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Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Årsmötet i Falköping.

Vårens ankomst och WIS:s årsmöte är händelser, 
som brukar sammanfalla. Så blev inte fallet denna 
sena vår. Men med en strålande sol utanför, en 
underbar utsikt från Bredablick, ett utmärkt  värd- 
skap, alla sällskap representerade, en humoristisk 
inramning och en glad och positiv stämning så vill 
jag beskriva vårt årsmöte som lyckat och minnes-
rikt. Styrelsen bedömdes av mötesdeltagarna ha 
följt antagen verksamhetsplan, hållit sin budget, 
fick beröm för medlemstidningen och beviljades 
därmed ansvarsfrihet. Som ordförande borde 
man varit mer än nöjd men ….......

Paradigmskifte?

Det är alltid viktigt att ställa sig frågan: ”Vem eller vilka är Vi/Du till för?” Mina 
ögon råkade falla på våra stadgar: ”stödja, utveckla våra sällskap. ” Gör vi detta? 
Förbereder, utvecklar vi oss för framtiden? Kommer vår verksamhet med årsmö-
ten, konferenser, utbildning, medlemstidning m.m. att se ut likadant nästa år, om 
tio år? Naturligtvis inte. Världen står inte stilla runt omkring oss, och vi kan
inte vara nöjda med att stå och se på. Bryr vi oss om gårdagen i dagens mediala/
digitala värld? Vi lever i nuet, i realtid, där gårdagen redan  tycks passerad. Vi är 
uppväxta med fotoalbum, som visade vårt liv från födseln och framåt. Albumen 
ställde vi tillsammans med uppslagsverk i den i alla hem förekommande bokhyl-
lan. Av den kunde man avläsa hemmets kulturella och intellektuella status. Vem 
köper uppslagsverk idag när man få all aktuell information genom Wikipedia, 
Google Search o.a. Ställer vi läsplattor, datorer, cd-skivor i bokhyllan? Vi skickar 
bilder från frukosten, från bilen, från jobbet, från semestern i en omfattning, som 
tvingar oss att sortera och koncentrera oss på det som händer nu. Direkt-tv förmed-
lar det som händer nu – gårdagen tenderar bli ointressant. Vi navigerar med Fa-
cebook och Instagram. Vi stänger inte av och vill ogärna gå bakåt. Till slut står vi 
förvirrade med en mängd bilder, som vi inte kan överblicka. Vår tids ”samlarång-
est” förändras -vårt behov att spara och arkivera förändras! Hur påverkar detta oss 
inom idrottshistoriska rörelsen, som försöker beskriva, dokumentera, samla och 
arkivera? I stället för att viss dokumentation sparas, kommer sannolikt framgent 
allt att sparas. Men inte av oss själva utan ute i ”rymden”. Någon kommer kanske 
att komma på hur vi får tag i det vi söker. Det går inte idag. Som jag ser det så 
kommer våra vanor att skifta från fysisk kultur till digital. Vi står med ena benet 
i den fysiska traditionen och med det andra i det digitala. Vi kommer antagligen 
bli ”bättre” på att slänga fysiska saker i stället för att samla i kartonger. Det finns i 
varje fall all anledning att tro, att  den unga generationen idag inte kommer att föra 
vår samlarkultur vidare. Hur hanterar vi detta? Vad händer om vi blir arkivlösa?
Innebär det också historielöshet, rotlöshet och identitetssökande? Vad försvinner 
om man tar bort fysiska ting såsom samlingar i muséer? Kunskap? Trygghet och 
säkerhet?

WIS 25 år.

WIS bildades den 17 september 1988 i Gräfsnäs och kan alltså i höst högtidlig-
hålla en 25-årig tillvaro. Styrelsen har beslutat, att årets sommarmöte skall bli en 
manifestation av de 25 åren. 
Datum för detta blir 21 september 2013. Platsen blir Gräfsnäs. Planering av 
jubileumsprogrammet pågår. Min förhoppning är vi den dagen tillsammans skall 
blicka in i framtiden och de kommande 25 åren. Nästa utgåva av vår medlemstid-
ning skall bli ett jubileumsnummer. Boka in dagen!

Väl mött! Ha en skön vår och sommar!
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Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

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
501 13 Borås
Tel: 033-35 39 40, 0705-15 67 08
E-post: goran@bihs.se

Tommy Olsson
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 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, 0706-72 31 56
E-post: 
svenake.mokander@gmail.com

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

501 13 Borås
E-post: bis@bihs.se

(eller E-postadresser enl. ovan)

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

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

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 3/2013 Sept.

Nr 4/2013 Dec.

Du vet väl att du, som privatperson också kan 
 bidra med att förgylla tidningen 
med insändare, reportage, debattinlägg etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller 
svart/vitt digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 
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Just här började den 
makalösa karriär som 
bara fortsätter rakt in 
i fotbollens himmel-
rike.
Åsunda gamla plan är idylliskt 
placerad, blott 50 meter från den 
vackra Åsunden. En harv ligger 
intill gräsmattan. Ett fält med 
fodermajs breder ut sig bakom det 
ena nätlösa målet.

Förr sköljde spelarna av sig med vatten 
ur en balja nere vid sjön. Sedan kopplade 
kommunen på rinnande kallvatten till en 
dusch. Men någon elektricitet blev aldrig 
indragen.

Kent-Olof Josefsson kikar in i ett gistet 
omklädningsrum utan fönster. På golvet 
står en avlagd lottomaskin med inkast för 
enkronor.

Han pekar mot taket, säger:
– Där hängde fotogenlampor. Det var 
enda chansen att få in lite ljus så att vi 
kunde byta om.

I dryga 20 år skötte Gunnar Josefs-
son ordförandesysslan och nästan allt i 
Marbäcks IF. När han lämnade in gick 
klubban närmast i arv till sonen Kent-
Olof, som behöll den i 35 långa år.

En sannsaga!

Det var under den långa epoken som Pia 
Sundhages namn dök upp första gången. 
Nja, förresten tvingades hon spela sina 
inledande matcher under pseudonymen 
”Pelle”.

På den tiden var flickor varken betrodda 
eller tillåtna att syssla med fotboll. 
Liten Pia trodde att hon var ensam tjej 
i världen att gilla sporten. Hon ville så 
innerligt gärna vara med.

Kent-Olof Josefsson ”döpte om” henne 
och förstärkte därmed Marbäcks knatte-
lag. Han minns tillbaka:
– Hon blev snabbt en av de bästa bland 
alla grabbarna. Hon sköt tidigt väldigt 
bra och ville att vi skulle ha mycket 
skotträning.

I likhet med blivande manliga superstjär-
nor tränade Pia på egen hand. Hennes 
metod påminde om när Björn Borg 
slet ut garageporten med sina forehand 
hemma i Södertälje.

Med Josefsson som ciceron styr vi upp 
mot familjen Sundhages dåvarande 
”träningsanläggning”. Det röda stenhuset 
ligger på Furuvägen mitt i Marbäck.
Här mot bilgaraget brukade Pia stå och 
lossa sin högerkanon. Inledningsvis var 
porten försedd med glas. Av praktiska 
skäl byttes det mot mer stryktåliga maso-
nitskivor...

Sundhages var långt ifrån en utpräglad 
fotbollsfamilj. Varken far, mor, eller nå-

got av syskonen sysslade egentligen med 
någon idrott.

Ingalill Sundhage, tidigare redaktions-
chef på BT och numera chefredaktör på 
Bohusläningen i Uddevalla berättar:
– Vår storasyster Annika åkte lite skidor. 
Hon påstår också att hon spelade fotboll i 
Dalstorp, men det tror jag inte är sant.
Hur som helst delade tydligen Annika 
Sundhage med sig goda arvsanlag. Hen-
nes tre söner Tomas, Stefan och Morgan 
Örn var länge stora profiler i Grimsås IF.
Trots diametralt olika inställning till 
fotboll har Ingalill och Pia behållit en 
nära relation. De har haft nära nog daglig 
kontakt, även när hela Atlanten skilt dem 
åt.
Hur minns hon sin syster förbundskapte-
nen från uppväxtåren?
– Hon hade tidigt ett brinnande fotbolls-
intresse. Inget kunde stoppa henne från 
att satsa på sporten. Den passionen har 
hon kvar. Hon är väldigt entusiasmerande 
och närvarande i allt.

Lidelsen är något den pensionerade buss-
chauffören Kent-Olof Josefsson skriver 
under på:
– Efter starten i Marbäck bytte hon klubb 
till Falköping fem mil bort. Dit åkte hon 
ofta med mig i bussen.

Pia Sundhage
...inledde sin fotbollskarriär i Marbäcks 
pojklag innan seriedebuten i Ulrice-
hamns damlag. 
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Efter träningen gick inga bussar hem. 
Då fick pappa Lars hämta med bil.

Pia Sundhage spelade några säsonger i 
Jitex BK, värvades sedan av Östers IF 
för några vinterdäck
 – men återvände flera gånger till den 
guldkantade Mölndalsklubben.
Under den tiden blev hon given lands-
lagscenter, med EM-guldet i England 
1984 som svårslagen höjdpunkt.
I ett drygt sekel var BT:s tidigare sport-
chef Stig Hagberg idog damfotbollsex-
pert på Expressen. Den 84-årige minnes-
konstnären har enbart goda bilder av Pia 
Sundhage:
– Hon var en eldfängd pådrivare som 
redan under sin aktiva tid visade tydliga 
ledaregenskaper. Jag är inte överraskad 
av att hon lyckats så fint med USA:s 
landslag.

Hagberg fortsätter:
– Knepet att plocka fram gitarren och 
börja spela för tjejerna var genialt. Det 
skapar en mjukare stämning i en trupp. 
Hoppas hon vågar göra det även inför 
svenska landslaget.

Marbäcks IF kan vara stolt över att ha 
fostrat en av landets största fotbolls-
profiler. Så många fler kända namn är 
inte sprungna ur föreningen, vare sig på 
gamla Åsunda eller på nyare Bäckaval-
len.

Kent-Olof Josefsson kunde själv blivit 
något stort, om inte ett trasigt korsband 
stoppat karriär. I stället plockade Elfs-
borg en jämngammal talang från samma 
bygd, Vegbys centerhalv Boris Målberg 
gjorde 200 allsvenska matcher och 1 A-
landskamp.

Pia på landslagsuppdrag

Pia är en eldfängd pådrivare som redan 
under sin aktiva tid visade tydliga ledar-
egenskaper.

Marbäcks nuvarande huvudarena hade 
Pia Sundhage som uppskattad invig-
ningstalare. Hon var egentligen upptagen 
av andra uppdrag i Stockholm, men 
tog tåget till Falköping, hämtades i bil 
till Marbäck, skjutsades tillbaka och 
återvände till huvudstaden.

–Det är typiskt Pia. Hon ställer alltid 
upp, inget är omöjligt. Därför tror och 
hoppas jag att hon gör lika stor succé 
med Sverige som hon gjort med USA, 
säger Josefsson.

När amerikanskorna tog sitt OS-guld 
i Peking 2008 höll Pia Sundhage en 
strålande show presskonferens. Inför 
hundratals journalister serverade hon 
på bästa jänkemanér den tårdrypande 
bakgrundsstoryn från Marbäck.

– Utan Kent-Olles hjälp hade jag aldrig 
blivit ”Pelle” och kunnat börja med 
fotboll. Därför vill jag sända en tacksam-
hetens tanke hem till honom.

Svensk damfotboll har fått en förbunds-
kapten med större hjärta och med mer 
hängivenhet än någon annan. Nu kan vi 
hoppas på ett minnesvärt EM på hem-
maplan nästa sommar.

Välkommen tillbaka till Sverige 
och Marbäck, härliga Pia Sundhage.

                           Källa: Borås Tidning

Vi hoppas att Pia är lika jublande glad när hon leder vårt landslag i hemma-EM.
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Hänt hos Alingsås 
Idrottshistoriska Sällskap 
Alingsås idrottshistoriska sällskap höll 
sitt årsmöte i mars. Ett 30-tal medlemmar 
hade mött upp. En incident inträffade 
innan mötet kunde börja. Den hyrda mö-
teslokalen var låst när styrelsen anlände 
för att förbereda och ställa i ordning för 
mötet. Efter visst detektivarbete, ett stort 
antal telefonsamtal och en del mer eller 
mindre väl valda ord i vinterkylan, dök 
dock en vaktmästare upp och släppte in 
oss. Möblering, kaffekokande och andra 
förberedelser fick ske i all hast.

Ordförande Gunnar Rydberg hälsade 
välkommen. En tyst minut påbjöds för 
att hedra två medlemmar som avlidit 
under året: Kenneth Sand och Nils  
Sandberg. 

Den 20 mars förgyllde Bernt Johans-
son MIS årsmöte och jubileum genom 
att berätta om sin idrottskarriär 
och hur han kunde uppnå sina stora 
framgångar.

Träningen började redan i 4-årsåldern när 
han cyklade på sin tre-hjuling hemma 
i lagården hos mamma och pappa i 
Tidavad. Då gick det mycket fort, ibland 
klarade han inte svängarna utan hamnade 

Vilma Karlström och Johan Munter, 
talangfulla friidrottare

Efter det fördes sedvanliga årsmötesför-
handlingar.

AIHS har instiftat ett stipendium för 
unga idrottare, vilket nu i samband med 
årsmötet, utdelades för sjunde gången. 

Det tilldelades i år Vilma Karlström och 
Johan Munter, båda talangfulla friidrot-
tare i Alingsås IF. Vilma är löpare och 
Johan kulstötare. Båda är enligt deras 
tränare, mycket ambitiösa och tränings-
villiga och har stor utvecklingspotential.

I samband med mötet mötet hyllades 
också hedersmedlemmen Alvar Munter 
som nyligen fyllt 90 år. 

Vidare berättade bågskytten Stellan 
Andersson om sin framgångsrika karriär 
i början av 1950-talet, då han bland annat 
blev världsmästare och vann inte mindre 
än nio guldmedaljer i bågskyttets olika 
VM-grenar. 

                                       Lars Larsson

Marks Idrottshistoriska 
Sällskap firade 20 år

i måkrännan. I 12-årsåldern började han 
tävla. Då hade han tränat i flera år. Han 
cyklade varje dag och för varje dag blev 
det allt längre utflykter.16 år gammal 
blev han uttagen till ett läger med juni-
orlandslaget. Där blev han uppmärksam-
mad och uttagen till juniorlandslaget och 
senare också till seniorlandsslaget. 19 år 
gammal uttogs han till OS 1972 i Mun-
chen. Där vurpade han och fick bryta. 
Men han gjorde viktiga lärdomar.

