SISU, Gripen BK 
och ett uppoffrande arbete av styrelsen 
kan lokal- och administrationskostnader 
hållas nere. 

Årets sju idrottscaféer har varit välbe-
sökta och spänner som vanligt över ett 
brett idrottsligt fält. 

Vi inledde med skarpskyttarna och där-
efter kom Filatelisterna. Arena Älvhögs-
borg följdes av Kanotklubben. Hösten 
inleddes med Allan Johansson, journalist 
och författare och sedan kom WIS-redak-
tionen på besök. 

Avslutningen ombesörjdes av multilö-
paren Rune Larsson som på ett profes-
sionellt sätt ledsagade oss i Trollhättans 
långlöparhistoria.

Samtliga sammankomster har vi 
dokumenterat i vår uppskattade tidning 
"Westgötarnas Idrottshistoria". 

Trollhättans Idrottshistoriska ser fram 
emot 2013 med stor tillförsikt och det är 
inte en alltför djärv gissning att Sällska-
pet kommer att få sin 400:e medlem. 

Kanske redan vid vår inledande 
sammankomst den 12 februari, 
som har Judo som tema.

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap

Ultradistanslöparen, äventyraren och 
föreläsaren Rune Larsson, Trollhättan.
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Vara Idrottshistoriska Sällskap

Vara IHS höll sitt årsmöte den 8 mars. 
Som föredragshållare var Inge Lennarts-
son, Lidköping, anlitad. Inge Lennarts-
son har gedigna meriter inom svensk 
fotboll på elitnivå: instruktör för pojk-
och juniorlandslagen, riksinstruktör i 
utbildandet av elittränare, samt varit 
assisterande förbundskapten för svenska 
B-landslaget under Lars Lagerbäck. 
Dessutom har Inge Lennartsson varit trä-
nare för ett antal föreningar i Skaraborg. 
Som aktiv spelade Inge Lennartsson 
allsvenskt i Örebro SK. Ursprungligen 
kommer Inge från Sparlösa och inledde 
sin fotbollskarriär i Skogslunds IF. På ett 
ödmjukt sätt berättade han om sin fram-
gångsrika karriär.

Den 30 augusti bjöd Vara IHS in all-
mänheten till Kålles Rekord-Magasin i 
Tråvad, där bl.a. 
”(K)ållympiastadion” (modell av Stock-
holms stadion) förevisades. Modellen 
invigdes f.ö. den 6 juli (på 100-årsdagen 
av OS-invigningen) av löparlegendaren 
Dan Waern.

Vara IHS var representerade vid WIS-
årsmötet i Lyrestad och vid sommarmötet 
i Skövde.

Artiklar från Vara IHS har regelbundet 
varit införda i ”Westgötarnas idrottshis-
toria”.

Medlemsantalet i Vara IHS närmar sig 
100-strecket.

Under 2012 har Vara IHS haft följande 
styrelsesammansättning: Ordf. Carl-Owe 
Johansson, v. ordf. Jacob Johansson, 
sekr. Sven-Olof Johansson, kassör Per-
Gunnar Lindberg, samt övriga ledamö-
ter: Bruno Arvidsson och Sten-Yngve 
Wernebratt. Ersättare: Jan Hermansson 
och Bror Jonsson. 

”(K)ållympiastadion” invigdes den 6 juli

Styrelsen har haft följande samman-
sättning under 2012: Roland Svensson 
(ordförande), Kenneth Ohlsson (vice 
ordförande), Irene Lennstrand (kassör), 
Stig Sjögren (sekreterare), Bertil Hed-
lund och Allan Andersson (ledamöter) 
samt Jan Andersson (styrelsesuppleant).
Årsmöte hölls den 14 mars 2012 i Kul-
lingshofstugan inför 25-talet närvarande 
medlemmar. Som s.k. ”hemlig gäst” 
hade, ”Vårgårda-sonen”, Stig Bertils-
son engagerats för  att bl.a. berätta om 
förberedelserna inför 2013 års  bandy-
VM i Vänersborg. (Stig är sedan några år 
ordförande i IFK Vänersborg.)  Utöver 
årsmötet har styrelsen, under året som 
gått, haft sju protokollförda sammanträ-
den. 
Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap har 
nu verkat i 15 år. Sällskapet bildades den 
8 mars 1997, då tillsammans med grann-
kommunen, Herrljunga, varvid namnet 
blev Vårgårda/Herrljunga Idrottshistoris-
ka Sällskap. Initiativtagare till sällskapets 
bildande var Sven-Åke Mökander. 
I den första styrelsen ingick: Olle Ekman 
(V), ordförande, Sixten Borgvall (H), se-
kreterare, Karl-Erik Svensson (V), kassör 
samt Börje Danielsson (H) och Roland 
Svensson (V), ledamöter. 
Vid årsmötet den 14 mars 2000 skildes 
de båda parterna åt i bästa samförstånd, 
varvid ”Vårgårda-delen” antog sitt nuva-
rande namn. Vid årsskiftet 2012 - 2013 
hade Wårgårda IHS 123 medlemmar, 
varav 16 var föreningar / företag. 
Under det gångna året har man arrang-
erat sju s.k. idrottscaféer med varierande 
teman. Den 6 februari gästades sällskapet 
av Urban Tjernberg, sportjournalist på 
Svenska Dagbladet, som bl.a. berättade 
om sina upplevelser från olika sportar-
rangemang runt om i världen. Den 28 
mars kom Linnea Liljegärd, allsvensk 
fotbollsspelare i Kopparbergs/Göteborg 
FC, på besök. Ett 50-tal åhörare hade 
mött upp i Tångahallen för att höra 
Linnea berätta om sitt fotbollsliv under 
temat ”från Skogsbygden till Allsvens-
kan och Champions League”. Vid fyra 
tillfällen har idrottscaféet hållits utanför 
Vårgårda tätort, varvid man gjort besök 
hos: Skogsbygdens IF, Hols IF, ByaHal-
len (Ornunga IF) samt Sävens BK. 
Den 22 november anordnades en resa till 
Borås och Boråshallen, där deltagarna 
fick en guidad tur i Borås Idrottsmuseum. 
Därefter bänkade man sig för att se elit-

Olle Ekman, ordförande 1997 – 2004.

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap

basket mellan Borås och Uppsala.
Sällskapet har även varit representerat 
vid Företags- och Föreningsmässan i 
Tångahallen den 20-21 april samt vid 
”Arkivens Dag”, som genomfördes 
den 10 november i kommunhuset. Bl.a 
förevisades då sällskapets museum och 
hemsida.
Då Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 
höll årsmöte, i Lyrestad den 17 mars,  
representerades Wårgårda Idrottshis-
toriska Sällskap av: Roland Svensson, 
Stig Sjögren och Sven-Åke Mökander. 
Vid Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps 
”Sommarmöte”, i Skövde den 1 septem-
ber, representerades sällskapet av: Ken-
neth Ohlsson, Irene Lennstrand och Stig 
Sjögren. Vid två tillfällen, 22 februari 
och 22 oktober, anordnade Westgöta 
Idrottshistoriska Sällskap vidareutbild-
ningar gällande hemsidan i Vårgårda, där 
Irene Lennstrand och Stig Sjögren deltog 
från Wårgårda IHS.  
Några av WIHS-medlemmarna har, 
under året, bidragit med flera artiklar, 
bilder etc. i medlemstidningen; ”Westgö-
tarnas Idrottshistoria”. Delar av WIHS´ 
digra bildarkiv har också varit publicerat 
i Alingsås Tidning vid några tillfällen 
under året.
Slutligen kan nämnas att Kenneth Ohls-
son och Stig Sjögren representerade 
WIHS vid avtackningen av Sven-Åke 
Mökander, den 14 december. Sven-Åke 
gick då i pension efter mer än 20 års 
tjänst hos Vårgårda kommun, varav 17 år 
som kultur- och fritidschef.
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Styrelsen har under året haft 10 proto-
kollförda sammanträden samt ett konsti-
tuerande möte. Dessutom har styrelsens 
medlemmar, med undantag för juni-juli, 
genomfört arbetspass i museet varje 
helgfri måndag mellan kl.09.00-12.00.  

Museet har under hela året varit öppet 
helgfria lördagar mellan 11.00-15.00.

Ett välbesökt årsmöte genomfördes den 7 
februari. Mötet avslutades med att chefen 
för Vänersborgs museum, Peter Johans-
son, på ett engagerat sätt berättade om 
husen runt kulturaxeln i Vänersborg.
WIS har genomfört två datautbildningar 
under året, dessa har i huvudsak handlat 
om de egna hemsidorna. Båda träffarna 
har genomförts på Vårgårda Kommunhus 
dels den 22 februari, då Ragnar Lind-
ström och Lars-Göran Bengtsson deltog, 
och dels den 22 oktober då endast Lars-
Göran Bengtsson var närvarande. 
Vid Wästgöta Idrottshistoriska Sällskaps 
(WIS) årsmöte i Lyrestad  den 17 mars 
deltog fyra föreningsmedlemmar. Fören-
ingen deltog även vid ”Sommarmötet” 
den 1 september i Skövde.

Vid vårens ”Idrottscafé”, som genom-
fördes den 24 april, besöktes museet av 
cyklisten Björn Johansson, som berät-
tade om sin cykelkarriär där höjdpunkten 
vara bronsmedalj i lagtempo under första 
tävlingsdagen vid OS i Seoul 1988.

Föreningen är medlem i VISIT Väners-
borg/Trollhättan och deltog på såväl vår- 

som höstmötet, samt på den resa som 
företogs den 23 mars till ”Resemässan” i 
Göteborg.

Föreningen deltog med monterplats vid 
den välbesökta  ”Äldremässan”, som 
genomfördes i Arena Vänersborg den 
4 maj. Vi fick många nya namn till de 
prenterade bilderna och en handfull nya 
medlemmar.

Vid ”Aqua Blå-dagarna”, den 8-10 juni, 
deltog föreningen med en monter under 
lördagen som samlade många besökare.
Höstens ”Idrottscafé” genomfördes 
den 18 oktober i Arena Vänersborg och 
handlade om 
”Bandy-VM 2013” där 17 av 20 matcher 
genomförs i Vänersborg den 27 januari-3 
februari.
Tyvärr kom inte så många besökare, trots 
ett bra program, som vi hade hoppats på. 
WIS genomförde också en ”Mediakurs” 
den 28 november på Vara Folkhögskola 
och från föreningen deltog Ragnar Lind-
ström och Lars-Göran Bengtsson.

Den 1 december hade föreningen öppet 
hus i samband med Vänersborgs 

Wargön IK:s veteraner på besök

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

museums ”Julmarknad” och många 
besökte museet som bjöd på kaffe/glögg 
och pepparkakor.

Den 8 december anordnades den inter-
nationella vandringen ”Grötlunken” av 
Trestads Vandrarförening. Efter vand-
ringen serverades gröt i Idrottsmuseet. 
Arrangemanget samlade många deltagare 
bl a från Norge.
En del föreningar har hållit sina möten/
träffar i museet. Bland dessa kan nämnas 
Trestads Vandrarförening, Filatelis-
terna, I17:s kamratförening, Vargöns 
Fotoklubb, Vänersborgs AIK (årsmöte), 
gamla ”Kokhusare” samt Landstings-
seniorer. 

55 medlemmar har tillkommit under året 
(22 st under 2011), 6 medlemmar har 
avlidit och 4 har strukits. 
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 
227 enskilda medlemmar samt 
17 föreningar.

Även under 2012 har en årsskrift tagits 
fram och distribuerades till medlem-
marna veckan före jul. För första gången 
innehöll denna en del färgsidor bl a på 
gamla klubbmärken.

Under 2012 togs en ny rollup fram med 
klubbmärken från Vänersborg kommun. 
Den första rollupsen, som tillverkades 
under 2011, innehöll 32 klubbmärken. 

Styrelsen tackar alla medlemmar, som 
i olika sammanhang visat sin uppskatt-
ning för våra insatser för att utveckla vårt 
museum. 

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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Westgöta Idrottshistoriska
 Sällskap

  kallar till årsmöte.

Dag: Lördagen den 16 mars 2013.

Tid:   Start kl. 10.00

Plats: Restaurang Bredablick, Falköping
Värdsällskap: Falbygdens IHS

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

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

Anmälan: 
Varje lokalt idrottshistoriskt sällskap/förening

 anmäler antalet deltagare till 
WIS:s ordf. Roland Gustafsson, e-mail 

roland@arnekarr.se alt. 0505-30614, 0706-730614 
          senast  8 mars 2013.

Anmälan är bindande.

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

Välkomna!

Styrelsen WIS

Borås Idrottshistoriska
Sällskap

kallar till Årsmöte

tisdagen den 19 mars kl. 18.00
i BT:s Presscenter, Allégatan 71

PROGRAM
Årsmötesförhandlingar

Fika på BIS kansli

BIS medlemmar, samt övriga intresserade 
Boråsare hälsas hjärtligt välkomna!

För information ring 033 - 35 39 39

Borås Idrottshistoriska Sällskap

Wårgårda Idrottshistoriska
Sällskap

KALLELSE TILL
ÅRSMÖTE 2013

Onsdagen den 13 mars kl. 19.00
i Tennishallen

Servering

Välkomna!

Styrelsen

Marks Idrottshistoriska 
Sällskap
Årsmöte Rydal

Onsdag 20.3  kl. 18.00

Bernt Johansson 
medaljör från OS i Montreal medverkar.

Välkomna!

Styrelsen Marks IHS

Vadsbo Idrottshistoriska 
Sällskap 

kallar till

Å R S M Ö T E
   måndagen den 18 mars kl.18.00

i klubblokalen Marieholmsvägen 2 i Mariestad.

Program: Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Gäst blir PERNILLA WADEBÄCK 

från Radio Skaraborg.

Vi bjuder på fikat! 
 

VÄLKOMNA!

Styrelsen
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Tibro 
Idrottshistoriska Sällskap

inbjuder till

 Årsmöte
Tisdagen den 19 mars 2013 kl. 18.00

i BLÅBANDSLOKALEN
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, servering, samt möjlighet 

att lyssna på en bandinspelning från Tibro Muséum

Alla Hjärtligt Välkomna!

Styrelsen

Tidaholms
 Idrottshistoriska Förening

Årsmöte 

Onsdag 6 mars 2013  kl. 18.00
i VILLAN

Bernt Johansson kåserar

Entre:
Medlemmar gratis

Nya medlemmar hälsas välkomna
Övriga 50:-

Välkomna!

Styrelsen

Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap

Kallar till ÅRSMÖTE
 tisdagen den 12/3 kl.18.00.

Älvhögsborg stora konferenslokalen.

Efter avklarade årsmötesförhandlingar får vi följa
Karl-Gunnar "Dadda" Dahlins handbollskarriär från
ungdoms- och skolidrott till elit- och landslagsspel.

ALLA är hjärtligt välkomna!
FIKA!

Styrelsen 

Falbygdens 
Idrottshistoriska Sällskap

 Årsmöte
Måndagen den 4 mars 2013 kl. 18.30

i FREJAHALLEN

Medlemmar och övriga hälsas
Hjärtligt Välkomna!

Styrelsen

Skara Idrottshistoriska Sällskap
I samarbete med Skara Idrottsförening SI har vi nöjet att 
inbjuda till vårens cafékvällar i klubblokalen, 
Skaraborgsgatan 29 A

Måndagen den 18 februari kl 16.(OBS tiden)  
Kvällens gäst: Kenth Hultqvist
Fyrfaldig världsmästare i bandy – två gånger som spelare 
och två gånger som ledare. Åren 1999-2005 var han svensk 
förbundskapten för bandylandslaget. Kenth är även svensk 
mästare med Vetlanda. Numera är han sportchef för GAIS 
bandy. Ledamot av Idrottsakademin.
Efter fikat har båda föreningarna ÅRSMÖTE.