Det riktigt stora genombrottet var OS 
i Montreal i Canada 1976. Med sin 
taktiska blick lyckades han gå loss i 
18-milsloppet på sista varvet och för-
undrade oss alla när vi satt som klistrade 
vid TV-apparaterna och fick se bilden 
på den ensamme mannen i täten. Och 
han var svensk!! Först trodde vi att han 
var frånåkt, men icke sa Nicke. Över 
100 miljoner människor beräknas ha sett 
loppet på TV och i ett slag var han känd 
över hela världen. Hans träningsprogram 
var oerhört tufft. –Vad var det som drev 
dig till den hårda träningen? –Jo, jag ville 
ta reda på hur bra jag kunde bli.

Efter OS blev det några framgångsrika 
år som proffscyklist i Italien. Vid 28 
års ålder avslutade han cykelkarriären 
och flyttade hem. Här började han en ny 
karriär som lång-distanslöpare med ter-
ränglöpning och maraton. Även här ville 
han ta reda på hur bra han kunde bli. Och 
detta förde honom till toppen.

Senare började han en tredje karriär 
genom att cykla mountainbike. Även här 
blev han svensk mästare. Han skulle bara 
ta reda på hur bra han kunde bli.

Det blev naturligtvis applåder i massor 
och tjänstgörande ordförande Sven-Olof 
Andersson tackade Berndt med en jät-
tebukett tulpaner.

Wästgötarnas Idrottshistoriska Sällskaps 
sekreterare Tommy Olsson framförde 
WIS gratulationer till sällskapet till 
de uppnådda 20 åren och önskade god 
fortsättning.
 
                                Sven Håkansson

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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Hej!

Läste i senaste ”Westgötarnas Idrottshistoria" 

(Nr 1/2013 sid 28) vad Stig Sjögren skrev, 

med bild, där han inte kunde identifiera kam-

raterna i sin grupp "Davis".

"Men där var ju jag med" tänkte jag och bör-

jade rota i albumen. Där fanns mycket riktigt 

fyra sidor med foton från lägret 1961. Efter 

ytterligare letande hittade jag min idrottsdag-

bok med tidningsklipp från lägret. Där fanns 

även programmet från lägret, och ur föll en 

bild på min grupp "Sjavlakadze". Grupperna 

döptes efter OS mästare. OS mästaren i höjd i 

Rom hade fått ge namn åt vår grupp.

Föga anade man väl 1961 att minnet med 

tiden skulle svikta, men jag hade gjort en 

skiss, numrerat deltagarna från fotot och 

kopplat ihop dom med namnen!  När jag satt 

och tittade på fotot tyckte jag att killen sit-

tande längst fram till höger var bekant. "Han 

blev nog friidrottare" tänkte jag. Han hade nr 

5 på listan. Jag kollade mot listan. Nr 5 Rolf 

Edling!.. Inte anade man då, att vi hade en 

blivande OS mästare i gruppen!

Bästa hälsningar
Pelle Ericstam

Premiumläger Friidrott
i Ystad 1961

Grupp ”Sjavlakadze”. Stående fr.v. Jan Jacobsson, Mariestad, 
Görgen Brolien, Växjö, Lennart Bergström,Trollhättan, 
Per Olof Carlsson (gruppledare) Gnosjö.
Mellanraden fr.v. Kenny Johannesson, Lerum, Per Inge Helge, Västervik, 
Leif Andersson, Tranemo, Per Eric Ericstam, Borås.
Nedre raden fr.v. Curt Bernhardsson, Vara, Per Anders Gustavsson, 
Mölltorp, Håkan Hansson, Kungshamn, Jan Erik Eriksson, Linköping,
 Rolf Edling, Sigtuna

BORÅS

Fotot föreställer Skenegymnasterna
Majvor Lindkvist, ledare, Gunnel Andersson (Lund) ass. ledare, Maj-Britt Liljedahl, 
Inger Andersson, Ing-Britt Strömberg (Liljedahl), Kerstin Bengtsson, Marianne Roos,
Solveig Lindkvist, Majlis Hermansson, Mona Kristiansson (Hagborg), Ros-Marie 
Andersson (Johansson), Maj-Britt Magnusson, Magnhild Hellner, Karin Börjesson

Från Kinna deltog följande gymnaster:
Junis Mars ( ledare)
Anna-Lisa Andersson
Kerstin Andersson
Barbro Back Andersson
IngaLill Back Holgersson
Hellen Carlander Andersson
Berit Carlsson Gunnarsson
Anna-Lisa Johansson
Elin Lorentzon
IngaLill Persson
Tyvärr finns inget foto 
av dessa gymnaster.

Den här trä-
skulpturen 
fick de som var 
ledare eller 
ass. ledare som 
minne. 
Hästen lånades 
ut av Gunnel Lund  
för fotografering.

Marks Idrottshistoriska sällskap
Britt-Marie Knutsson

Här är fler gymnaster som deltog i Ryttarolympiadens uppvisning 1956
Från Kinna och Skene deltog också gymnaster.
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FÄRG
WIS ÅRSMÖTE 2013
WIS årsmöte 2013 avhölls på res-
taurang Bredablick på Mösseberg 
i Falköping lördagen 16 mars. 
Mötet samlade hela 66 personer 
och samtliga 17 idrottshistoriska 
sällskap var representerade.

Efter välkomstkaffet tog kommundirek-
tören Thomas Hjert över. Med utgångs-
punkt i ett 9 meter långt rep som ett slags 
kombination av tidsaxel och illustration 
till bl a världsrekorden i längd och stav 
fick deltagarna en exposé över Falbyg-
dens historia under de 9 000 år det fun-
nits människor här varvat med idrotts-
historiska nedslag under den senare och 
korta delen av repet. De antika olympia-
derna startade visserligen 776 f Kr men i 
övrigt så är ju idrotten en sentida förete-
else. Svea rikes vagga hanns också med 
innan vi landade i dagens Falköping och 
dess idrottsliv där bl a fina anläggningar 
med Odenplan och –hallen och Möss-
seberg är viktiga delar och Flobys volley-
boll och det därmed sammanhängande 
Volleybollgymnasiet är viktiga inslag.

Därefter vidtog årsmötesförhandling-
arna med Thomas som ordförande och 
Tommy Olsson som sekreterare.  Verk-
samhetsberättelsen gicks igenom och 
Sture Pettersson redovisade bokslutet 
som båda godkändes. Revisorerna med 
Gunnar Gladh som föredragande föreslog 
också ansvarsfrihet för styrelsen vilket 
även blev mötets beslut. Roland Gustafs-
son och Sture P redovisade därefter sty-
relsens förslag till verksamhets- plan och 
budget 2013 som båda godkändes liksom 
förslaget om oförändrad avgift 2014.

Därefter var det dags för val. Roland 
omvaldes som ordförande på ett år, Bo 
Zackrisson , Vadsbo, och Sture Petters-
son, Falbygden, valdes om som styrel-
seledamöter på två år och Sven-Åke 
Mökander nyvaldes efter Benny Östh, 

Kommundirektör Thomas Hjert

Vänersborg, som avsagt sig. Styrelse-
suppleanterna utökades till två och där 
utsågs Lars Göran Bengtsson, Väners-
borg, och Lennart Lund, Skara efter 
avgående Britt-Marie Knutsson, Mark.

Revisionen valdes om i sin helhet. 
Ordinarie blev alltså Gunnar Gladh, 
Falbygden, och Rolf Melin, Herrljunga 
och suppleanter Ingvar Nordin, Mark, 
och Harry Nilsson, Herrljunga. När det 
gällde valberedning kvarstod endast 
Börje Karlsson och styrelsen fick därför 
i uppdrag att komplettera beredningen 
senare.

Lennart Karlsson

Roland avtackade avgående 
Benny Östh

Radioprofilen Gillis Hellberg kåserade

Mötet samlade hela 66 personer och samtliga 17 idrottshistoriska sällskap 
var representerade.

Under Övriga frågor pläderade Lennart 
Karlsson för en ytterligare ökad sats-
ning på tidningen. Roland avtackade de 
avgående Benny Östh och Britt-Marie 
Knutsson för deras insatser i styrelsen 
och nämnde särskilt Bennys arbete med 
den i och för sig tråkiga men tvungna 
avvecklingen av distriktsmuseet. Bo 
Zackrisson informerade om den resa som 
planeras 20-21 maj till Helsingborg där 
deltagarna både ska gå på den allsvenska 
matchen Helsingborg – Elfsborg och få 
en guidad visning i det nya idrottsmu-
seet, allt inkl hotell och måltider för ett 
mycket förmånligt pris, 1250 kr.

Innan lunchen var det sedan dags för 
radioprofilen Gillis Hellberg att kåsera 
om humor i allmänhet och västgötsk 
sådan i synnerhet. Detta låter sig inte 
refereras här men en sammanfattning är 
att det framför allt bestod av en aldrig 
sinande ström av roliga historier som 
fick publiken att vrida sig av skratt gång 
på gång. En trevlig avslutning på ett väl 
genomfört arrangemang!

Tommy Olsson 
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TROLLHÄTTAN

Ulla-Märta Gustafsson, Vänersborg.
                             Foto: Roger Lärk 

Istvan Jonyer.           Foto: Roger Lärk

Astor Johansson, 
Trollhättans Bordtennisklubb
                                    Foto: Roger Lärk

I mitten av 1960-talet gjorde Troll-
hättans BTK en stor satsning för att 
utveckla klubben och komma upp 
till hög nationell klass. Det lyckades 
man med så småningom mycket tack 
vare  den nya idrottshallen Älvhögs-
borg som stod klar hösten 1968.  Det 
gav klubben helt andra förutsättning-
ar för både träning, seriespel och 
arrangemang.

Under slutet av 1960-talet var utbudet av 
nationella tävlingar för både seniorer och 
ungdom mycket stort med tävlingar runt 
om Sverige i stort sett varje helg. Med 
tillkomsten av Älvhögsborg ville klubben 
också vara med i dessa sammanhang. 
Trots i stort sett total avsaknad av erfa-
renhet av tävlingsarrangemang kastade 
vi oss oförväget in i leken. Hittills hade 
klubben arrangerat endast mindre lokala 
tävlingar med endast ett fåtal spelare i 
varje klass. Nu fick vi första året, helgen 
före jul, 1.500 starter från 55 klubbar i 
22 klasser. Turneringen avgjordes på 30 
bord i tre hallar och kommunikationen 
mellan hallarna sköttes via vevtelefoner. 
Mobiltelefonen var inte uppfunnen. Det 
var ett stort logistiskt problem då många 
av spelarna deltog i flera klasser som 
avgjordes i olika spellokaler. Problemet 
blev inte mindre av att vi använde oss av 
metoden av låta förlorande spelare döma 
nästa match. Varje set spelades också 
till 21 vilket gav längre matchtid än vad 
dagens matcher gör. Detta bidrog  till en 
utdragen tävling och på lördagen slogs 
inte sista bollen förrän kl. 01 natten till 
söndag.  Premiärsegrare i elitklasserna 
blev Mikael Svensson, Linné och Birgitta 
Olsson, Wargön.
Till andra året hade vi fått mycket erfa-
renhet och utbildat domare. (det gick åt 
ett 60-tal). Denna tävling blev mycket 
bättre organiserad även om antalet starter 
sjönk till 900. Mikael Svensson, Linne 
vann även detta år medan damsingeln 
gick till Ulla-Märta Gustafsson, Väners-
borg.

Trollspelen

De tre första åren spelades turneringen 
helgen före jul vilket väl inte var opti-
malt. 1971 flyttades tävlingen till sista 
helgen i oktober. Då växte deltagaranta-
let kraftigt igen till 1.560 starter, vilket 
gjorde turneringen till den näst största 
i Sverige. Denna nivå höll turneringen 
fram till 1980. Trollspelen fick hög 
renommé och ansågs vara en av de mest 
välarrangerade turneringarna i landet. 
Det fick till följd att vi fick deltagare från 
hela Sverige. Under första hälften av  
1970-talet samlade turneringen stora de-
lar av Sverigeeliten. Framförallt 1972 då 
världsmästarna Stellan Bengtsson (singel 
och lag) och Bo Persson (lag)  deltog  
tillsammans med  Ungerns landslag med 
världsspelaren  Istvan Jonyer i spetsen. 
Jonyer slog för övrigt Stellan i finalen.  
Kjell Johansson skulle också varit med 
men fick avstå på grund av skada. Stellan 
och Bosse återkom 1983 med Stellan 
som segrare.
Den största klassen var under de här 
åren var herrsingel klass III som samlade 
mellan 150-200 deltagare. Men även 
elitklasserna var ovanligt stora med 60 – 
90 startande i herrsingel och cirka hälften 
i damsingel. 
En tung uppgift inför tävlingen var att 
ragga priser från lokala och andra före-
tagare. Det lyckades oftast ganska bra 
och prisbordet var oftast imponerande. 
När Istvan Jonyer vann fick han en cykel 
i pris och Bo Persson fick för sin andra 
plats en fåtölj. Man kan undra hur de fick 
med sig dessa priser hem.  Det ingick 
också ett vandringspris till bästa klubb i 
form av ett  troll som snidats av en känd 
lokal träsnidare. Oftast var det vi i ar-
rangörsklubben, Mariedals IK från Borås 
och Mölndals BTK som kämpade om 
detta eftertraktade pris.
I början av 1980-talet startades allt fler 
s.k. Grand Prix turneringar med penning-
priser. I denna karusell kunde klubben 
inte konkurrera vilket till följd att senior-
klasserna lades ned i slutet av 1980-talet 
och turneringen blev en ren ungdomstur-
nering. Den fick namnet Trollungen och 
den lever väl än i dag. 
Trollspelen hade under sina 20 år inter-
nationellt deltagande i stort sett varje 

år. 1976 gick segern i herrsingel till H-J 
Nolten från Västtyskland och 1980 till 
Dror Polak från Israel.
Under alla år var klubbens starke man 
och allt i allo, Astor Johansson, tävlings-
ledare. 1976 lyckades han  att som spe-
lare vinna både klass 3 och klass 4 fastän 
han samtidigt var tävlingsledare. Det 
var en riktig bedrift!  Astor var motorn i 
arrangemangen och det är tack vare hans 
enorma arbetsinsats som alla upplagor 
av Trollspelen (och andra arrangemang) 
blivit så framgångsrika. Han är alltjämt 
tävlingsledare för Trollungen. En annan 
idogt arbetande ideell kraft som inte får 
glömmas i sammanhanget är dåvarande 
ordföranden Bror Gustafson som senare 
blev ordförande i Västergötlands Bord-
tennisförbund.  

     
Många i pingiskretsar kända västgötar 
har haft framgångar i Trollspelen. Alla 
kan inte räknas upp men jag vill nämna 
Tommy Andersson, Vårgårda (sedermera 
mångårig allsvensk spelare i Falkenberg), 
Peter Karlsson, Falköping (världsmästare 
i lag och herrdubbel, europamästare i lag 
och herrsingel), Hans-Göran Olofsson 
och Jerry Spjuth, Mariedals IK, Nils-Erik 
”Negan” Svensson, Byttorp, Per Mag-
nusson, Fåglum (och Linné), Birgitta 
Olsson, Wargöns BTK, Birgitta Rådberg 
och Ulla-Märta Gustafsson, Vänersborg. 
De var alla elitspelare av hög klass lik-
som arrangörsklubbens Anneli Hernvall 
och Tommy Danielsson.    
Bland andra känna namn som varit med 
i Trollspelen finns världsmästaren Jörgen 
Persson som vann pojkklassen 1979. 
Glenn Strömberg gick till final i pojklas-
sen 1972. Då tävlade han för Lerkils IF. 
Glenn blev som bekant landslagsman i 
fotboll och är numera TV-kommentator. 
Glenn tillhörde eliten i Sverige som 
pojkspelare. En annan Glenn, Glenn Östh 
från Söderhamn var av svensk toppklass 
som spelare. Han gick till semifinal i 
Trollspelen som bäst. Han blev sedan 
landslagstränare och är nu sportchef i 
Sveriges Olympiska Kommitté. 

                               Bengt-Arne Bohm
                               Trollhättans BTK
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Att bedriva bandy på 40- och 50-ta-
len var något av ett lotteri och fören-
at med mycket arbete. Klubbarna var 
hänvisade till sjöisar, som inte alltid 
bar, då det fanns milda vintrar även 
på den tiden. Snöröjningen gjordes 
”för hand”. 5 cm snö på en normal 
bandyplan ger 300 kubikmeter, som 
skall forslas bort.
Många lördagar skottades en ban-
dybana ren från snö, för att efter 
nattens snöstorm återfå sitt forna 
utseende.

Uppstart.
Vintern 1945-46 drog nybildade Upphä-
rads IS igång med bandy. En första trä-
ningsmatch mot Åsaka SK slutade med 
en svidande förlust på 1-16. Domare var 
Upphärads Alvin Pettersson*, utrustad 
med överrock, hatt och stövlar.

Mycket av träningen skedde på ”Mejeri-
dammen”. På den tiden fanns ett mejeri 
i Upphärad. För att kunna kyla mjölken, 
sågade man is från nämnda damm, som 
var ca 50x50 meter stor. Innan isen blev 
tillräckligt tjock för att ”skördas”, var 
den livligt frekventerad av ungdomar, 
både på söndagar och på vardagskväl-
lar. Den enda belysningen var en ensam 
gatlyktas sken.
Men belysningen förbättrades. Vid ett 
styrelsemöte den 23 januari 1946 kan 
läsas i ett protokollsutdrag:
– Dagens fråga var om uppsättning av 
ljus på Mejeriets damm för träning av 
bandy, vilket beslutades. Strömmen skall 
kopplas från Olle Gustavssons Pappers-
affär, för en avgift av 1 krona per kväll. 
Lamporna skall vara tända två kvällar i 
veckan, måndag och tisdag från kl. 18.00 
till 21.00.

Upphärads IS, bandy Seriespel.
Vintern 1946-47 deltog man i seriespel. 
Laget placerades i Antenserien tillsam-
mans med Gendalens IF, Åsaka SK, 
Sollebrunns AIK, Gräfsnäs IF, Långareds 
BOIS och Nossebro IF**.
Premiärmatchen spelades mot Långared 
borta och slutade oavgjord. I matchen 
mot Åsaka blev det en gruvlig revansch. 
På Hullsjöns is, öster om Trollhättan, 
vann man med 7-0.

Tuffa villkor.
Utrustningen fick spelarna stå för själva. 
Ett brott på en klubba under en match 
kunde innebära att man fick spela med 
reducerat lag. För att eliminera den 
risken togs ett beslut på ett extra sam-
manträde:
– Beslut fattades att inköpa 3 st. ban-
dyklubbor till reserv under bandymat-
cherna, om någon spelare skulle slå av 
sin egen. 

Hemmamatcherna spelades till en början 
på Vågsjöns is. Omklädningsrummet var 
”Guds fria natur”. Vid 20 minusgrader, 
eller lägre temperatur, bytte man om hos 
Harry Alfredsson i Sjösvedjan, som hade 
ett hus i närheten.

När man spelade på sjöar och utan sarg, 
som inte ännu användes, for bollen ofta 
upp på land. När den skulle hämtas blev 
skridskorna ”slöa”.
För att få skridskorna slipade, måste man 
åka till Idrottsmagasinet i Trollhättan, 
en resa på två mil enkel väg. Eftersom 
bilar inte var vanliga, företogs resan 
med cykel eller lättviktare, vilket blev 
tidsödande. 
En av spelarna, Arne ”Môsarn” Niklas-
son, tyckte att det där med skålslipning 
kunde man fixa själv. Man köpte en rund-
fil och lördagseftermiddagen gick åt till 
att fila på skären.

På söndagsförmiddagen var det match 
på Vågsjön och Arne provåkte. Skrid-
skorna skar som knivar i isen, men första 
svängen slutade med en praktvurpa. Att 
svänga snabbt eller att sladda var omöj-
ligt. Det återstod bara att leta upp en sten 
och skrapa bort den ”värsta” skärpan.
Men Frans Gustavsson, som var en hän-
dig karl, ordnade till en slipanordning på 
Snickerifabriken, så man kunde få slipat 
på hemmaplan.

Ibland kunde det gå hett till på isen. Vid 
en match på Vågsjön ledde motståndar-
laget efter första halvek, då man ganska 
lätt, vid flera tillfällen, rundat UIS-för-
svararna.
Lagledaren Alvin Pettersson var för-
grymmad och kom med taktiska råd i 
paus;
– Du ”Môsarn”, som är stor och stark, får 
la sätta te lite och använda kroppskraf-
terna.
När andra halvlek börjat och motstån-
darna anföll, tog Arne sats och åkte rätt 
på en motspelare, som flög som en vante. 
Det blev naturligtvis utvisning. När Arne, 
på väg ut, passerade Alvin vid linjen, 
muttrade han:
– Där ser Du hur det går när en använder 
kroppskrafterna.

Skydd användes bara sporadiskt och 
munskydd förkom överhuvudtaget inte 
alls. Vid en match i Ulricehamn med 
B-laget blev Åke Andersson inbytt när en 
kvart återstod av matchen. Han hann bara 
åka tvärs över plan, för att inta högeryt-
terplatsen, när han träffades mitt på mun-
nen av en hård boll. Det var slutspelat för 
Åke, som fick uppsöka läkare.
På hemresan stannade bussen i Alingsås 
för en bit mat på Stadshotellet. Problemet 
var vad Åke, med skadade tänder, skulle 
kunna äta.
Kyparen tillfrågades och föreslog hotel-
lets utmärkta oxsvanssoppa. Maten kom 
in och alla hungriga bandyspelare högg 
in på den med god aptit, alla utom Åke.
Vid hans plats stod bara en djup tallrik 
med en sked. Då soppan dröjde, tillkal-Bandymatch på Vågsjön 1957.

Kritning av plan på Kobergssjön 1962. 
Alvin Petersson med måttsnöret, Matts 
Mattsson med   rödfärgskannan och Bror 
Gustavsson skjuter på.
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lades kyparen. Denne meddelade dock 
att soppan redan var serverad och pekade 
på en tom skål på bordet. Ur den hade de 
andra försett sig med oxsvanssoppan, i 
tron att det var sås till köttet.

Avancemang.
Vintern 1949-50 spelade UIS i Göta Älv-
dalsserien. På grund av mildväder kunde 
serien inte spelas färdig.
1952 hade klubben, efter underhand-
lingar med Herman Brolin i Nyckleby 
och Elektriska Distributionsföreningen, 
beslutat att sätta upp belysning vid 
Porsdammen, bakom Kyskskolan, för att 
få en större yta att träna på. Föreningen 
hade fått 300 kronor av Upphärads kom-
mun för ändamålet.
Under senare delen av 50-talet flyttades 
hemmamatcherna till Vanderydsvattnet i 
närheten av Koberg.

1957 vann UIS Göta Älvdalsserien och 
avancerade till div. V. Fem år senare blev 
det uppflyttning till div. IV, då man vann 
Västra Älvsborgsserien. Vistelsen där 
blev bara tvåårig, mycket beroende på 
att man nu inte kunde spela på sjöis, utan 
måste hyra banor för hemmamatcherna.

Slut med bandy.
Under mitten av 60-talet började intresset 
för bandy i Upphärad att avta och 1966 
slogs därför UIS bandysektion ihop med 
Sjuntorps IF. Resultatet av sammanslag-
ningen blev dock mindre lyckad och 
bandyn lades ned.

I början av 80-talet kom det dock fram 
starka önskemål om att ta upp bandy-
spelet igen. Klubben var tveksam, då 

Förberedelser inför match på Kobergs-
sjön 1962.

det skulle bli ganska dyrbart. De som 
ville spela stod på sig och hotade med att 
starta en egen klubb. 
Styrelsen beslutade då att göra ett nytt 
försök. Ett villkor var att spelarna skulle 
ha anknytning till UIS eller Upphärad 
och inte bestå av några ”avdammade” 
bandy- eller ishockeyspelare utifrån. Rolf 
Andersson, med flera år i Gripens BK 
bakom sig, engagerades som tränare.
Intresset var stort och efter fotbolls-
säsongens slut startade man träningen 
på Sjuntorpsskolans asfalt, för att sedan 
flytta till Sättbergsbanan i Trollhät-
tan, när den fick is. Ofta fick man nöja 
sig med sena träningstider. Ibland var 
träningen inte klar förrän runt midnatt. 
Trots det var träningsfliten stor.

Efter några år blev läget åter bekymmer-
samt. Många spelare, som också ägnade 
sig åt fotboll, tyckte det blev för mycket 
med åretruntträning och ekonomin var ett 
ständigt problem. Ännu en gång fick UIS 
lägga bandyspelet på hyllan och alla ban-
dyportföljer lades på nytt in i garderoben, 
denna gång för gott.
                                   Lennart Karlsson

* Alvin Pettersson 1910 – 1990.

Alvin Pettersson var något av en ikon i 
Upphärad, inte bara inom idrotten, utan 
i hela samhället med omnejd. Han var 
en genuin föreningsmänniska och aktiv 
inom fack, kyrka och politik. Hans två 
största intressen var dock Skytte och 
Idrott. 
När Upphärads IS bildades 1945, var 
han en av pådrivarna och han blev också 
föreningens första ordförande, ett upp-
drag han innehade i 25 år. Han var även 
mångårig lagledare, både för fotbolls- 
och bandylaget. 1971 fick han Svenska 
Fotbollsförbundets förtjänstmedalj.

Alvin var politiskt aktiv inom Flundre 
kommun i 20 år. Han var också lokalkor-
respondent för Trollhättans Tidning och 
Elfsborgs Läns Annonsblad, där han 
skrev under signaturen AU i nästan 40 
år.
Alvin var f.ö. aktiv redan i föregångaren 
till UIS, Upphärads AIK, som verkade 
mellan 1928 och 1938. Där var han 
sekreterare.
Han var vidare mycket engagerad i Upp-
härads Skyttegille. Han fick en tävling, 
Alvins Minne, uppkallad efter sig, en 
tävling som fortfarande arrangeras varje 
år.

** Säsongen 1945-46 fanns i Västergöt-
land 58 bandyföreningar. Av dessa deltog 
48 i seriespel med 58 lag.

Källa: Upphärads IS 50-års jubileums-
skrift.

400:e medlemmen i THIS
Vid Trollhättans Idrottshistoriska Säll-
skaps årsmöte i mars blev fyrahundrade 
medlemmen, Karl-Erik Olsson, uppvak-
tad av ordförande Hasse Rosendahl.
Karl-Erik som i bandykretsar kallad för 
Kalle erhöll en bok skriven av Trollhätte-
författaren och TIHS-medlemmen, Allan 
Johanssons  andra bok Nordkap.
En stor glädje för TIHS, att utflyttade 
idrottsmän från Trollhättan önskar vara 
medlemmar i vårt sällskap.1969 fick 
Gripenledare reda på, att den duktige 
spjutkastaren från Rättvik Karl-Erik 
Olsson hade kommit till Trollhättans SK. 
Ryktet gick, att utöver friidrott var denne 
Olsson duktig bandyspelare och målskytt 
av rang i IFK Rättvik.
Kalle var definitivt en anledning till att 
Gripen snart lämnade division 3 spel 
för att gå upp  1970 i division 2 västra. 
Kalle blev den skyttekung, som Gripen 

hade saknat  och han hade ett ruskigt 
skott. Om inte annat blev Lidköpings 
AIK varse om detta, då han i en direkt 
avgörande match om vem av Gripen och 
LAIK som skulle få lämna division 2. 
Gripen vann med 5-2 och femmålskyt-
ten hette Karl-Erik Olsson. 1972/73 klev 
Gripen in i den högsta bandyeliten, som 
på den tiden hette division 1, då Gripen 
vann en oerhörd spännande division 2 
västra, där fem av de åtta lagen inför 
slutomgången hade chans på seriesegern. 
I ett efterföljande kval gick sedan Gripen 
upp i ”ettan”. Tyvärr blev det bara en 
sejour i den högsta serien. En av anled-
ningar kan ha varit att Kalle Olsson ”bara 
” spelade tretton av de arton matcherna, 
med anledning av skador. Ändock gjorde 
han elva av de 28 Gripengjorda målen.
Nio säsonger spelade Karl-Erik Olsson 
för Gripen och åstadkom 217 mål. 
                              Stinsen Andersson Karl-Erik Olsson 
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Syns man inte 
– så finns man 
inte!
Små sällskap - oftast i små kommuner – 
har jämförelsevis begränsade möjligheter
ekonomiskt, lokalmässigt o.a. att komma 
ut med sitt budskap. Det gäller att finna
nya vägar och endast fantasin sätter 
begränsningen.