Måndagen den 18 mars kl 18.30. 
Kvällens gäst: Håkan ”Lillis” Olsson
Dagens gäst behöver väl egentligen ingen närmare presen-
tation här i Skara efter alla hans år både som Skarabo och 
sportchef på Axevallatravet. Lillis är en av travets stora 
profiler och en frontfigur inom svensk travsport. Kvällen 

kanske inte enbart handlar om trav och hästar – Lillis har fler 
strängar på sin lyra och är aktiv i Idrottshistoriska sällskapet 
i Örebro, där han nu är bosatt.

Tisdagen den 16  april kl 18.30. 
Kvällens gäst: Leif Randers
Leif är underhållare av stora mått i dubbel bemärkelse. 
Han var under flera år domare i div 2 och gick på linjen i 
Allsvenskan. Leif varvar sanna historier från idrotten med 
äkta göteborgsvitsar och sjunger Kållevisor i bästa Lasse 
Dahlqvist-stil, ackompanjerad av en dragspelare. Detta blir 
vårens skrattkväll med SIHS.

Fika på varje möte till självkostnadspris! 
Vi tackar Gustafssons bageri för sponsring!
Ytterligare information: Olle Magnusson, 13952, Leif 
Nordh, 13664 eller Gösta Karlsson, 12891.

                         Skara Idrottshistoriska Sällskap
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Från mitten av 40-talet och fram 
till midsommarhelgen 1951 fanns 
en förening vid namn Strömmens 
IK. 

Laget spelade på Karlsbergsvallen. För 
att lokalisera var den låg kan nämnas att 
kommer man från centrala Trollhättan, 
var fotbollsplanen belägen till vänster 
vid nuvarande vägen till NÄL-lasarettet i 
Trollhättan.
 
Den tidigare ängen omformades till en 
fotbollsplan. Under åren 1946-1948 till-
hörde Strömmen Bohusläns Fotbollsför-
bund och spelade i Bohusländska Cen-
tralserien, där laget dväljdes med bl.a. 
IK Oddevold, Groheds IF, Ryrs AIF med 
flera lag. Hösten 1948 gick Strömmens 
IK över till Västgötadistriktet och dess 
Göta Älvdalsserien, där fanns exempel 
lag som Göta BK, Upphärads IS, Nols IK 
och Trollhättans AIK, Fallens IK m.fl. 
Under de tre säsonger som klubben 
existerade i Västgötafotbollen fick man 
följande maratontabellutseende: 3 spe-
lade säsonger, 40 spelade matcher, vilka 
laget vann 13 och spelade en oavgjort 
samt förlorade 26 matcher. 84 mål gjor-
des och olika målvakter släppte in 163 
mål, vilket gav 27 införskaffade poäng. 
Siffrorna hämtades från en maratontabell 
från 2001, som var upprättad för Väst-
götalag i seriesammanhang. Strömmens 
IK:s plats var vid detta tillfälle 415 av 

IK Strömmen enligt översänd bild: Stående fr. vänster: Åke Johansson, Erik ”Kiddy” 
Johansson, Olof Olausson, Karl-Rune Andersson, Sten Olausson, Lennart Augustsson, 
Olof Dahlman (lagledare).
Knästående fr. vänster: Sture Johansson, Ragnar Augustsson, Roland Mattsson, Alf 
”Pata” Karlsson, Arne Larsson.

Strömmens IK, Trollhättan
467 uppförda lag, som fanns med i denna 
maratontabell.

Karlsbergsvallen var som tidigare nämnt 
en fotbollsplan omgjord från en åker 
som plöjdes upp och hade tillhört gården 
Karlsberg. Man kunde stundom skönja 
fårorna på plan. Vid flera tillfällen kunde 
publiken uppmana hemmaspelarna med 
orden ”slö böllen i föra” vilket avsågs, 
att på det sättet kunde bollen kanske gå 
till en lagkamrat.

Utöver lagbilden kan nämnas att under 
sin verksamhet som fotbollslag känne-
tecknades klubben som en familjefören-
ing, eftersom flera brödrapar uppträdde 
i klubbens färger. Här kan nämnas brö-
derna Gustavsson Sven, Stig, Erik och 
Åke. Vidare fanns det brödraduon såsom 
Karl-Rune och Lars Andersson, Lennart 
och Ragnar Augustsson, samt bröderna 
Johansson Gunnar och Ville.

Utöver bröder så kan nämnas flera spe-
lare som senare hade sin vistelse i andra 
Trollhätteföreningar. Duktige forwarden 
Åke Johansson blev i TIF den verklige 
ungdomsledaren med stora ungdoms-
framgångar. Man får heller inte glömma 
Alf ”Pata” Karlsson som fanns med i 
olika idrottsliga sammanhang. I mål 
fanns store till växten Roland Mattsson, 
utöver målvaktandet fanns han även på 
brottarmattan.
          Stinsen Andersson, sekr. i TIHS

Vår OS-medaljör i rodd 
1956 i Melbourne, Gösta 
Eriksson, har framfört till 
mig, att bilden med en ej 
namngiven roddarvän, på 
sidan 16 i nummer 4- 2012, 
definitivt är Olle Larsson.
 
Olle var utan tvekan en 
roddarvän till Gösta och 
Olle var ju verkligen delak-
tig i tio av de elva medaljer, 
som dessa herrar tog till-
sammans i SM plus flera 
internationella medaljer och 
landskampssegrar i först 
Trollhättans RS och under 
ett år  RK Three Towns.

Stinsen Andersson, TIHS

Gösta Eriksson och Olle Larsson.

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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Kronblom
– Jag hade bestämt mig för att 
bryta, berättade ”Kronblom”. Jag 
tänkte slänga cykeln och börja 
lifta. Men så träffade jag en 80-
årig gammal gumma, som väntat 
på mig i två timmar.
Då kunde jag ju ”för skams skull” 
inte ge upp, utan gav mig i stället 
”allt som flyger och far” på att 
jag skulle ner till Ystad.

Skaras Kronblom
Skaras ”Kronblom”, alias Karl Pet-
tersson, bestämde sig 1955 för att köra 
Sverigeloppet på cykel. Han skulle köra 
utom tävlan, iförd traditionell kostyme-
ring. Karl, som snart skulle fylla 50 år, 
var otränad för uppgiften, men hade varit 
en flitig idrottsutövare i unga år. Bl.a. 
var han under flera år tävlingscyklist och 
sysslade en del med boxning. Sträckan 
1955 var 209 mil.

Karl Pettersson hade upptäckt att han 
hade likheter med den tecknade seriefi-
guren ”Kronblom”. Han lät sy upp kläder 
i enlighet med originalet och blev en 
mycket naturtrogen kopia. 1952 deltog 
Karl i en tävling om vem som var mest 
lik seriefiguren, som anordnades av Året 
Runt. Karl vann.

"Kronblom", Karl Pettersson och "Malin", Erik Arvidsson.
Bilden ägs av Västergötlands Museum.

Han uppträdde vid olika arrangemang. 
Bl.a. var han en gärna sedd gäst i sam-
band med ”Barnens Dag” i Skara.
I Göteborgs-Posten, under rubriken 
”Världens Gång”, beskrevs Kronblom, 
när han deltog i ”Barnens Dag” i Göte-
borg, som följer:
– Så fanns det en lustig gubbe som ville 
efterlikna Kronblom. Han cyklade om-
kring på en hoj utrustad med dunkar, som 
det stod ”aska, gengas, vatten” på.
Bakom sadeln fanns en gammaldags 
kaffekvarn. Cykellyktan var Göteborgs 
största.
Kronblom var iförd plommonstop, vit 
skjorta med stärkta uppstående kragsnib-
bar, ljus slips och svart midjelång kavaj.

Seriefiguren Kronblom.
Seriefiguren ”Kronblom” föddes 1927. 
Det var Elov Persson, född 1894, som 
ritade ”gubbar” på sin fritid. Hans far 
hade ingen förståelse för sonens fritids-
syssla. Inte heller i skolan upptäckte man 
hans talang. Han hade betyget BC i teck-
ning. Ett skäl därtill var måhända att han 
gjorde karikatyrer av sin lärarinna.