Karlsborgs IHS införskaffade tre glas-
montrar från vårt nu nedlagda Wäst-
götska Idrottsmuseum. 

Dessa är nu utplacerade eller kommer 
att bli uppsatta en i var och en av de tre 
kommundelar, som före kommun-
sammanslagningen 1971 utgjorde en
egen kommun. Tanken är att ordna små 
tematiska vandringsutställningar, som 

förhoppningsvis väcker nyfikenhet och 
intresse. Kanske kan minnet av någon 
lokal bortglömd idrottskämpe väckas till 
liv eller någon nedlagd förening.
Montrarna placeras där folk ”rör 
sig”. 

Sålunda har vi avtalat med den lokale 
ICA-handlaren i Mölltorp om 
placeringen där. 
Ömsesidigt samarbete. Sponsring!

                               Roland Gustafsson

Före detta svensk 
landslagsman gästade 
Idrottscafé
Åttafaldige landslagsmannen i 
handboll, Gunnar Dahlin, gästade 
THIS och berättade om sin hand-
bollskarriär som startade och 
slutade i KFUM Trollhättan.
70 åhörare bevistade caféet, däribland 
gamla lagkamrater i pojk- junior och A-
laget i KFUM och läroverkslag . Dessut-
om fanns Gunnars gamla ledare Gerhard 
Andersson och Astor Larsson, båda 90 år 
i auditoriet.

Samtliga åhörare mindes med hjälp av 
publikbilder från den trånga och för 
motståndarna förhatliga Tingvallahallen 
i Trollhättan. På 50-talet hade KFUM ett 
lag, som några år fanns med i tabelltop-
pen av division 2 västra. 1956/57 spelade 
man seriefinal mot Redbergslid i Mäss-
hallen, Göteborg inför 3500 personer, 
som dock RIK vann.  I KFUM fanns det 
snabba anfallsparet Jerker Askengren 
och Hasse Olsson, Kaj Andersson med 
bakom ryggenskotten, samt unga spe-
larna Gunnar Dahlin, målvakten Lennart  
Sohlberg och Bengt ”Kompis Johans-
son, numera Jackloo. Göteborgarna vann 
serien och kvalade sig upp i allsvenskan, 
men KFUM hamnade på samma poäng, 
men hade betydligt sämre målskillnad.

De tre sistnämnda hade haft följe i sina 
karriärer från pojk, junior, A-lag samt 

Högre Allmänna Läroverkslaget  i 
Trollhättan, som finalvann Kronprin-
sens pokal säsongen 1956/57. Sohlberg, 
Dahlin, ”Kompi” Johansson blev senare 
A-landslagsmän, liksom Hasse Olsson.

Gunnar Dahlin lämnade KFUM för mi-
litärtjänstgöring och studier i Stockholm 
och spelade allsvensk handboll för AIK. 
1959 fick Gunnar ikläda sig A-landslags-
dräkten mot Island, där Gunnar gjorde tre 
mål. Nästa landslagsuppdrag skulle dröja 
fem år. Gunnar hade lämnat AIK för 
spel i division 2 laget Matteuspojkarna 
(Kallat MP) i Stockholm. Tjeckoslova-
kien stod på andra sidan och Gunnar fick 
enligt Idrottsboken fina omdömen som 
talade om kanonsuccé och fyra gjorda 
mål. Det blev ytterligare sex A-kamper 
för Gunnar Dahlin .

I MP spelade Gunnar fram till 1967, då 
han tillsammans med sina lagkamrater 
under sommaren blev svenska mästare i 
utomhushandboll för 7-sjumannalag, fast 
finalmatchen mot RIK spelades inomhus. 
Just svenska mästare utomhus blev också 
Gunnars storasyster Anna-Greta Dahlin 
1953, då hon blev detta i IFK Lidingö, 
även Anna-Greta fick spela i landslaget 
tre år senare, då med tillhörighet i KFUM 
Trollhättan. 

Sista året i MP var Gunnar med och 
spelade upp MP till allsvenskan, för 
övrigt var detta tredje gången på fem år 
som MP kvalade till högsta serien. Med 
i laget fanns faktiskt Michael Koch, 
som hade spelat i KFUM Trollhättan. 
Den sistnämnde var också tillsammans 
med Gunnar Dahlin, Lennart Sohlberg 
i mål och Bengt ”Kompis” Johansson 
med i svenska universitetslaget 1965, 
när världsmästerskapet för Akademiska 
landslag avgjordes i Madrid. Sverige 
blev trea, efter Tyskland och Spanien. 
Gunnar Dahlin blev hela turneringens 
främste målskytt.

På hösten 1967 återvände Gunnar Dahlin 
till KFUM, Trollhättan och avslutade sin 
handbollskarriär vid 38 års ålder 1974. 
TIHS ordförande tackade Gunnar för 
hans framträdande i Arena Älvhögsborgs 
konferenslokal och överlämnade boken 
Nordkap, skriven av Trollhätteförfattaren 
och TIHS-medlemmen Allan Johansson.

                                 Stinsen Andersson

Gunnar Dahlin



13

SKARA

Redan vid första kontrollen skilde det 
två timmar och fyrtio minuter mellan 
första och sista man, när Skaramäs-
terskapet i orientering avgjordes 
1929!

Skälen till den stora differensen var flera. 
Vädrets makter var inte särskilt vänliga. 
Regnet strilade ner och markerna var 
genomsura. Till första kontrollen var 
det dessutom ”mossar och åter mossar”. 
Kartan ansågs vara föråldrad och vidare 
får man anta att kvalitén på startfältet var 
skiftande.

Stadsmästerskapet i orientering 1929 
avgjordes 1 december. I inbjudan, publi-
cerad i Skara Tidning, angavs att banan 
skulle mäta ca 11 km. Då terrängen när-
mast Skara ansågs vara ”utorienterad”, 
skulle banan läggas på ”rätt långt avstånd 
från staden”. Avresa skulle ske ”å Stora 
Torget kl. 9,30 fm”. Vidare angavs att 
”kläder för ombyte skulle medtagas”.

När anmälningstiden gått ut, hade 21 
löpare anmält sig. De representerade IK 
Gandvik, IK Mimer samt Skara IF. De 
två föregående årens mästare Harry Bo-
linder tippades få svårt att vinna en tredje 
gång, eftersom konkurrensen bedömdes 
vara större nu.

Tävlingen avgjordes i trakten av Istrum 
och Eggby, med start och mål i Skärv. 
Banan mätte 12,5 km fågelvägen och 
betraktades som ”utomordentligt krä-
vande”. Kartan var i skala 1:100 000.  
Endast tre man tog sig i mål och segrarti-
den blev dubbelt så lång som beräknad. 
”Ytterligare tre man hade nog kommit 
fram, om inte mörkret lagt sig hindrande 
emellan”, konstaterades i tidningsrefe-
ratet.
Vid andra kontrollen, som var placerad 
i närheten av Brånecke station, ”hade 
skaran decimerats till 10 man”. Till tredje 
skärmen kom sex löpare, medan fjärde 
kontrollen bara klarades av tre man. De 
övriga tre tvingades ge upp där på grund 
av mörkret.

Av de tre som anlände till målet, för-
svarade Harry ”Bobben” Bolinder* sina 
två tidigare titlar. På andra plats kom 
Georg Mårtensson, medan Perry Blüme 
blev trea. Alla tre löparna representerade 
Skara IF. Men eftersom Blüme deltog 
utom tävlan, delades inget lagmästerskap 
ut.

Efter målgång var det vanligt att löparna 
serverades varm mjölk och bullar. 
Det var säkert behövligt, då segrartiderna 
ofta blev över två timmar.

Harry ”Bobben” Bolinder

Skaramästerskapet i orientering 1929
Referatet från tävlingen, signerat g., 
avslutades enl. följande:
– Trots de oerhörda strapatserna visade 
Blüme en ypperlig kondition, medan de 
andra båda voro rätt medtagna.

Noterbart är att Skara Tidning följde upp 
ett stadsmästerskap i orientering, som då 
var en ganska liten idrottsgren, med tre 
artiklar.

* Harry ”Bobben” Bolinder, (1905-
1991), växte upp i Skara och var aktiv 
inom orientering, terränglöpning, ban-
löpning och skidlöpning. Han repre-
senterade Skara IF, blev skaramästare i 
orientering sex gånger och innehade ett 
tag skararekordet på 10000 meter.
1936 flyttade han till Lidköping och var 
med i Vintersportklubben. ”Bobben” var 
en ofta anlitad banläggare, bl.a. i sam-
band med IK Gandviks ”Häxjakten”.
Efter pensioneringen återvände Harry till 
Skara.

På den här tiden var kontrollerna beman-
nade. Kontrollanterna skötte stämplingen 
av startkorten. I samband med Skaramäs-
terskapet skrev en av kontrollanterna ett 
kåseri om sitt ”kontrollarbete” i Skara 
Tidning. Detta återges här nedan.

4:e kontrollstationen

På söndagsmorgonen kl. 8 placerade sig 
Kalle och jag i överledarens bil, vilken 
förde oss till platsen för vårt kontroll-
skap. Klockan 9 voro vi placerade vid en 
liten gård strax norr om Brånecke anhalt. 
Vi satte upp en röd skärm, ordnade med 
ett enklare vind- och regnskydd bakom 
en halmhäs och beredde oss på att ha 
det så trevligt som möjligt. I en vagnbod 
fingo vi tag på ett vagnssäte, och på en 
låda plockade vi fram vår termos med 
varmt kaffe samt ett par ”landgångar”. 
Men det började regna. Efter en stund 
kom ägaren på stället ut och bad oss stiga 
in för att inte bli alldeles fördärvade där 
ute i blåsten och regnet. Inne i stugan 
flammade en härlig björkvedsbrasa i den 
öppna spisen, och kära mor på stället 
bjöd på kaffe och hembakat. Det smaka-
de mums för ett par frusna och hungriga 
kontrollanter, och Kalle var minsann inte 
den som lät kakorna stå orörda.
Vid 11-tiden väntade vi de första orien-
terarna, varför vi måste raska på med 
påtåren, och tändande våra pipor gingo 
vi ut i det ruskiga vädret igen. Men vi 
väntade och väntade, och när klockan 
blev något över två, skönjde vi äntligen 
två dimfigurer långt borta. Det var 5:an 
och 6:an, men hurudana sågo dom ut? 

Lortiga och våta, så det kippade i skorna 
– och hungriga!
Men humöret och kamplusten hade inte 
tagit slut. När de väl orienterat sig och 
fått ut riktningen, bar det åter iväg över 
nyplöjda åkrar och genomsura mossar. 
Något senare kom Harry skubbande. Han 
hade bra fart, orienterade sig fort, och 
så bar det iväg för fulla muggar. Sedan 
väntade vi förgäves på de 18 övriga 
deltagarna, men när det blivit så mörkt, 
att vi att vi ej sågo den röda skärmen på 
15 meters håll, funno vi ögonblicket inne 
att packa ihop våra grejor och knalla iväg 
neråt Brånecke anhalt. Här hämtades 
vi, genomvåta och halvt förfrusna, av 
överledaren. Så bar det iväg till Thure 
Svenssons** sommarvilla, som upplåtits 
för de tävlande. Där flammade en brasa 
i den öppna spisen, en ”lotta” kokade 
kaffe och bjödo de hungriga idrottsmän-
nen. Här diskuterades tävlingen. Alla 
förklarade med en mun att den varit svår, 
men ingen skyllde på det eller det för att 
de ej kommit fram. Så skall det låta. Det 
är ”fair play”. De, som ”gått” hela banan, 
hyllades och de besegrade visade inga 
sura miner.
Hemresan skedde i buss, och under 
vägen hurrades det för ”lottan”, för de 
tre pristagarna och för tävlingsledningen, 
och det hela präglades av gott kamrat-
skap, trots att det var medlemmar ur tre 
”rivaliserande” föreningar.
Sådant skall kamratskapet vara inom 
idrottsföreningar!

Kalles följeslagare.

**Thure Svensson var konditor i Skara 
och innehade Nya Konditoriet vid Stora 
torget.

Jan-Åke Ek   Lennart Karlsson
Källa: Skara Tidning.
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Skara – Elfsborg
Allan Karlsson hade bollen på 
mittfältet. Han slog en passning till 
Lennart ”Kula” Andersson på höger-
kanten.
– Jag löpte på utefter sidlinjen, be-
rättar ”Kula”. Jag visste att ”Laxå” 
(centern Curt Andersson) skulle fin-
nas därinne och slog ett inlägg mot 
mitten.
Curt Andersson klippte till på volley 
och fick till ett stenhårt skott. Elfs-
borgs målvakt Ingemar Haraldsson 
var på bollen, men den hårda träffen 
och den lite hala bollen gjorde att 
den smet mellan händerna på honom.
Därmed tog Skara IF sensationellt 
ledningen med 1-0 i debutmatchen i 
div. II mot Elfsborg säsongen 1956-
57.

Uppflyttning
Skara IF (SI)* spelade säsongen 1955-56 
i div. III Mellersta Götaland. Laget var 
med i toppstriden och inför sista om-
gången stod det mellan IFK Trollhättan, 
Skara och Trollhättans IF.
IFK Trollhättan slog Huskvarna med 2-0, 
SI slog Lidköping 1-0, medan Trollhät-
tans IF fick stryk av Tibro med 2-1.
Därmed flyttades IFK Trollhättan upp 
och Skara fick ställa in sig på ytterligare 
en säsong i trean.

Det visade sig emellertid att det var lite 
oklart hur div. II serierna skulle sättas 
samman och det fanns även tankar på 

att utöka serierna till att omfatta 12 lag. 
Därmed fanns en liten chans, att någon 
”tvåa” från div. III kunde flyttas upp.
För att försöka få fram ett besked, tog 
Curt ” BOB”  Sahlstrand, sportchef på 
Skara Tidning, kontakt med Tore Brodd, 
Svenska Fotbollsförbundets seriekom-
mittés ordförande.
I spalten ”BOBS Pennfäktning” på 
idrottssidan kunde man läsa:

– Min personliga åsikt är att inga ”tvåor” 
från div. III kommer upp till div. II. 
Skulle så bli fallet, har Oddevold störst 
chans, eftersom de fick 28 poäng och SI 
bara 25, förklarade Tore Brodd.
På BOB:s invändning att man inte kunde 
jämföra två serier på det viset, svarade 
Brodd:
– Det är en mycket gammal princip, 
som vi knappast ändrar på. Förresten 
finns det ingen tid till en kvalmatch. 
Om en vakans skulle uppstå, kommer 
sannolik trean från slutet i div. II att få 
förtur.  Skulle det bli aktuellt att utöka till 
12-lagsserier, blir det ett annat läge. Jag 
tror nog inte att det blir så. Avgörandet 
faller på vårt sammanträde den 14 juni, 
avslutade Brodd.
Resultatet av mötet blev att div. II-seri-
erna utökades med två lag och därmed 
flyttades både Oddevold och Skara upp.

Klockan 22 den 15 juni publicerades 
nyheten i Skara Tidnings depeschfönster 
och väckte, trots den sena timman, stor 
uppmärksamhet.

Träningsläger
Skara hade, som förberedelse inför den 

kommande säsongen, åkt till Östersund 
på träningsläger och för att spela tre 
matcher.
– Vi hade lagt tankarna på uppflyttning 
bakom oss, berättar ”Kula”, idag 84 år. 
Vi tränade hårt. Bl.a. sprang vi uppför 
Åreskutan i fotbollsskor, vilket inte var 
särskilt vänligt mot fötterna.

Vid 23-tiden fick tidningen kontakt med 
hotellet, där klubben bodde. Det var 
bara en ledare, Arthur Strömberg, inne. 
Spelarna var på sta´n,
– Vi var unga och flickorna i Östersund 
vackra, så vi tog vara på fritiden, minns 
”Kula” med ett leende.
- ”Kirre” och jag tog det lite lugnare, be-
rättar Sven Jonsson, 82 år. Vi satt på ett 
”fik” och fick höra nyheten på radion. Vi 
ilade till hotellet, men de flesta var ute.

SI:s ordförande Georg Mårtensson hade 
inför resan lovat att skicka telegram, om 
det mot förmodan skulle bli uppflyttning.
– Gör Du det, så kommer jag att gå hem 
från Östersund, lovade ledaren Rolf 
”Kråka” Johansson.
I uppståndelsen och glädjen över den po-
sitiva nyheten, var det ingen som ställde 
krav på att löftet skulle hållas.

I Expressen uppmärksammades Skaras 
”gratisuppflyttning” med rubriken:
– Skara IF har blivit klubben som ”ald-
rig” vunnit en serieseger.
Detta var dock en sanning med modifika-
tion, då Skara tagit serieseger både 1939 
och 1952.

Det visade sig, när lottningen av serierna 
var klar, att inledningen på säsongen 
skulle bli den svårast tänkbara. SI skulle 
möta IF Elfsborg på bortaplan. Boråsla-
get mönstrade stjärnor som Ingemar Ha-
raldsson, Lars Råberg, Stig Bodin, Henry 
Larsson och Lennart Samuelsson.
Skaras form verkade inte heller vara den 
bästa.
– Vi genrepade mot Fröjereds IF, som låg 
i div. 5, veckan innan och fick stryk med 
2-1, säger ”Kula”.
Dessutom var ordinarie centerhalven, 
Nils Löfqvist, skadad, vilket innebar att 
man fick möblera om i försvaret. Det 
fanns inte mycket som talade för SI.

Premiären
Matchen startade också, som väntat, med 
en rejäl Elfsborgspress mot Skaramålet. 
Skaranfallen var få och Ingemar Haralds-
son i Elfsborgs mål hade långtråkigt.
– Skjut nå´n gång, så jag får lite att göra, 
ropade han till centern Curt Andersson, 
minns Sven Jonsson.
– Vi var många skarabor, som rest ner 
till Borås, berättar Janne Blom, gam-
mal SI:are. Pressen från Elfsborg var 

SI 56. Övr rad fr v. Lennart "Kula" Andersson, Erik "Kirre" Andersson, Rolf "Kråka" 
Andersson, Nils Löfqvist, Kurt "Laxå" Andersson, Bengt Johansson.
Nedr rad fr v. Karl-Erik Svensson, Per Svensson, Sven "Jonte" Jonsson, Curt Lund-
gren, Carl "Calle Dreck" Carlsson.
I matchen mot Elfsborg spelade Allan Karlsson och Sven-Olof Bergqvist i.st.f. Rolf 
Johansson och Nils Löfqvist.
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kompakt och vi väntade bara på första 
hemmamålet. Men Sven Jonsson gjorde 
en stormatch i målet.

Och inte blev det bättre för Skara, när 
vänsterinnern Erik ”Kirre” Andersson, i 
38:e minuten, skulle skalla bort en boll, 
men fick en elfsborgares sko i pan-
nan. Det blev ett rejält jack och ”Kirre” 
tvingades uppsöka lasarettet i Borås. På 
den tiden fick ju inga ersättare bytas in.
– Men efter en halvtimme var ”Kirre” 
tillbaks och spelade resten av matchen 
med ett stort bandage runt huvudet, likt 
”Döbeln vid Jutas”, minns Janne Blom.

I andra halvleks åttonde minut fick 
Haraldsson svar på tal. Curt ”Laxå” fick 
fullträff och Skara ledde sensationellt 
med 1-0.
– Först blev det dödstyst. Men sedan 
bröt jublet löst bland oss skarabor, säger 
Blom.

Nu gällde det för skaraspelarna att få 
tiden att gå.
– Vi tog till alla knep, ler ”Kula”. Bl.a. 
slog Curt ”Laxå” en hörna långt bakom 
målet med flit.

Erik "Kirre" Andersson tillbaka efter 
lasarettsbesök tillsammans med ledaren 
Arthur Strömberg.

Lennart ”Kula” Andersson och Sven 
”Jonte” Jonsson.

– Det såg ut som om det mot slutet var 
mer spel utanför plan än på, menar Blom.
Med den bandagerade ”Kirre” i spetsen 
lyckades Skara behålla nollan och sensa-
tionen var ett faktum.

– Min kusin Rune Johansson och jag 
(Lennart Karlsson) extraknäckte på Skara 
Tidning med att räkna fotbollstabeller, 
vilket gjordes ”för hand” på den tiden. 
I arbetet ingick också att fortlöpande 
bevaka Skaras bortamatcher, genom att 
hänga upp resultaten i depeschfönstret.
En stor skock** anhängare hade samlats 
på Skaraborgsgatan utanför tidningens 
kontor. När skylten med 0-1 hängdes upp 
var det alldeles tyst. Det verkade som 
om man trodde att siffrorna var felvända. 
Men sedan bröt jublet löst.

Efterspel
SI-ledaren Arthur Strömberg var lika 
överraskad, som alla andra.
– Det är inte utan att man så här strax 
efter matchen undrar hur det egentli-
gen gick till, sa han till Skara Tidnings 
reporter.

Elfsborgs ledare Einar Jonasson var 
givetvis besviken, men konstaterade:
– Skaras kampvilja fällde utslaget och 
laget vann helt rättvist. Det finns mycket 
fotboll i pojkarna och laget har alla möj-
ligheter att klara sig bra i serien.

– Efter matchen bjöds det på mat på 
Hotell Borås. Stämningen var givetvis 
hög. Carl ”Calle Dreck” Carlsson sa 
skämtsamt:
– Det blir nervöst det här att ligga i topp 
serie efter serie.

Till en början fick han rätt. Skara ”tram-
pade på i ullstrumporna” med ytterligare 
tre segrar i rad mot Huskvarna 2-1, 
Oddevold 2-1 och Kinna 4-1 och ledde 
serietabellen efter fyra omgångar. I femte 
matchen blev det emellertid tvärstopp 
mot Vaggeryd, som med ”Gliet” Eliasson 
och Bengt Lindblad i spetsen vann med 
5-0.
Efter ännu en storförlust på Skaraval-
len, i en oförglömlig match, där Örgryte 
IS med innertrion Gren, Simonsson och 
Börjesson krossade SI med 6-1 inför 
12323 åskådare, började utförsbacken. 
Säsongen slutade med att Skara flyttades 
ner i div. III.

        Jan-Åke Ek     Lennart Karlsson

* 11 november 1900 bildades Skara 
Hantverkares Gymnastik- och Atletklubb 
(SHGA). 5 april året efter ändrades 
namnet till Skara Atlet & Idrottssällskap 
(SAIS). 1912 fick föreningen sitt nuva-
rande namn, Skara Idrottsförening (SI).
1995 slutade SI med fotbollen. Fören-
ingen finns dock kvar utan aktiv idrotts-
verksamhet.

* *Skock är ett gammalt mått. Det är lika 
med 3 tjog, d.v.s. 60 stycken. Användes 
ofta för att räkna får och kålhuvuden.

Skara Idrottshistoriska Sällskap

Styrelsen för verksamhetsåret 2012 har 
haft följande sammansättning:
Ordf Olle Magnusson, v.ordf Leif Nordh, 
sekr Gösta Karlsson, kassör Lars Ahl-
mark samt Sten Eliaeson, Rolf Herrlin, 
Lennart Lundh. Suppleant Sten Olof 
Ohlson. Revisor Alf Andersson med Lars 
Lundberg som suppleant.

Utöver årsmötet har 7 protokollförda 
sammanträden avhållits.

Medlemskapet har i vår förening fortsatt 
att öka, och vid årsskiftet var vi 100 st.
Samarbetet med Skara IF har fortsatt un-
der året. Vi disponerar nu ett av rummen 

Verksamhetberättelsen för Skara 2012 
föll bort i förra numret av tidningen, 
varför vi presenterar den här i stället.

i klubblokalen, Skaraborgsgatan 29 a. 
Som inredning här har vi tacksamt mot-
tagit möbler och bokhyllor från Hushåll-
ningssällskapet och SkLT.

Även under detta år har medlemmar sam-
lats på tisdagseftermiddagar för att forska 
i Skaras idrottshistoria samt iordning-
ställa klubbrummet och förbereda för att 
plocka fram och visa delar av de sam-
lingar vi har på lager på Vilanområdet.

Monterutställningen i Idrottshallens foajé 
finns kvar, nu tillsammans med Skara 
HK som visar lite av sin historia.

Ungdomsstipendiat för 2012 har utsetts. 
Årets mottagare blev den unga lovande 
brottartalangen Emma Sundberg som 
representerar Sana BK.

Under året har vi tillsammans med SI 

bjudit in till 6 cafékvällar med god upp-
slutning. 25 till 60 besökare har samlats 
till dessa träffar. Gäster som under året 
besökt oss har varit Per-Anders ”Nöne” 
Gustavsson (bandy), Dan Waern (löpare), 
Dag Wennlund (spjutkastare), vår egen 
Gull-Britt Alexandersson (ridsport), 
Bengt ”Fölet” Berntsson (fotboll) samt 
Börje Brelid (humor).

Samarbetet inom Femklövern har varit 
bra med intressanta träffar. Bl.a. ordnade 
vi den 5 september träff på Julahotellet 
följt av besök på Kålles Rekordmagasin.
Inspirationskväll för Skaras alla fören-
ingsledare anordnades den 18 oktober på 
Rosers Salonger. 
Vi bidrog med Emil Jylhänlahti från 
Borås som visade sina konster och vad 
man kan göra med en fotboll.

SKARA
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Elitdomare gästade 
Lidköpings Idrotts-
muséum
Ett 40-tal tidigare och nuvarande bandy- 
och fotbollsdomare från Lidköpings-
bygden var inbjudna till Lidköpings 
Idrottsmuseum för att i första hand 
lyssna till den professionelle fotbollsdo-
maren Mikael Lerjeus från Skövde. Även 
samkväm med fika och beskådande av 
Idrottsmuseet och dess samlingar samt 
den aktuella konstutställningen stod på 
kvällens program. 
Mikael, som är 39 år är gift och har två 
barn och är bosatt i Skövde, visade sig 
vare en mycket engagerande och intres-
sant föreläsare när han berättade om sin 
verksamhet som internationell fotbolls-
domare på heltid. Han har hittills hunnit 
med att döma 130 matcher i Allsvenskan, 
30 internationella matcher samt ett stort 
antal matcher i Superettan och lägre 
divisioner. 
Som domare på högsta nivå måste man 
alltid vara beredd att skydda spelet, skyd-
da spelarena, vara modig och ständigt 
fatta svåra beslut samt att stå i centrum 
berättade Mikael. Då t ex en allsvensk 
match bevakas av 21 TV-kameror går det 

LIDKÖPING

inte att komma ifrån sina beslut då dis-
kutabla situationer kan granskas i slow 
motion i det oändliga av kritiska tv- och 
tidningsjournalister. 
Mikael berättade att han har en gedigen 
utbildning bakom sig med fotbollsför-
bundets domarkurser i fem steg, prov-
matcher samt FIFAs grundkurs. Han är 
en av totalt sex svenska domarproffs som 
haft detta som yrke sen sex år tillbaka. 
Deras löner betalas till ena hälften av 
Elitföreningen och till andra hälften av 
Svenska Fotbollsförbundet. 
För att klara detta utsatta och svåra yrke 
krävs daglig träning året runt med 7-9 
pass per vecka både individuellt och i 

grupp samt ordentligt med mat och vila. 
Mental träning och mediateknik har 
också blivit viktiga ingredienser för att 
stå pall och orka.
Mikael dömer ca 50 matcher per år och 
har ca 80 resdagar under samma tid. 
Förutom träning och matcher jobbar 
han med rekrytering, kurser och föreläs-
ningar.
Mikael Lerjeus avslutade med att berätta 
och visa bilder om hur det går till vid 
internationella uppdrag i t ex  Champions 
League vilka alltid omfattar tre dagar. 
Vid ett tillfälle fick han uppleva att bli 
körd i limousin från hotellet till match-
arenan med en polismotorcykel framför 
sig som med sin GPS fick alla trafikljus 
att slå om till grönt efter hela färdvägen! 
Som sammanfattande nyckelord i sin 
domarroll nämnde Mikael; passion-mod-
ansvar-psyke-koncentration-kommunika-
tion-speluppfattning
Efter många frågor från de fängslade 
åhörarna avtackades Mikael Lerjeus med 
blommor och starka applåder samt ett 
stort ”lycka till” i sin fortsatta domarkar-
riär.