1927 visade tidningsförlaget Åhlén & 
Åkerlund intresse för seriefiguren. Det 
första numret av ”Kronblom” kom ut 
som jultidning 1930. Namnet ”Kron-
blom” kommer från två grannar som 

Elov hade, Kron och Blom.  Elov höll på 
och tecknade till 1968, då hans son 

Gunnar Persson tog över. 2006 började 
tredje generationen, Gunnars son Jonas, 
också att rita. Elov Persson gick bort 
1970.
”Kronblom” står staty i Torsåker och 
Örebro och kom ut som motiv på fri-
märke 1980.

Sverigeloppet.

Sverigeloppet på cykel arrangerades 
första gången 1951. Det gick från 
Haparanda till Ystad och längden varie-
rade mellan 176 och 209 mil, beroende 
på sträckning. Tävlingen sponsrades av 
Stockholms-Tidningen och Husqvarna 
Vapenfabrik AB. Loppet var öppet för 
”vältränade män”, som inte var aktiva 
tävlingscyklister. 1955 öppnades dock 
loppet för alla. 1963 vann den danske 
elitcyklisten Niels Baunsöe före fyra 
landsmän. Snitthastigheten var 35,3 
km/h. 
De tävlande använde vanliga brukscyk-
lar, som i början var tvåväxlade, senare 
treväxlade. Styrena skulle vara uppåtböj-
da. Efter några år tilläts raka styren och 
på slutet fick cyklisterna även vända på 

styrena, så de blev som bockstyren. 
Tävlingen arrangerades 10 gånger, den 
sista 1965. Den blev snabbt populär. Så-
ledes var det 1485 anmälda premiäråret. 
Endast 50 fick starta. 

Segrare i den första tävlingen blev Len-
nart Hjortvall från Dalsjöfors. Han vann 
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en klungspurt mellan fyra cyklister. Bara 
tiondelar skilde åkarna åt. Prissumman 
på 5000 kronor, som han erhöll, delade 
han broderligt med de övriga tre.
– Vi delar pengarna på fyra man, pojkar. 
Jag tycker att vi har gjort lika gott skäl 
för dem hela fyrklövern, konstaterade 
Lennart.
En annan framgångsrik västgöte var Karl 
”Fritsla” Johansson, som vann 1955 och 
1957.
Mest känd från Sverigeloppet blev Gus-
tav ”Stålfarfar” Håkansson, då han 1951, 
vid 66-års ålder, genomförde tävlingen. 
P.g.a. sin höga ålder, arrangörerna satte 
en övre gräns på 40 år, nekades han vara 
med i tävlingen, men körde utom tävlan 
i likhet med Kronblom. ”Stålfarfars” 
framfart följdes av massmedia och han 
blev rikskändis på kuppen.

Kronbloms Sverigelopp.
– Tar Du Dig fram till Ystad med den 
där cykeln och i de där kläderna, har Du 
gjort en större prestation än vi, menade 
Sverige-cyklisterna innan starten i Hap-
aranda, när de såg Kronblom. Hans cykel 

var betydligt tyngre och hade fem år på 
nacken. Det tog honom nio dagar att av-
verka loppet. Under tiden hann ”Kron-
blom” uppleva flera äventyr.

Han utnyttjade poliskontoren, när han 
stärkte sig med sömn. Då såg han också 
till att polisen stämplade i en anteck-
ningsbok, så att han hade ”klara papper”.
– Ingen skall komma och säga något 
dåligt om poliserna. Bussigare ”hotell-
värdar” kan man inte ha. Jag fick kaffe 
och smörgås på sängen av polisassisten-
terna på en del ställen, berättade Karl för 
Skara Tidning, dit han rapporterade om 
sitt äventyr.

Det var dåligt med maten. Det blev mest 
falukorv och hårt bröd. Ett skrovmål fick 
han dock i Örnsköldsvik, där en gräsänk-
ling bjöd hem honom på supé.
I Örnsköldsvik frågade han en man om 
vägen vid infarten. Det visade sig att 
denne var från Götene.
I Nordmaling höll det på att bli ett slut 
på framfarten. En gråhund tyckte att 
”Kronblom” såg lite underlig ut och bet 
till ordentligt i ena benet. Men efter att 
ha blivit omplåstrad vid närmsta hjälpsta-

tion, kunde han fortsätta. 
Utanför Storvik fick han träffa Elov Pers-
son i dennes villa. En hel del folk hade 
samlats och det blev både kaffe med 
dopp och posering för fotograferna. Som 
slutkläm på mötet tog Elov fram ritstiftet 
och tecknade den riktiga ”Kronblom” 
vid vägkanten och ”Skara-Kronblom” 
cyklandes förbi. 
Vid 12-tiden på lördagen anlände 
”Kronblom” till målet i Ystad i prima 
kondition, glatt leende och bolmande på 
en cigarr. Det hade f.ö. gått åt en hel del 
cigarrer under färden. En ask om da´n 
konsumerade han.
– Det var det hårdaste jag varit med om. 
Cykeln gick fint, men att cykla en gång 
till vill jag inte vara med om, konsta-
terade Kronblom i sin sista rapport till 
Skara Tidning.
            Jan-Åke Ek    Lennart Karlsson

Bengt ”Fölet” Berntsson visar sina,
och dagens fotbollsskor.
                         Bild. GÖSTA KARLSSON

Ärkeängeln Fölet
underhöll i Skara
För idrottshistorikerna (läs fotbolls-
historikerna) var oktobermötet med 
Skara Idrottshistoriska sällskap en 
höjdare. Detta var den andra av 
höstens tre cafékvällar och gäst vid 
denna var Bengt ”Fölet” Berntsson 
– en verklig fotbollslegend med 29 
landskamper på 1950- och 60-talen.

SI-lokalen var fylld till sista plats – 
nästan 60 personer räknades in. ”Fölet”, 
80 år i januari, hade mycket att berätta 
från det att han som 18-åring i september 
1951 värvades till IFK Göteborg, där 
spelarna kallas Änglar.
Med åren har han blivit lagets Ärkängel!
- IFK lockade med 1000 kr om jag gick 
över från Lundby till Blåvitt, berättade 
han.
- Men det var inte pengarna, utan det att 
jag fick komma ut och resa som lockade 
mest.
”Fölet” berättade många episoder i sitt 
innehållsrika fotbollsliv.
- Jag hade ju inte varit längre hemifrån 
än till Varberg. Nu fick jag se hela värl-
den tack vare fotbollen.
Första utlandsresan var till en cupmatch 
i Tyskland, sedan blev det Fjärran Öster, 
Sydamerika och USA.
- I Calcutta mötte vi barfota spelare.

Spelat med de stora
”Fölet” tillhör de stora svenska fotbolls-
spelarna. Han berättade om åren på 50- 
och 60-talen när han spelade med och 
mot världens största.
- 1958 är ju ett oförglömligt år när Sve-
rige spelade mot Brasilien i VM-finalen, 
berättade han. Men den matchen fick jag 
se från bänken.
1959 nämnde han som sitt största år – då 
hände allt!
- Då spelade jag bland allt annat en 
säsong i engelska Berrytown.
Mest mål av alla
”Fölet” var i hetluften under 16 år. Med 
IFK spelade han 598 matcher och när 
han slutade var han den spelare i laget 
som gjorde de flesta målen – 127 st.
En av matcherna spelade han i Skara.
- Jag tror att vi slog SI med 8-0, minns 
han.