Ingemar Williamsson
LIHS

Konstutställning 
på Lidköpings 
Idrottsmuseum.

Årets Tema-utställning på Lidköpings 
Idrottsmuseum heter ”Idrotten i Kon-
sten” och handlar som namnet antyder 
om ett antal lokala konstnärer som ställer 
ut sina tavlor med idrottsmotiv.
Från början var det en grupp Lidköpings-
konstnärer med Margareta Rang i spetsen 
som vidtalades och som tände på idén. 
Under resans gång och genom den upp-
märksamhet som utställningen fått så har 
det tillkommit ytterligare sex konstnärer 
som tycke att det var ett trevligt och lite 
annorlunda initiativ och därför gärna 
ville medverka med sitt material.
De fem konstnärerna som var med från 
börja, utöver Margareta, var Bengt 

Jacobsson, Tommy Jansson, Thage Pet-
russon och Tore Granbom. Sedan tillkom 
Ulf Fabiansson och Sören Johansson 
med fotokonst, Tommy tog med sig sin 
målarkompis Maria Berglund och strax 
efter dök  Barbro Skantze, Carl-Gustav 
Gillström och Värmlandsfödde Gösta 
Pettersson upp med sina alster. Utställ-
ningen invigdes sedan med en vernissage 
en lördagförmiddag under närvaro av 
konstnärerna och hundratalet besökare.
Motiven varierar alltifrån Margareta 
Rangs badnymfer och boxare, Tore Gran-
boms konståkarstudier till Bengt Jacobs-
son mer konkreta fotbolls- och bandy-
tavlor samt karikatyrer. Thage Petrusson 
och Tommy Jansson har företrädesvis 
seglingsmotiv och Barbro Skantze har 
en stor rolig tavla med en sk ”klunga” 
från amerikansk fotboll. Gösta Pettersson 
naivistiska fotbollsmotiv och fotokonst-
närernas bilder är också intressanta att 
beskåda.

Utställningen ha blivit mycket positivt 
mottagen av kommuninnevånare och 
andra, t ex var det ca 300 besökande 
på Idrottsmuseet under februari månad 
vilken annars brukar vara ganska tyst och 
öde. Alla som kommit med anledning 
av konstutställningen har på köpet fått 
se museets övriga samlingar och för de 
flesta har det varit en positiv och intres-
sant upplevelse som kanske inte blivit av 
annars.
Utställningen pågår under januari-augusti 
och öppettiderna är vardagar kl 9-12. 
Specialvisningar på andra tider går också 
bra att ordna, kontakta föreningens 
kansli.

Ingemar Williamsson
LIHS
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VÄNERSBORG

Det drog ihop sig till olympiska spelen 
i Helsingfors 1952 och en kvartett från 
Sollebrunn bokade in sig för en tripp 
till denna världsattraktion i vårt östliga 
broderland. Vi anträdde resan med tåg 
till Stockholm där vi skulle övernatta.
När vi anlänt till huvudstaden och instal-
lerat oss i vår förläggning slog jag en 
telefonsignal till Folkparkernas artistför-
medling och gjorde en förfrågan om att 
få ”Snoddas” till Parkliden, men svaret 
var, nu liksom tidigare tveksamt. Då vi 
befann oss i Stockholm tyckte chefen, 
Järnklev, att vi kunde komma upp på 
förmedlingen så att vi kunde titta över 
det hela lite noggrannare.

Detta tyckte vi verkade vara en liten ljus-
ning så vi begav oss till Birger Jarlsga-
tan, men vad hände där? Jo ytterdörren 
var låst och vi ”lantisar” begrep oss inte 
på hur en porttelefon fungerade så vi 
kom inte in utan fick lomma i väg till 
förläggningen igen. När vi vaknade,
avresedagen till Helsingfors, blev det 
en ny telefonsignal till Folkparkerna 
varifrån vi uppmanades att göra ett 
nytt försök. När vi anlände sade vi till 
taxichauffören att du kan vänta här för 
vi skall med tillbaka igen. Väl uppe på 
förmedlingen togs vi emot av chefen
Järnklev, fröken Heed och Bosse Kinn-
torph. Frågan gällde alltså ”Snoddas”. 
Matrikeln togs fram och nu var det inga 
bekymmer alls, torsdagen den 9 septem-
ber skulle det gå bra vilket vi accepterade 
på stående fot och nu tog det inte fem 
minuter innan vi hade ett kontrakt att 
underteckna. Men inte nog med det. Det 
fanns en prominent person uppe på
förmedlingen vid namn Sven Tumba, 
vilket gav kontakter så att även han så 
småningom kom att gästa Parkliden. Jag 
hade nu ett snoddaskontrakt i fickan och 
vi var uppspelta värre, detta skulle bli en 
vändning för Sollebrunns AIK (SAIK) 
och Parkliden menade vi. Ett telegram 
avgick till Sollebrunn med texten ”Snod-
das klar”. Olympiaden i Helsingfors, 
som startade med invigningen, blev en 
upplevelse för livet.
                                                     
Ju mer vi nalkades den aktuella dagen, 9 
september, ju pirrigare blev det i leden. 
Vi väntade oss naturligtvis massinvasion 
så vi var tvungna att vidtaga lite extra 
åtgärder. ”Snoddas” hade väl varit på 
någon plats i omnejden, men inte var det 
många, och då inte på så små platser som 
Sollebrunn och Parkliden. Vi hade tur 
med vädret, det blev som vi hade hoppats 
på, och folk strömmade till i nästan oänd-

NÄR ”SNODDAS” UPPTRÄDDE PÅ PARKLIDEN I SOLLEBRUNN.

liga köer. Inträdet då ? Ja vad kostade 
det att få se och höra ”Snoddas ? Vad jag 
minns kostade det tre kronor ! Enligt vårt 
kontrakt skulle han vara på Parkliden 
kl.23.00, men det var något som inte 
höll alls. Han hade ett hårt program som, 
enligt uppgift, började i Kungsbacka på 
eftermiddagen och fortsatte sedan med 
framträdande i Mölndal, på Gamla Ul-
levi samt i Kungälv och Lilla Edet innan 
det var dags för Parkliden dit han inte 
anlände förrän efter midnatt. ”Snoddas” 
kom i alla fall och han ”rev av” Hade-
rian, eller som den heter ”Flottarkärlek” 
och alla trivdes så det blev några extralå-
tar. En medelålders, nog så välväxt dam, 
som stod vid estraden hoppade jämfota 
upp på scenen och ner igen och förtjust 
utropade till sina följeslagare ”jag nöp 
honom i armen” ! Det kan väl kallas för 
idoldyrkan ?

Om det hade varit en hård kväll för oss 
i SAIK så måste det har varit än hårdare 
för ”Snoddas”. Att flänga runt i helt 
okända trakter, på okända vägar, i hög 
fart och utan mat, det måste ha satt sina 
spår. Maten den ordnade Tore Johansson
(slaktarns son). Han hämtade en försvar-
lig mängd varm korv från serveringen
vilka ”Snoddas” slukade nästan hela, 
med ett småleende på läpparna, samtidigt
som han skrev autografer åt alla beund-
rare. ”Snoddas” var en folkparkartist utan
divalater och gaget, det var lika över hela 
landet, 600 kronor per framträdande.
Nu är det ju dock så att allt det roliga 
har ju sitt slut och så var det också med 
denna fantastiska kväll på Parkliden. Den 
stora publiken trappade av undan för un-
dan. ”Snoddas ” och hans ackompanjatör 
embarkerade Porschen och stack i väg 
mot nya okända trakter. För arrangörerna 
återstod att släcka ner och låsa, men det 
återstod ett nytt men glädjande problem 
– pengarna ! Festkassören, Åke Albin-

son, hade fått in så mycket pengar i sin 
portfölj att han knappt kunde få igen den. 
Det var något som aldrig hade hänt tidi-
gare och vi funderade på hur han skulle 
klara sig hem. Vi beslöt att eskortera ho-
nom ner till Sollebrunn. Åke klarade sig 
utan bekymmer på sin Husqvarna mel-
lanviktare med den ”stinna” portföljen på 
bensintanken. Efterdyningarna av denna 
succékväll handlade mest om att räkna
pengar och att betala räkningar. När 
det var klart visade det sig att ”Snod-
dasgalan” gav ett överskott på 2 963 
kronor, ett jättefint resultat efter dåtidens 
penningvärde räknat. Frågan är om inte 
detta första besök av ”Snoddas” kom att 
bli något av den verkliga vändningen för 
Parkliden. Publiken började komma i 
större skaror igen.
Vad berodde då detta på ? Jo troligtvis på 
att vi försökte engagera populära artister 
och dansorkestrar som besökarna gillade 
att dansa till.
”Snoddas återvände några år senare var-
vid han passade på att handla lite av 
Els Britt Eriksson uppe i serveringen. 
”Snoddas” var den ende av artisterna 
som inte höjde sitt gage utan stod kvar på 
600 kronor !

Denna artikel är hämtad från skriften 
”25 år på Folkets Park Idrottsparken 
Parkliden”.
Den är skriven av Harald Jakobsson, 
legendarisk idrottsprofil från Solle-
brunn, som lade ner sin själ bl.a. för 
idrottshistorien i Västergötland.
Harald Jakobsson avled den 16 juni 
2010.
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Hon har ett genuint idrottsintresse 
och är Tibro AIK:are i själ och 
hjärta. Inger Jalmelin har mest 
ägnat sig åt gymnastik och var 
med i uppvisningstruppen i sam-
band med ryttar-OS i Stockholm 
1956. 

Hon har även spelat handboll och utövat 
friidrott, samt suttit i Tibro AIK:s huvud-
styrelse under många år.

Inger föddes och växte upp i Hjo och 
har alltid varit idrottsintresserad. Det var 
också där intresset för gymnastik väck-
tes. Så när hon kom till Tibro 1950 blev 
hon aktiv i TAIK och dess gymnastiksek-
tion, först som utövare och senare även 
som ledare.

–Jag är en riktig Tibro AIK:are, säger 
Inger.

Hon satt i huvudstyrelsen från 60-talet 
och fram till splittringen 1997 då den 
anrika klubben delades upp i fyra olika 
klubbar.

–Först var jag materialförvaltare och 
sedan sekreterare.

Vaxduk på golvet
För Ingers del började det med gymnas-
tik under Yngve Anderssons ledning.

Inger med i masstruppen vid ryttar-OS 
–Vi höll till på andra våning i Smule-
bergsskolan. Det var ingen stor sal, så vi 
fick hoppa bock på tvären i salen, minns 
Inger.

Men barnantalet ökade och lokalen blev 
lärosal och gymnasterna fick därför söka 
ny övningslokal.

–Vi flyttade till skofabriken. Där vi höll 
till i lunchrummet och låg på vaxdukar 
på cementgolvet när vi tränade in pro-
grammet.

Redskapsträningen förlades till gräspla-
nen på idrottsparken, nuvarande Snickar-
vallen, där det övades på bom, plint och 
bock.

Rörelser på bom
Gymnasterna övade flitigt, både i grupp 
och enskilt, inför proven för truppmärken 
i olika valörer.

I den fristående delen bedömdes grup-
pens samstämmighet.

–Det var viktigt att alla kunde göra rörel-
serna och att de gjordes samtidigt.
Redskapsdelen var individuell och det 
handlade om alltifrån armgång och hopp 
till balansgång och rörelser på bom.

–Vi tränade mycket, så att alla klarade 
sig.

Truppmärken
De första märkena, i järn, brons och sil-
ver kunde man ta med ett års mellanrum, 
men för de högre märkena krävdes det 
flera års mellanrum.

Inger nådde under sin aktiva karriär upp 
till guld med grön emalj och som ledare 
till guld med röd emalj.

Märkesskölden är fylld av utmärkelser 
för hennes tid som ledare.

–Utan ledare blir det ingen verksam-
het, konstaterar Inger, som tog över 
efter Yngve Andersson 1958 och ledde 
truppmärkesgymnastiken i Tibro AIK 
fram till 1978, då hon började läsa på 
lärarhögskolan.

I samma veva bildades Tibro Gymnastik-
förening, som då tog över verksamheten 
från Tibro AIK.

Ryttar-OS
Förutom truppmärkena ordnades det med 
gymnastikuppvisningar, bland annat på 
Hörnebo IP och vid Rankåsstugan. Varje 
år samlades även gymnaster från hela 
Västergötland till masstrupp-uppvisning. 
Vid ett av dessa tillfällen, i Alingsås, 
hade en mäktig masstrupp med 500–600 
gymnaster uppvisning. En representant 
för svenska gymnastikförbundet impo-
nerades och bjöd in dem att medverka på 
Stockholms stadion i samband med Ryt-
tarolympiaden 1956. Från Tibro deltog 
13 gymnaster, däribland Inger.

–Vi fick bekosta allt själva och eftersom 
drottning Elizabeth och prins Philip 
skulle vara på stadion fick vi öva in den 
engelska nationalsången, minns Inger.
Ett par år senare var hon tillbaka i Stock-
holm, men då som publik. Denna gång 
för att följa VM-finalen i fotboll 1958, 
mellan Sverige och Brasilien. Hon har 
även varit på ett par hockey-VM och föl-
jer dagligen sportsändningarna i tv och 
ser gärna favoritlaget AC Milan spela. 
När Inger idrottar själv i dag blir det i 
bowlinghallen med Rännans vänner.

Så visst hänger det stora 
idrottsintresset i än.

          LARS-OLA CARLÉN/
          SKARABORGS ALLEHANDA

Inger Jalmelin var aktiv gymnast och 
ledare, samt satt i huvudstyrelsen i Tibro 
AIK fram till splittringen av klubben 
1997. Hon har ett stort idrottsintresse, 
som hon odlade redan i unga år i födel-
sestaden Hjo.

                 Foto: Lars-Ola Carlén/SLA

Tibro AIK:s gymnaster som deltog i 
masstruppsuppvisningen under 
Ryttarolympiaden i Stockholm 1956: 
Karin Åberg, Anna-Lisa Sahlström, 
Elsa Carlsson, Britta Westman, 
Inger Jalmelin, Ann-Mari Thurén, 
Kerstin Fransson, Thyra Östlind, 
Elvy Ottosson, Ilja Pettersson, 
Agnes Sandh, Anna Arvelin och 
Svea Olsson.

                                           Foto: Privat
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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. 

Årsmöte i 
Tibro IHS
Sven Andersson valdes 
till ny ordförande i Tibro 
idrottshistoriska sällskap. 
Årsmötet var välbe-
sökt och inleddes med 
parention över avlidna 
medlemmar, bland andra 
förre ordföranden Ingemar 
"Löck" Karlsson. Efter 
årsmötesförhandlingarna 
spelades det upp en band-
inspelning med Gunnar 
och Rune Johansson som 
drev företaget Tidholmen.
               Börje Sahlén

Pingisveteraner tränar 
och spelar varje vecka
Bordtennisen har fått ett uppsving 
bland seniorerna i Tibro. I Snick-
arhöjdens inglasade samlingssal 
tränar boende i huset och en gång 
i veckan blir det matcher i Sport-
hallen. För Lars Joelsson och 
Rolf Tjäder blev det deltagande i 
veteran-SM.

I mitten av förra seklet var Tibro en ton-
givande bordtennismetropol. Ping-pong-
flugan kom till orten redan på 1930-talet 
och det snickrades bord och racketar som 
användes flitigt på rasterna i möbelverk-
städerna.

Det fanns två klubbar, Tibro Bordten-
nisklubb och Hörnebo Sportklubb, och 
den knivskarpa konkurrensen mellan 
klubbarna sporrade till framgång.

– Vi tappade bara några singlar och i lag 
vann vi alltid, minns Rolf Tjäder, som 

Lennart Thool, Lars Joelsson, Dan Carlsson, Rolf Tjäder och Eje Ström är några av 
seniorerna som träffas för att spela bordtennis i Sporthallen på måndagskvällar.
                                                                                         FOTO: Lars-Ola Carlén/SLA

Lars Joelsson och Rolf Tjäder laddar för 
veteran-SM i pingis.
                 FOTO: Lars-Ola Carlén/SLA

var med under storhetstiden fram till 
slutet av 1960-talet då Tibroklubbens 
lades ned.

Snickarhöjdens lirare
I dag är han tillbaka i Tibro efter en 
sejour i Falköping och bor på Snickar-
höjden. Där bor också Lars Joelsson, Eje 
Ström och Lennart Thool som allt som 
oftast ses spela pingis i den inglasade 
samlingssalen som vetter ut mot Freds-
gatan.

– Det är duktiga killar och vi har jät-
teskoj, intygar Rolf Tjäder.

Lennart Thool är nyinflyttad och kom till 
Tibro och Snickarhöjden den 1 november 
förra året.

– Jag var tidigare aktiv i Pensionärernas 
bordtennisklubb i Göteborg, berättar 
Lennart.

Matchar i Sporthallen
Numera är det Hörnebo SK som är den 
stora bordtennisklubben på orten och 

oavsett moderklubb samsas seniorerna 
under den grönvita fanan.

En kväll i veckan, på måndagar, träffas 
en grupp seniorer, som tidigare varit ak-
tiva pingisspelare, för att spela matcher i 
Sporthallens bordtennislokal.
– Vi är mellan sex och tio varje gång, 
men vi har förhoppning om att bli fler. 
För oss i vår ålder är det riktig friskvård 
och det blir många gamla minnen och 
idrottstjôt, konstaterar Rolf.

– Det är ju halva nöjet, konstaterar Lars 
Joelsson, som tillsammans med Rolf 
deltog i veteran-SM i Södertälje.

I månadsskiftet januari–februari avgjor-
des mästerskapet med spelare från 40 år 
och uppåt.

– Vi spelar singel i pojkar 75 och dubbel 
och lag i 70-klassen, berättar Lars.

Lars-Ola Carlén/
SKARABOGS ALLEHANDA

Christer Carnegren välkomnar sällskapets nye 
ordförande Sven Andersson.
Foto: Börje Sahlén
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VADSBO

Det jag minns starkast från bör-
jan av mitt hockeyspelande i IK 
Lyrestad var när Elles IF.s starke 
man David Karlsson och hock-
eyförespråkaren Rune Andersson 
hade kallat till stormöte en mörk 
höstkväll i början på 60 talet på 
Åsgårdens värdshus.

En uppdelning skulle ske och en ny 
klubb skulle bildas ishockeyklubben 
Lyrestad.

Jag minns att David och Rune var i luven 
på varandra riktigt ordenligt.
Men en uppdelning blev till och en ny 
klubb såg dagens ljus.

Jag hade provat på spel som 13-14 åring i 
bandymålet på hamnbassängen i Sjötorp. 
(Bildbevis finns om någon tvivlar)
Men jag bodde ju i Lyrestad så mitt val 
blev hockeyn. Jag fick börja på högersi-
dan för jag var högerskytt och då skulle 
man spela där.

Målvakt var inte tal om för målvaktsut-
rustningen hade redan Ingvar i Fröåkra 
lagt beslag på.

Som 15 åring tror jag vi tränade varje 
dag, åkte skridsko på naturis som var 
spolad med vatten från Göta Kanal med 
brandslangar över berget, bara det en 
bedrift av ideellt arbetande idealister.
Spelandet fick som ny förening börja 
i lägsta divisionen, på den tiden fanns 
hockeyklubbar i varje samhälle. Gull-
spång, Hova, Ullervad, Hasslerör, vi 
mötte dem alla.

Jag säger vi fast i början fick man bara 
vara med och träna, knappt det. Det var 
dom stora grabbarna Uno, Vidar, Eimer, 
Mats, Esbjörn m.fl. som var dom stora 
stjärnorna. Dom var snabba som vinthun-
dar tyckte man.

Så småningom avancerade vi seriesyste-
met, mestadels låg vi i trean.

En episod från en match i Karlsborg 
Vår egen stjärna (tycker alla fall jag) Dag 
hade som vanligt skött allt förberedelse-
arbete inför matchen borta. Kallt så inni 
h-e. bara det, och dålig is. Dags glasögon 
immar igen hela tiden, han har någon 
slags salva och stryker på glasen inget 
hjälper. Han ser väl så där, jag spelar 
ändå säger Dag jag får spela på måfå! 

Mina ishockeyminnen!

IK Lyrestad 70-tal
Stående fr vänster: Mats Tropp, Per-Åke Lundell, Harry Brunke, Ulf Eimersson, 
Stefan Johansson, Torbjörn Hübinette, Per Gustavsson, Knut Johansson, Bror Amell.
Sittander fr vänster: Dag Gustavsson, Jan-Olof Isacsson, Håkan Strand, Lars-Erik Westman, 
Reine Olsson, Göran Larsson, Ingemar Bengtsson, Karl-Åke Olofsson, Sören Önnefors.

VADSBO

Nästa byte får han en riktig tackling av 
en hårdför Karlsborgare så axeln hoppar 
ur led. Vem ger sig? Inte Dag inte han 
sätter sig i båset och rycker axeln rätt och 
spelar vidare. Med ett sånt go vinner man 
matcher.

Den största förlusten jag varit med om 
var mot Nittorp en sen söndagskväll, 
bara att åka ner dit i djupa skogarna jag 
tror det var DM . 13-0 i baken inge kul.
Tidingsreportern från lokaltidningen som 
kommer in i vårt omklädningsrum, och 
undrar hur detta kommer sig och varför. 
Normalt är vi ganska jämna lag. Då svara 
jag att halva laget var tvungna att stanna 
hemma för och kupa potatisen! Sen 
slängde Per ut honom med huvet före.
Hemresan gick lätt i alla fall. Bror hade 
ju som så många gånger förr en stor låda 
mackor. På den tiden dracks det champis 
till.

Många tränare blev det genom åren. 
Melker Nolgren var nog den som vi 
trodde var proffsigast när han kom. Men 
det visade sig att ibland var det sisådär. 
Vi skippar träningen i dag pojkar, sa han 
lätt, vi bastar bara i dag, trots att en rejäl 
träningsdos hade behövts.

Sen kom Harry Persson en riktig järn-
kamin, för att inte tala om Lars-Bertil 
Eriksson fast han ville mest åka på trä-
ningsläger.

Största värvningen i I.K.s historia lär nog 
Torbjörn Hübinette vara, efter en annons 
i Expressen. Han nappar på Runes krok. 
Ett par riktigt härliga säsonger blir det, 
många dråpliga kommentarer och 

pruttar blir det i omklädningsrummen 
som vi besöker.

Torbjörn var dock riktigt proffsig, så 
träna fick vi göra så vissa sa att det var 
bättre med en vanlig tränare.

Vi åker till Tidaholm för match, nån 
säger i bussen, här brukar vi få stryk (det 
var inte jag). Torbjörn blev totalt vansin-
nig med en sån inställning. Vi fick så 
inni h-e. med skäll allihop. Vi vann kan 
tilläggas.

Några träningsläger blev det, inte varje 
säsong för det kostade ju en del för en 
förening som inte hade allför mycket 
pengar. Inte så långt men till Småland 
och Värmland blev det några gånger.
På ett pensionat som vi bodde på i Munk-
fors åt alla som hästar, maten tog slut.
Källarmästaren undra om vi aldrig hade 
sett mat.

Stefan Johansson och jag fick inte ledigt 
från våra jobb så vi kunde åka med bus-
sen till lägret.

Vem ställer upp, jo naturligtvis Rune 
med sin nya Mercedes. Den åker jag och 
Stefan iväg i som kungar.
Mariestad ligger alltid serien över oss, 
men ett år hamnar dom i vår serie trots 
allt.

Vi skall mötas i hallen i stan, det kom 
inte mindre än 900 personer. Vi fick på 
pälsen med 7-3.
Men returen höll vi på att klippa dom, 
endast 6-5 till Mariestad.

En match i Skövde, på den tiden ett 
uppblåsbart stort tält. Dom var väl bättre 
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Lite nytt från Vadsbo IHS
Vadsbo Idrottshistoriska sällskap har 
börjat det nya året lika aktivt som det 
gamla avslutades.

Redan första veckan i januari gästades 
vi av Sveriges "meste" speedwayförare, 
Peter Karlsson. Efter att ha berättat om 
sitt långa speedwayliv avslöjade han att 
han i år  kommer att köra för Smederna 
i elitserien och för sin moderklubb, 
Örnarna i allsvenskan. Peter fick också 
svara på en mängd frågor från intresse-
rade åhörare. Det var närmare ett 50-tal 

Det fanns en fotbollsförening 
i Töreboda på 1930-talet och 
under första delen av 40-talet 
vid namn IF Winden.

-  Den bestod i huvudsak av grabbar bo-
ende runt torget i Töreboda. Vi träffades 
ofta på en vind i Skaraborgsbankens hus 
(nuvarande Nordea), därav namnet, be-
rättar Roland ”Putte” Holm, 82 år, en av 
de grabbar som var med på den tiden.
Den drivande kraften var Ulf Thiseus 
(tidigare Gustavsson), född 1925.
-  De var tre bröder Thiseus med Ulf i 

VADSBO
än oss den matchen men ett domslut gick 
emot mig tyckte jag. Ingvar från Töre-
boda dömde matchen bara det fick mig 
att se rött. Domare på 60-70 talet hade 
bara toppluva på huvudet då. Jag kastar 
mina handskar och drar ner luvan över 
huvudet på Ingvar. En dråplig syn tror 
jag. Har hört från åskådare också.
Jag fick naturligtvis matchstraff och 3 
matchers avstängning, men vår ledare 
och gudfader Rune skriver till Västergöt-
lands ishockeyförbund. Pojken ville inget 
illa skriver han, så jag fick spela nästa 
match.

Vi hade en återträff för några år sedan. 
Många kom till Guntorpsvallen, som vi 
fick låna av Weimer.

Några saknades p.g.a. arbete eller långt 
att åka. Men några har lämnat oss för 
alltid.

När Jonny Bengtsson gick till Tibro för 
spel där var en stor ära för både honom 
själv och för vår klubb.
Men Jonny fick inte spela så länge, utan 
förolyckades i sin bil på väg till en trä-
ning.
Jag kan skriva under på att det var en 
tung dag för oss alla som följde vår kam-
rat till den sista vilan. 
En fin idrottskille som jag minns med 
glädje.

Idrotten styrdes redan på 60 talet till viss 
del av pengar, men i slutet av 70 fick 

föreningen sluta med hockeyn, p.g.a. 
spelarbrist, pengar, ishall, vad vet jag?

Men jag skulle aldrig velat ha alla mina 
säsonger ogjorda i Lyrestads färger. 
Härligt kamratskap många minnen och 
pruttar har det blivit i omklädningsrum-
men. Svett och tårar skratt och jävelskap.

Jag kanske kan berätta mer en annan 
gång om nån vell!

Hälsar Knut/högerskytt så det stänkte.

P.S. När hockeysäsongen var slut på fre-
dagen så började fotbollsträningen med 
grabbarna i Weimer på måndagen.

personer i lokalen, vilket betydde nytt 
rekord när det gällde gäster. Bilden visar 
Peter tillsammans med Vadsbos driftige 
ordförande, Bo Zackrisson.
Veckan därpå besökte Vadsbos IHS 
styrelse Karlskoga, och hockeyderbyt 
Karlskoga-Örebro. Initiativtagare var 
Roland Hassel. Roland som varit materi-
alförvaltare i Färjestad och Tre Kronor är 

boende i Gullspång, men nu involverad 
i Karlskoga Hockey. Han berättade och 
visade bilder från gamla tider om karl-
skogahockeyn, och naturligtvis bjöd han  
på fika i pressrummet.  
Roland längst ut till vänster på bilden.

                                                  Pelle P

Minns någon IF Winden?
spetsen som fick fart på verksamheten. 
Ulf lämnade dock Töreboda för Stock-
holm ganska tidigt, men han lever inte 
idag, säger Holm.
Bland andra grabbar som var med och 
spelade fotboll i IF Winden var Sören 
Wentzel och Key Pagoldh.

Det förekommer lite olika uppgifter 
under vilka år som IF Winden verkade, 
men enligt RF:s (Riksidrottsförbundet) 
matrikel, som utkom under åren 1903-
1962, stiftades IF Winden 1933, antogs i 
RF 1942 och uteslöts 1946. Medlemsan-
talet 1942 var 112.
-  Jag är osäker på vilket år vi startade, 

jag vill ha det till senare delen av 30-ta-
let, däremot är jag ganska säker på att 
vi slutade 1944. Året efter gick de flesta 
över till Töreboda IK och blev som ju-
niorer Skaraborgsmästare 1945. Vi mötte 
sedan Norrby i västgötafinalen i Borås 
och fick storstryk, minns Holm.
IF Winden var en ungdomsförening, som 
bara spelade träningsmatcher, mot bland 
annat Moholm och Tidan. 
-  Att Winden uteslöts ur RF 1946 är 
mycket troligt, då vi inte hade någon 
verksamhet året innan. Vi hade också en 
klubbnål, tyvärr har jag inte min kvar, 
slutar Roland ”Putte” Holm.