Hans plats i laget var högerytter:
- Men jag gjorde faktiskt några mål 
också med vänsterfoten!
Det blev en trevlig kväll. ”Fölet” kåse-
rade ungefär en timma och sedan var det 
fika och frågestund.
Genom sitt sätt att blanda upp det hela 
med en stor portion humor blev allt 
lättsamt.
Idrottshistoriska sällskapets ordförande 
Olle Magnusson tackade och med en 
blomsterkvast åkte kvällens gäst åter till 
Göteborg med bilradion påslagen. Det 
var ju landskamp denna kväll mot Tysk-
land med överraskningssiffrorna 4-4.
Första höstmötet
Redan den 17 september hade sällskapet 
sin första cafékväll. Vid denna berät-
tade den egna medlemmen Gull-Britt 
”Gullan” Alexandersson om sitt liv med 
hästsport.
Gullans far, Sven Högberg, var för övrigt 
en framgångsrik friidrottare på  20-talet. 
Han var till och med inbjuden till OS i 
London 1924, men kunde aldrig åka dit.
Redan i ungdomsåren intresserade sig 
Gullan för hästar och ridsport. Hon 
tävlade framgångsrikt och hade många 
minen att berätta för kamraterna i idrotts-
historiska sällskapet.
Avslutningsvis berättade hon om sitt 
besök vid årets olympiska spel i Lon-
don där hon såg ryttartävlingarna från 
parkettplats.
                                      Gösta Karlsson

Segrare i det första Sverigeloppet blev Lennart 
Hjortvall från Dalsjöfors. 
En annan framgångsrik västgöte var Karl 
”Fritsla” Johansson, som vann 1955 och 1957.
Båda deras cyklar finns till 
beskådande hos Borås IHS.
                                                       red.



22

Rekord-
grabbar!
Skara Idrotts-
förenings 
stafettlag.
I insändaren från Gull-
Britt Alexandersson 
på sidan 6 i nr. 4/2012, 
skulle vi ha visat en 
bild på detta fantastiska 
stafettlag. De satte nytt 
distriktsrekord på 4 x 
100 m. vid DM i Borås 
1924, med tiden 45,4sek.
Rekordet stod sig i 36 år 
–ända till 1960. 
På grund av platsbrist då, 
publicerar vi dessa grab-
bar nu istället.
De är fr.v. Ewert Storm, 
Sven Högberg, Åke 
Boström och Eric 
Rönningberg.

(nostalgi)
Det hänger en gammal ryggsäck på 
stockväggen i källaren där jag har 
min spinningcykel och en del andra 
träningsredskap. 

Den är gammal, säkert fyrtio år, av en 
numera alldeles omodern design, ram 
av aluminium, tunt blått tyg i själva 
säcken och med ett skogskarlsmärke 
fastsytt på locket. 

Det är nog ingen som skulle vilja 
betala något för den gamla säcken, 
men där den hänger och jag ser den 
där jag sitter och trampar, har den ett 
värde genom allt vi båda varit med 
om genom åren. 

Hur många gånger har den inte stått 
och väntat på mig efter tävlingar, där 
det gått mer eller mindre bra, under 
tidiga vårtävlingar när snön legat 
kvar på nordsluttningarna, i regn och 
rusk, men också under sommardagar 
då innehållet i  säcken i form av olika 
vätskor varit mer än välkommet då 
man kommit i mål. 

Vi båda har tillsammans varit i Norge 

Affektionsvärden
på vackra ställen i fjällterräng, där 
inte bara tävlandet utan även natur-
upplevelsen varit något att minnas.

Den har varit med i Nordnorge, en 
bra bit norr om polcirkeln, med fjäll 
i fonden och midnattssolen lysande i 
norr. 

Den har varit med på skogskarlsblot 
ett antal gånger, på den tiden då vi 
kunde träffas strax efter middag för 
att dricka en kopp kaffe, innan vi 
for ut på den årliga sammankomsten 
någonstans i en skog i Västergötland.

Där den hänger på väggen är den inte 
ensam. Tillsammans med en rygg-
säck av något senare modell, som 
sonen nyttjade när han var junior 
inramar den en tavla med fjällmotiv 
som jag fått av en man som var min 
granne en gång i tiden. 

På en hylla står ett par små skor, i en 
storlek som passar en tioårig grabb, 
det är ett väl slitet par av märket 
Adidas, gula med de vanliga tre 
ränderna. 

De är så pass slitna att det är ett litet 

hål på den ena sulan, ett minne från 
en lycklig tid då vi var två aktiva 
orienterare i familjen.

Bredvid de bägge ryggsäckarna 
hänger ett par små skidor på väg-
gen, sonens första, av trä naturligtvis 
och inte helt moderna redan när de 
köptes. 

Något som hette Y-bindning är vad 
som höll fast kängorna, när man jäm-
för med nutidens sportredskap är det 
mycket som skiljer.

      
Naturligtvis tänker yngre och klo-
kare människor att sådant bara är en 
gammal mans en aning senila funde-
ringar. 

Men består inte livet just av händel-
ser och av saker som man minns, om 
man tänker tillbaka, erfarenheter man 
skaffat sig genom åren och mer eller 
mindre minnesvärda upplevelser. 
                           
                                     Viggo Svenson. 
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BORÅS

Söndagen den 10 september 1922 
var en "märkesdag för Boråsidrot-
ten" enligt Borås Tidning. 
Då invigdes nämligen stadens nya 
idrottsplats, våra dagars Ramna-
vallen.

Borås stad hade redan 1914 upplåtit mark 
för en idrottsplats i dåvarande Folkpar-
ken eller Idrottsparken, som vi nu kallar 
Ramnaparken, där en enkel idrottsplats 
anlades. Den visade sig omgående för 
liten och på intet sätt motsvarande tidens 
krav. 

Färeningen för Idrottens Främjande, 
som bildades 1909, bad 1918 arkitek-
ten Nils Sörensen om ett förslag till en 
modem idrottsanläggning på den gamlas 
plats. Sörensens upprättade förslag ledde 
till en motion i stadsfullmäktige, vari 
anhölls om 30 000 kronor får byggandet 
av ett "stadion". Motionärerna var herrar 
Muhl (moderat), Östergren (frisinnad) 
och Axel Larsson (soc.dem.).  

Deras initiativ ledde till att fullmäktige i 
februari 1921 anslog 15 307 kronor och 
25 öre (!) får ändamålet. Schaktning, 
sprängning, dränering skulle utföras 
som statligt nödhjälpsarbete. Dessutom 
räknade man med frivilliga, oavlönade 
insatser av de idrottsintresserade. 

Redan i mars 1921 togs de första 
spadtagen till den nya idrottsplatsen. På 
hösten samma år var fotbollsplanen, 100 
x 65 meter, färdig och besådd. 

När den officiella invigningen av den 
nya idrottsanläggningen ägde rum, hade 
den redan tagits i bruk. I juni hade t. ex. 
SM i femkamp arrangerats där med Evert 
"Västerviks-Nisse" Nilsson som segrare 
liksom i 20 000 meters löpning, som 
vanns av H. Schuster från Fredrikshof 

Match mot danska Frem, 1933 på Idrottsplatsen.                                Foto:  BIS artkiv.

Publikbild från match mot Sleipner 7 maj 1933.                                Foto: BIS artkiv.

IF Elfsborgs guldlag 1936.                                                                     Foto: BIS arkiv

”En märkesdag för Boråsidrotten” 

(man sprang från idrottsplatsen till Ryd-
boholm och tillbaka). 

I invigningsprogrammet ingick musik av 
Kungl. Älvsborgs regementes musik-
kår, sång av läroverkets gosskör, tal av 
överste A. E. Uggla och borgmästare J. F. 
Boberg (invigningsförrättare), friidrotts-
tävlingar och gymnastikuppvisningar. 

Invigningen refererades lyriskt av Borås 
Tidnings utsände: "Huru stilig var icke 
defileringen ... huru vackert klingade 
icke gosskören och med vilken spänstig-
het gjorde icke gymnasterna sin insats?" 
En herrstafett 10 x ett varv, som vanns 
knappt av Elfsborgs lag fåre regementets, 
sades vara en tävling "som i fråga om 
spänning säkerligen saknar motstycke i 
Borås idrottsannaler." 

När Ryavallen i augusti 1941 stod klar, 
blev den huvudarenan för idrotten i 
Borås och Idrottsplatsen från 1922, "vårt 
Stadion", glömdes halvt om halvt bort. 
Dock var det där som Elfsborg spelat 
sina hemmamatcher de allsvenska guld-
åren 1935-36, 1938-39 och 1939-40. Den 
sista allsvenska matchen på Idrottsplat-
sen före Ryavallens tillkomst gick den 
3 augusti 1941, då Elfsborg besegrade 
Reymersholm med 6-1 inför 3 774 åskå-
dare, långtifrån publikrekordet på 16 348 
från den legendariska guldfinalen den 7 
juni 1936 mellan Elfsborg och AIK (4-1), 
gamla idrottsplatsens "stoltaste stund". 
                                           Lars Sundin 
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Den 21 april 1895 klockan 8 fm samla-
des ett 80-tal personer ”i skiftande sam-
hällsställning” till Göta ingenjörbataljons 
exercishus på Karlsborgs fästning för att 
bilda en skytteförening. Tiden talade för 
att det var dags att bilda en skyttefören-
ing i det av militärer dominerande sam-
hälle som hade börjat växa fram utanför 
fästningens murar.
Vid detta första sammanträde antogs 
stadgar, årsavgiften bestämdes till en 
krona och man valde kapten Gustaf En-
blom till föreningens första ordförande.
Omgående började man träna och tävla 
och redan 1896 deltog man vid förbund-
stävlingar i Skaraborg och året därpå täv-
lade några Karlsborgsskyttar framgångs-
rikt vid riksskyttetävlingen i Stockholm. 
Karlsborgs skytteförening har alltsedan 
dess deltagit vid de flesta förbundsmäs-
terskap och riksskyttetävlingar.

Skjutbana på Heden
Skytteföreningen disponerade redan från 
början militärens skjutbana på Heden 
(strax intill den idag nedlagda flygflot-
tiljen F6) där man även uppförde en 
skyttepaviljong.

KARLSBORG

Karlsborgsskyttar med erövrat standar. Bilden tagen 1906 och skyttarna har nyss 
klivit av tåget och ställt upp för fotografering. 
Karlsborgs gamla posthus i bakgrunden.
                                                                                                                     Foto: Okänd

Karlsborgs skytteförening – förening med framgång och tradition
Karlsborgs skytteförening bildades redan 1895 och är där-
med Karlsborgs äldsta förening. Vid denna tidpunkt var 
Carlsborgs fästning fortfarande fästning och den militära 
verksamheten präglade bygden vilket kom den civila skytte-
verksamheten till del.

1978 avvecklades skjutbanan på Heden 
och verksamheten flyttades över till 
militärens nya skjutbanor vid Perstorp 
norr om Karlsborg. Föreningen erhöll 
samtidigt en ny skyttepaviljong av kom-
munen.
Under de första åren bedrevs skytteverk-
samheten endast på skjutbana. Först 1904 
anordnades den första fältskjutningen 
(skjutning på mål i terrängen där skyttar-
na förflyttar sig utefter en förutbestämd 
bana) efter militär förebild på Hammar-
näset. Samtidigt började man även att 
byta ut sina kulgevär modell/1867 mot 
det betydligt modernare mausergeväret 
m/1896. Idag gäller helt andra vapen spe-
ciellt framtagna för tävlingsverksamhet, 
även om man då och då fortfarande kan 
se ett och annat mausergevär jämngam-
malt med föreningen på skjutbanorna.

Största skytteföreningen
Åren 1915 och 1916 var Karlsborgs 
skytteförening landets största med 1550 
medlemmar. Skjutning bedrevs fem 
kvällar i veckan samt hela söndagar 
och man deltog även framgångsrikt vid 
tävlingar och mästerskap. Under lång tid 

hade skytteföreningen även servering i 
paviljongen på Heden för både skyttar 
och söndagsflanörer.
På 1930-talet kom en nedgång i skytte-
rörelsen och 1933 hade Karlsborgs skyt-
teförening endast 101 medlemmar. Under 
andra världskriget steg naturligt nog 
åter intresset för skytte och 1944 bestod 
föreningen av 1225 medlemmar. Efter 
kriget sjönk medlemsantalet återigen och 
idag har föreningen endast 28 medlem-
mar varav ett 20-tal är aktiva till mycket 
aktiva.

Standartävlingar
En genom åren återkommande och för 
Karlsborgarna framgångsrik tävling är 
den ärorika ”Standartävlingen”. Denna 
tävling genomförs vid förbundsmäs-
terskapen där man tävlar i lag om ett 
ständigt vandrande stort standar.
Karlsborgsskyttarna har vunnit denna 
standartävling sex gånger under årens 
lopp: 1906, 1909, 1940, 1963, 1964 och 
1966. I 1966-års lag ingick Kai Hellmér, 
Sture Nyman, Bruno Larsson, Nils Stig-
holt och Per Andersson.
Ett av de riktigt stora namnen i Karls-
borgs skytteförening är styckjunkare 
Mauritz Ankarstedt, en verklig legend i 
föreningen och inom den skaraborgska 
skytterörelsen. Mauritz var verksam i 
föreningen från 1915 ända fram till sin 
död 1986. Utöver duktig skytt var Mau-
ritz Ankarstedt även styrelsemedlem i 42 
år. 20 år som ordförande och 22 år som 
sekreterare. 
Föreningens bäste gevärsskytt genom 
tiderna är förmodligen Kai Hellmér med 
stora framgångar både inom och utom 
landet. Här ett axplock: Förenings- och 
Karlsborgsmästare närmare 50 gånger, 
Svensk landslagsman i gevärsskytte 
1966-68, tvåa vid Svenska mästerskapen 
i sportskytte 1967 samt flerfaldig för-
bundsmästare vid ban- och fältskjutning 
med gevär. 
1963 blev Kai Hellmér, Tord Karlsson 
och Sture Lindblom Svenska juniormäs-
tare för 3-mannalag.
En ny storskytt i föreningen är Anders 
Hellmér som vid årets Svenska Dagbla-
dets riksskytte med gevär blev 2:a med 
247 poäng av 250 möjliga. Ett mycket 
bra skytteresultat!

Svenska lagmästare
Kpistskyttet gjorde sitt intåg i föreningen 
1955. Här kom Bruno Larsson att domi-
nera de första åren med flera förbunds- 
och föreningsmästerskap på meritlistan. 
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KARLSBORG

Kpistskytten Lars Persson i sin ”ammunitationsfabrik”. 
Apparaten som förevisas fyller i exakt mängd krut i hylsan samt pressar i patronen.

Några aktiva Karlsborgsskyttar anno 2003. Stående frv Lars Sjöö, Lennart Olsson, Kai Hellmér, Anders Hellmér, 
föreningsordförande Gunnar Borg, Gunnar Persson, Lars Persson och P-O Ljung.
Sittande frv Bengt Österblom, Lennart Wallgren, Anders Persson och Per-Anders Axelsson.

Sedan slutet av 1970-talet är Lars 
Persson den store dominanten inom 
kpistskyttet och är alltjämt föreningens 
bästa kpistskytt med många framstående 
resultat på sin meritlista.
 Här några: 29 medaljer vid Svenska 
mästerskap (silver och brons), förbunds-
mästare 25 gånger, föreningsmästare ett 
30-tal gånger samt flerfaldig flottiljmäs-
tare vid F6. 
Som många andra framgångsrika kpist-
skyttar tillverkar Lars Persson själv sin 
ammunition.
En av kpistskyttarnas största framgångar 
kom 2004 då Lars Persson, Anders 
Persson och Per-Anders Axelsson blev 
Svenska mästare i lag. Samma lag var 
även bronsmedaljörer 2003 samt fyra vid 
SM- tävlingar i Malmö 2012. 
Föreningen deltar även med framgång i 
en rikstäckande lagtävling för kpistskyt-
tar ”Värmlandsserien” där Karlsborgarna 
nu återfinns i den högsta divisionen. 

Luftgevär och nyårssalut
På senare år har luftgevär alltmer kom-
mit i ropet där luftgevärsbana disponeras 
på lånebasis av Mölltorps ungdomsskyt-
teförening i Mölltorps gamla kommunal-
hus. 
Veteranträffar anordnas regelbundet var 
fjortonde dag under vinterhalvåret på 
olika platser i Skaraborg med ett 30-tal 
luftgevärsskyttar. Från Karlsborg deltar 
regelmässigt Lars Persson, P-O Ljung 

och Lars Brandkvist.
Karlsborgs skytteförening har under 
större delen av det förra seklet tillhört en 
av förbundets livligaste föreningar och 
gör så fortfarande även om medlemsan-
talet har dalat högst väsentligt till dags 
dato. 
Skytteförening bedriver, trots brist både 

på medlemmar och skjuttid på den 
militära skjutbanan vid Perstorp, en aktiv 
skytteverksamhet inom föreningen med 
både månadsskjutningar och förenings-
mästerskap. 
Årligen arrangerar föreningen den tradi-
tionella skyttetävlingen ”Nyårssaluten”.

                                      Stig-H Brehag
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Trollhättans Idrottshistoriska 
Sällskap gästades av Ultra-
distanslöparen, äventyraren 
och föreläsaren Rune Lars-
son, Trollhättan.

Inriktningen från Rune Larsson denna 
gång var löparlegender från Trollhättan. 
Rune framhöll den fina löparkultur som 
funnits i Trollhättan. Redan 1912 
vid OS i Stockholm var Alexis Ahlgren 
representant för Trollhättan.
Därefter vidtog en räcka av namn från 
Trollhättan, som hade presterat stora 
framgångar inom löparsporten. 
Rune kunde på ett medryckande och 
initierat sätt berätta om allt från världs-
rekord, världsmästare, landslagsmän 
och andra med fina framgångar på olika 
löparsträckor såväl som senior eller ve-
terantävlingar. Dessutom många härliga 
anekdoter om många av nedan uppräk-
nade idrottare. Utöver Alexis Ahlgren 
nämndes Erik Östbye, Bertil Larsson, 
Bengt Eskhagen, Harry Lindell, Henrik 
Olsson, Peter Tössberg, Kalle Hall, Kurt 
”Kättarn” Johansson, Björn Kristiansson, 
Henry och Peter Gross. Dessutom kom 
Rune in på pappa Lasse Larssons mara-
tonlopp, samt sin hustru Mary Larsson, 
som har haft en enastående karriär inom 
ultradistanslöpningen både från sitt tidi-
gare hemland USA, då hette hon Mary 

TROLLHÄTTAN

Rune Larsson

Ultradistans-löpning hos TIHS
Hanudel och hade massor av tävlings-
framgångar ute i stora världen.

Från maraton till ultradistans-
löpning
Allt ovan var invävd i sina egna fram-
gångar som först maratonlöpare till allt 
längre löparsträckor.
Vid sexton års ålder 1971 genomförde 
Rune Larsson sitt första maratonlopp. 
1981 satte Rune personligt rekord på 
Boston Maraton. Men det skulle visa 
sig att Rune ville springa längre än ett 
vanligt maratonlopp, därför började han 
att mer och mer ägna sig åt ultradistans-
löpningslopp. Rune Larsson var inte 
den förste ultradistanslöparen i Sverige, 
men han var den var den förste som 
gjorde internationellt erkända resultat. 
Rune nämnde ett lopp som han verkligen 
älskade att springa och det var sträcken 
mellan Aten och Sparta 246 km. Mel-
lan åren 1987 och 1993 vann Rune 
Spartathlon tre gånger och placerade 
sig också som både tvåa och trea några 
gånger.

Rune hade rekord på andra 
långa distanser
I tretton år hade Rune rekordet på 
sträckan 10 mil. Nordiska rekordet på 
24-timmarslöpning håller Rune än idag 
det var satt 1986 och lyder på 262640 
meter. Även det svenska rekordet på 

48-timmars löpning innehas av 
Rune Larsson och är 373798 meter.
Det var 60 mycket nöjda åskådare som 
lämnade Arena Älvhögsborg efter att 
ha lyssnat till en mycket intressant 
föreläsare, åhörarna fick sig till livs en 
idrottshistoria, som alla länge kommer 
att minnas. TIHS ordförande Hasse 
Rosendahl tackade för föreläsningen och 
överlämnade boken Fritt Fall av Trollhät-
teförfattaren, Allan Johansson.

           STINSEN ANDERSSON, TIHS

Före detta sportchef 
gästade idrottscafé
Tidigare postiljonen, sportchefen vid 
Trollhättans Tidning, senare chefredaktör 
för TTELA och numera romanförfattaren 
Allan Johansson gästade Trollhättans 
idrottshistoriska idrottscafé.
Cafegästen och TIHS-medlemmen höll 
ett intressant föredrag ur temat, som han 
kallade  ”Att byta synvinkel – Från en 
fanatisk föreningsmänniska till en neu-
tral observatör”.
Enligt Allan Johansson kommer en 
föreningstillhörighet tidigt, för honom 
från farssidan och närheten till Edsborg. 
Pappan var tidigt anhängare till IFK 
Trollhättan. IFK-tröjan blev symbo-
len, som bekräftade identiteten. Allans 
fotbollsintresse gav tidigt en plats i olika 
IFK-pojklag, för att mynna ut i A-lags-
spel från division 5 till spel i trean för 
IFK Trollhättan. Under sju år var Allan 
kanslist för IFK, där 1984 blev sista året. 
Allan berättade att stadens näringsliv 

ville att IFK och TIF skulle gå samman, 
men ett stormigt möte i en sprängfylld 
IFK samlingslokal på nya Kamratgår-
den såg till att ingen sammanslagning 
vidtogs.
Efter kanslistjobbet åter dags för Postver-
ket, men hans sportintresse ledde till en 
plats på Trollhättans Tidnings sportredak-
tion. Den roligaste tiden i mitt yrkesliv, 
sa Allan Johansson.
Efter några år blev Allan sportchef. 
Som sportchef blev det Allans lott att en 

gång i veckan vara ansvarig för Sport-
kommentaren i tidningen. Hans policy 
var att ta upp brännheta saker. Några 
exempel på ämnen, som Allan tog upp 
var: Ungdomsidrottens hets, Motståndare 
till tidiga startåldrar, Tränarens roll och 
ersättning.
Utöver glädjeämnen inom sporten fick 
de 57 TIHS medlemmarna också ta del 
av vedermödor, som det innebar att vara 
tillåtet villebråd.
Dags för sidbyte för Allan, nu blev det 
kultursidan, som fick ta Allans tjänster 
i anspråk i några år. Senare blev Allan 
chefredaktör för TTELA, som 2004 
var en sammanslagning av Trollhättans 
Tidning och ELA. Allan innehade denna 
post fram till 2010, där han sadlade om 
till romanförfattare och gav ut romanen 
Fritt fall och sin andra roman var färdig 
2012 och heter Nordkap.
Efter ett uppskattat föredrag fick Allan ta 
emot applåder samt bok av TIHS ordfö-
rande Hasse Rosendahl.

                     Stinsen Andersson,  TIHS

Allan Johansson
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TROLLHÄTTAN
Distriktsmästare: Trollhättans IF i utehandboll för 11-mannalag 1950

Som komplement till Lennart Karlssons artikel på sid. 17 i WI nr 4/2012,  visar vi distriktsmästarna från 1950.
Bakre raden fr.v. Egon Persson, Åke Svedberg, Inge Hassel, Olle Sandman, Bertil Svensson, Kaj Andersson, Sven ”Sverre” Haglund.
Främre raden fr.v. Uno ”Josse” Josefsson, Olle ”Alek” Hansson, Tore Mårtensson, Erling Lundström, Roger ”Masken” Pettersson.
                                                                                                                                                                    Foto: Bertil Järlgren. KB-foto. 

Var är Lennart Bergelin född???

I en artikel om våra västgötska Davis Cup-hjältar i WI nr. 2/2011, 
skrev vi, att Lennart ”Labbe” Bergelin, föddes i Alingsås.

Efter ett påpekande, att så inte var fallet, gjorde vi en rättelse i WI nr. 3/2011.

NU -har en uppmärksam läsare grävt djupt i arkiven och upptäckt att ”Labbe”
verkligen föddes i Alingsås. Allt enligt 1925 års Födelsebok för Alingsås
stadsförsamling.

Vem har rätt? Databaserna, Idrottshistorikerna eller ”Arkivgrävaren”.

Vi på WI:s redaktion är nyfikna   –fortsättning kanske följer.                               Red.

Bergelin var 1946-1955 rankad bland världens 10 bästa amatörspelare. Han vann 
20 SM-titlar varav 9 i singel (1945-55) och blev 1948 den förste svenske spelare 
som segrat i en Grand Slam-turnering. Han tilldelades Svenska Dagbladets bragd-
medalj 1950 och upptogs 2004 i Swedish Tennis Hall of Fame i Båstad.
Bergelin spelade 89 Davis Cup-matcher för Sverige 1946-1965 och vann 63 av 
dessa. Kapten för svenska DC-laget (1971-76). 
Under hans ledarskap hemförde Sverige sin första DC-titel 1975. 

Lennart Bergelin

Har du något idrottsminne, 
som du tror kan intressera våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.

Du får också skicka in bilder för publicering –färg eller svart/vitt digitala, 
hög-upplösta, eller vanliga kort. 
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GYMNASTERNA SOM 
”FÖLL BORT”
I Harald Jakobssons bok, ”Wästgöten i 
OS”, kan man bl.a. läsa om västgötagym-
nasternas uppvisning under Ryttarolym-
piaden i Stockholm 1956. Truppen, som 
bestod av kvinnliga gymnaster, gjorde ett 
bejublat framträdande inför bl.a. repre-
sentanter från de svenska och brittiska 
kungahusen.
I boken finns en 
förteckning över 
truppens deltagare 
samt bilder på 
flera av de en-
skilda ”kommun-
trupperna”. 
I avsnittet om 
västgöta-
gymnastern
as framträdande 
finns citat från 
flera av de stora 

Vårgårdagymnasterna vid Ryttarolym-
piaden 1956. 

Från vänster: Aina Andreasson, Gunvor 
Johansson, Inga Johansson, 
Karin Arnmarker, Siv Andersson, 
Britta Christensen, Inga-Maj Sjögren, 
Lisa Knutsson, Inga-Lisa Andersson.

Ryttarolympiadens 
officiella affisch

”tidningsdrakarna”, som t.ex. Dagens 
Nyheter, där man bl.a. kunde läsa följan-
de: ”Frågan är om inte massuppvisningen 
av kvinnor från, för att citera program-
met - ´Västergötland Province´ impone-
rade mest. Det var hundra och återigen 
hundra blåklädda gymnaster i åldern 16 
till 63 som visade upp så perfekt stil och 
samtidighet att t.o.m. Paradbilder från 
Kreml förbleknade.”
Bokens inledande avsnitt om västgöta-
damernas framträdande avslutas med 
följande rader: ”Tyvärr finns inte trup-
pens fullständiga deltagarförteckning 
bevarad.” Sedan följer en förteckning 
över deltagarna från: Borås, Töreboda, 
Vänersborg, Tidaholm och Trollhättan. 
Detta föranleder mig att komplet-
tera truppen med en bild, och namn, på 
gymnasterna från Vårgårda, som tydligen 
”föll bort i hanteringen”. (Det kanske 
finns fler gymnaster, från andra orter, 
som ”föll bort” vid detta tillfälle?)

STIG SJÖGREN

YSTAD-LÄGRET 1961
En dag satt jag och tittade i gammalt 
fotoalbum från ”flydda tider”. Där fanns 
bl.a. en bild tagen 1961, i samband med 
Svenska Friidrottsförbundets ”Premium-
läger” i Ystad. Bilden visar löpargruppen 
”Davis”. Typiskt nog fanns inga namn 
angivna under bilden. Jag hade emeller-
tid sparat kursprogrammet, med namnen 
på alla kursdeltagare. Tyvärr hjälper detta 
föga, då jag inte kommer i håg alla ansik-
ten. (Det är ju mer än 50 år sedan bilden 
togs!) Jag känner givetvis igen mig själv 
(sittande som nr. tre från vänster) och 
min klubbkamrat i Vårgårda IK, Egon 
Strandberg, (sittande som nr. två från 
vänster). Övriga har fallit i glömska.

Grupp ”Davis”. Svenska Friidrottsförbundets ”Premiumläger” i Ystad 2-8 juli 1961.

Sven Malmberg (t.h.), från Örebro, lö-
parnas instruktör vid Ystad-lägret 1961. 
T.v. en av medlemmarna i grupp”Davis”, 
(Bernt Olof Norlin ?).

Nu vänder jag mig till 
alla läsare av ”Westgötar-
nas Idrottshistoria” och 
ber om hjälp! Kanske 
någon (några) kan hjälpa 
mig att ”para ihop” 
gruppmedlemmarnas 
namn med personerna 
på bilden. 
Slutligen kan nämnas 
att Sven Malmberg, från 
Örebro, var instruktör 
för löpargrupperna 
”Hary” och ”Davis”.

STIG SJÖGREN
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VÅRKRYSS
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, ordet för en form av frigörelse.
Skriv ned svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till
"VÅRKRYSS", Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.
Senast den 8 april 2013 vill vi ha svaren. Vi drar som vanligt tre vinnare bland rätt insända svar.

Rätt svar i förra numrets "VINTERKRYSS" skulle vara "SNÖSKOTTNING". Vi har dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Rune Larsson, Getholmsgatan 23, 504 46 Borås.
2:a pris 2 Sverigelotter: Marie Olausson, Torstövägen 8, 441 35 Alingsås.
3:e pris 1 Sverigelott:   Sune Lundgren, Österlånggatan 80 B, 461 35 Trollhättan.

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:  skaraihs@hotmail.se
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:. b.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
Epost: pellep@telia.com

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  Roland Gustafsson
 Ekenäsvägen 11
 546 72 Mölltorp
Tel: 0505-306 14
 0706-73 06 14
Epost: roland@arnekarr.se
Ordf. Roland Gustavsson
Bankg.      5423-6880

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

Vara Idrottshistoriska Sällskap

Vänersborgs Idrottshistoriska Förening

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

Du vet väl att du, som privatperson också kan bidra med att 
förgylla tidningen med insändare, reportage etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan 
 intressera våra läsare, så tveka inte, 
  utan skicka in det till red.

Du får också skicka in bilder för 
publicering –färg eller svart/vitt
digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 

Roland Gustafsson
Ekenäsvägen 11
546 72 Mölltorp
0505-306 14
0706-73 06 14
roland@arnekarr.se

Adress:  c/o Carl-Owe Johansson
 Kållegården 1
 534 92 Tråvad
Tel:  0512-140 12
Epost: kallesr-m@swipnet.se
Hems. www.varaihs.se
Museum: Kålles Rekordmagasin
 Kållegården, Tråvad
Ordf. C-O Johansson, 
 0512-140 12
Bankg. 5400-2829

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap

Adress: c/o Hasse Rosendahl 
 Österlånggatan 80A              
 461 35 Trollhättan
Tel: 0520-334 43, 0708-61 22 10
Hems. www.trollhattansihs.se
Ordf. Hasse Rosendahl
Epost: hasse.rosendahl@comhem.se
Bankg. 230-0119
Kontakt: Hasse Rosendahl,
 S-E Andersson   



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Posttidning B

Några ”go´bitar” ur WI nr 1 2013

...och mycket, 
mycket mera!

Gymnasterna som föll bort  - sid. 28

Karlsborgs skytteförening  - sid. 24

Fotbollspublik i Borås 1933  - sid. 23 ”Kronblom” på cykel  - sid. 20

IK Strömmen - sid. 19

”Simmar-Kruska”  - sid. 6

Amerikanska autogfafer - sid. 4

Årsberättelser  - sid. 8 - 16