       Tord Källström, klubbnålsamlare, 
       som har IF Winden i sin ägo. 
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Klubbmatch mellan Vårgårda IK och Ryda SK, på Tånga Hed, 1961. 
VIK:s Inge Samuelsson har tagit täten på 1500 m före klubbkamraten, 
Tore Mattsson. Ryda-löparna, Bror Jonsson och Bernt Gustavsson 
följer lätt.

Bordtennisens rikstränare, Christer Johans-
son (bror till Kjell ”Hammaren” Johansson), 
instruerar Vårgårda-ungdomar i december 
1970. Från vänster: Tommy Andersson, Chris-
ter Johansson, Lennart Karlsson, Kenneth 
Thorild, Tomas Gustavsson, Lars Lorentzon, 
Mikael Berg.

Bordtennistrio från Södra Härene IF 1960-61. 
Från vänster: Gösta Gustafsson, Lennart 
Martinsson, Bertil ”Jonas” Johnsson.

Gullhögskolans segrande flicklag i Ellostrofén (DM för skollag) 1970-71. 
Stående från vänster: Eva Johansson, Kathrin Bengtsson, Karin Sjöblom, 
Agnetha Lundin, Karin Fredriksson, Maria Alexandersson, gymnastik-
lärare / lagledare Elisabeth Haglind. Knästående från vänster: Thory 
Engebratt, Ulla Andersson, Yvonne Larsson, Britt-Marie Norberg, Britt-
Marie Johnsson, Ulla Friberg.

Vårgårda CK:s svenska juniormästare 
i lag och lagtempo 1970. Från vänster: 
Ingemar Thuresson, Göran Pettersson, 
Lars Boring.

OK Kullingshof:s segrande lag i Sydsvenska 7-mannakavlen 1952. 
Från vänster: Karl-Erik Svensson,  Helge Andersson, Tage Dahl-
berg, Erik Frisk, Ulf Sjögren, Hugo Larsson, Stig Dahlberg.

Lite idrottshistoria 
från Vårgårda
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Under perioden 1945-1961 
förekom, vid olika tillfällen, 
inte mindre än sex spelare med 
GAIS-anknytning i Vårgårda 
IK:s röd/vita dress.

Redan 1945-1947 hade klubben, i 
sina led, haft en spelare med GAIS-
anknytning, fast ”tvärtom”. Det var 
Egon ”Atom-Egon” Johnsson” som, via 
Vårgårda IK, så småningom hamnade 
i GAIS, Svenska landslaget, proffsspel 
i Frankrike och senare i Schweiz. (Se 
även ”Westgötarnas Idrottshistoria” nr.  
3-2004.)

Egon ”Atom-Egon” Johnsson. Under
åren 1945-1947 spelade han totalt 21
matcher för Vårgårda IK.

Vårgårda IK 1949 (efter höstomgångens slut). Stående från vänster: Thure Kindgren, 
Henning Wessberg, Erik Svensson, Bertil Andersson (Stenbäcken), Oscar Rothenberg, 
Gustav-Adolf Westlund, Kjell Johansson. Knästående från vänster: Ragnar Berg, 
Roland Jonsson, Rune Ekman, Arne Johansson, *Gösta Aronsson, Arne Hildingh.
*Gösta Aronsson blev år 2000 först med att ha fullföljt Vasaloppet 50 gånger.

I en träningsmatch mellan Vårgårda IK 
och Othems IF 1953 uppträdde
inte mindre än fyra GAIS:are i VIK-trö-
jan! Från vänster: Bertil Sernros,
Leif Larsson, Karl-Alfred Jacobsson och 
Henning Wessberg.

NÄR VÅRGÅRDA IK ”INVADERADES” AV GAIS:are
1949 inledde Vårgårda IK en ”värvarpe-
riod” av stora mått. Den mest namnkun-
nige som då inträdde i laget var Henning 
Wessberg, från GAIS. En annan spek-
takulär värvning var Oscar Rothenberg. 
Denne bolltrollare hade dessförinnan ett 
förflutet i bl.a. Örgryte IS och Djurgår-
dens IF. I Djurgårdens IF hade  Oscar f.ö. 
spelat sin fotbollskarriärs enda  allsvens-
ka match. Bertil ”Kinna” Andersson 
(Stenbäcken) från Norrbygärde IF, senare 
Norrby IF, var ytterligare ett aktat namn 
som kom att tillhöra Vårgårda IK fr.o.m. 
1949.

1950 tillkom ännu en GAIS:are i form av 
Leif Larsson, som även hade ett förflutet 
i IFK Göteborg. Med alla dessa ”kano-
ner” i laget blev Vårgårda IK suveräna 
seriesegrare i Södra Elitserien 1949-50 
och var, efter kvalsegrar mot Tranemo 
IF, klara för spel i Södra Västgötaserien 
1950-51.

Den 30 juni 1953 spelade Vårgårda IK en 
träningsmatch mot Othems IF, från Got-
land. Då uppträdde inte mindre än fyra 
spelare med GAIS-anknytning i det röd/
vita laget! Förutom Henning Wessberg 
och Leif Larsson, vid det här laget ordi-
narie i Vårgårda IK,  hade laget förstärkts 
med Bertil Sernros och Karl-Alfred 
Jacobsson. Vårgårda IK vann matchen 
med 4-2 och  Karl-Alfred gjorde tre mål, 
varav ett på straff.  Detta blev dock enda 
framträdandet för Bertil och Karl-Alfred 
i VIK-tröjan.

1955 var denna ”GAIS-epok” i Vårgårda 
IK definitivt slut. Då gjorde Henning 
Wessberg sina sista matcher i den röda 
tröjan. 

Året innan hade Leif Larsson spelat sin 
sista match för ”röd/vitt”.
Nästa GAIS:are på Tånga Hed blev 
Frank ”Sanny” Jacobsson, lillebror till, 
den kanske mer namnkunnige, Karl-
Alfred Jacobsson. 

Tillsammans med Karl-Alfred och den 
andre ”tillfällige” VIK:aren, Bertil Sern-
ros, hade ”Sanny” blivit svensk mäs-
tare med GAIS 1954. Ett ”halvdussin” 
A-landskamper samt tre B-landskamper, 
under åren 1951-1953, fanns även på me-
ritlistan. ”Sanny” verkade som spelande 
tränare i Vårgårda IK under åren 1960-
1961.
 
Den 20 mars 1960 gjorde han debut för 
Vårgårda IK i en träningsmatch mot 
IK Elmer. I seriesammanhang blev det 
dock ingen debut för ”Sanny” förrän 
höstomgången började. Detta enligt 
den överenskommelse man träffat med 
GAIS. ”Sanny” var precis den injektion 
laget behövde och seger lades till seger, 
vilket slutligen räckte till en andra plats i 
div. IV Västergötland Västra. Länge såg 
det ut som den placeringen skull räcka 
för avancemang till div. III. Den kampen 
förlorades dock, då Svenska Fotbollför-
bundet i stället valde att ”flytta upp” en 
annan ”2:a”, nämligen Skogens IF, från 
Göteborg. 

För ”Sannys” del blev det ytterligare en 
säsong i Vårgårda IK, innan ”flyttlasset” 
drog vidare till Alingsås IF. 

                                 STIG SJÖGREN
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En klubb blir till
Det är inte ovanligt att några aktiva 
eldsjälar slår sig ihop och utöver sitt eget 
idrottande bildar klubb tillsammans. Så 
blev också OK Kullingshof till. 1942 
hade några grabbar i IFK Vårgårda 
(Idrottsföreningen Kamraterna) fått smak 
på orientering och funderade på om de 
inte skulle bilda en speciell förening 
för orienterare i Vårgårda. Sagt och 
gjort, även om det dröjde till året därpå, 
närmare bestämt den 9 mars 1943, innan 
planerna förverkligades. 

Initiativtagare och förste ordförande 
var Anders Svensson med gott stöd av 
Gösta Olsson, Rune Lindström, Torbjörn 
Nilsson och Kurt Ekelund som utgjorde 
första styrelsen. En som aktivt arbetade 
för OK Kullingshofs bildande var Valde-
mar ”Valle” Andersson som vid den här 
tiden var inkallad till militärtjänstgöring 
i Borås. Det rådde ju krigsberedskap och 
det var helt uteslutet att få nattpermis. 

OKK:s stronga damtrio som tog en 
meriterande 3:e plats i budkavle-SM 
1965. Bilden är dock från 1957, då trion 
tog klubbens första seger för damer i 
budkavle-DM.
Från vänster: Margareta Johansson, 
Margit Sjögren och Inga-Maj Sjögren 
(Larsson).

OKK:s segrande lag i budkavle-SM 1951. 
Uppifrån: Stig Dahlberg,
Erik Frisk och Karl-Erik Svensson. 
Trion försvarade därmed triumfen
från 1950. 

Valdemar Andersson med heders-
medlemsbeviset i OKK kring halsen. 
Bilden tagen i samband med 
Bertil Hedlunds intervju i mars 2013.
  Foto: Bertil Hedlund

Och på den tiden fanns inga möjligheter 
att ta sig från och till Borås på kvällen. 
Ett år senare var det Kurt Ekelunds tur att 
bli rekryt och då tog ”Valle” över Kurts 
uppdrag som kassör i föreningen, en upp-
gift han innehade i 41 år. (Kurt Ekelund 
ritade f.ö. OKK:s klubbmärke.)

Ok Kullingshof på kartan
Den som främst placerat OK Kullingshof 
”på kartan” är naturligtvis Stig ”Älgen” 
Dahlberg.
Redan som femtonåring testade Stig 
orientering i Tumberg på en bana som 
”Valle” lagt ut. Stig minns, trots sina 88 
år, att tiden blev 59.24. Detta var början 
på en lysande karriär som orienterare. 
1943 vann han Junior-DM med 16 minu-
ter. 1945 blev han som 20-åring femma 
på SM i seniorklassen och slog ett helt 
koppel av meriterade elitorienterare. Det 
var i Engelsberg i Västmanland och man 
sprang från Helvetets kulle till Engels-
berg, en kombination som Stig fortfa-
rande har roligt åt. Utöver en mängd 
DM-tecken blev det flera lagsegrar på 
DM- och SM-nivå. 1949 vinner Stig en 
4-landskamp i Danmark, ett inofficiellt 
Nordiskt mästerskap, som resulterar i att 
han tilldelas Skogskarlars Guldmärke för 
bästa aktiva insats under året. En bedrift 
han återupprepar året därpå i Varberg och 
får nu ta emot Ny Tids guldmedalj för 
bästa idrottsman i Götaland och nomine-
ras till bästa orienterare och får Libo-
priset. Det dröjde dock till 1958 innan 
Stig fick kliva längst upp på pallen som 
individuell svensk mästare.

Men det finns många andra namnkun-
niga orienterare i OK Kullingshof; Erik 
Frisk, Karl-Erik Svensson, Ulf Sjögren, 
Tage Dahlberg och Sten Johansson, för 
att nämna några tidiga kämpar. På senare 
tid kan tilläggas; Anders Sjögren, Fredrik 
Johansson, Göran Frisk, Andreas Johans-
son och Karl Larsson. På damsidan har 
det blivit flera fina placeringar genom; 
Margareta Johansson,  Margit Sjögren, 
Inga-Maj Larsson, Anna-Karin Claesson 
och Sara Svensson, m.fl.

Den som vill läsa mera om klubbens 
idrottsliga framgångar kan titta in på 
hemsidan: 
www.idrottonline.se/vargarda/kullings-
hof. Sök också artiklar om klubbens 
historia på Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskaps hemsida: www.wargardaihs.se

Orientering i Änglamark
För både Stig och ”Valle” är oriente-
ring så mycket mer än att springa rätt i 
en okänd skog. Jag kopplar tillbaks till 
Stigs erfarenhet av målet i Engelsberg 
1945 och konstaterar att skogen för Stig 
alltid varit något av en ”änglamark”. Jag 
noterar till exempel att när han berättar 
om hur han och ”Valle” satt kontrollvakt, 
som drog ut extra länge på tiden, så 
konstaterar Stig att det var vid en bäck-
förgrening där det växte en orkidé som 
på svenska kallas korallrot. Det visar sig 
nämligen att han är en stor blom- och 
växtkännare som bl.a. varit med och 
kartlagt växtplatser för backsippor och 
mosippor i både Vårgårda och Herrljunga 
kommuner. ”Valles” naturintresse tar sig 
uttryck i ett stort fotointresse som med-
lem i Vårgårda Fotoklubb.

OK Kullingshof – en pigg 70-åring!
Bertil Hedlund samtalar med Stig Dahlberg och Valdemar Andersson 
om minnen från OK Kullingshofs händelserika historia.
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Sten Johansson, OKK:s ”stålman” i 
skidspåren. Här i Vasaloppet 2001

Stig Dahlberg i hemmets lugna vrå. 
Bilden tagen i samband med Bertil Hed-
lunds intervju i mars 2013.
   Foto: Bertil Hedlund

2004 blev Fredrik Johansson svensk 
mästare i sprintorientering, klass H 18

Ett årligen återkommande, av allmänhe-
ten uppskattat arrangemang, är Trimori-
entering i april-maj. För undertecknad 
var detta ett suveränt sätt att lära känna 
en ny byggd när vi flyttade till Vårgårda 
1975.

Klubbstugan – ett gemensamt hem
Att en klubbstuga ligger i skogen är 
naturligt och den första samlingsplatsen 
blev ett torpställe som hette Torsjö-
torp. ”Valle” drar sig till minnes att det 
kostade 25 kr om året att hyra. 1947 
var ”Valle” med och byggde en bastu 
utmed järnvägen vid Kesberget och Stig 
blev förste eldare. Nu kunde de byta om 
inomhus vid träning och istället för dopp 
i ån blev det dusch, även om det bara var 
kallvatten i rören. 
1981 är en stor dag i klubbens historia 
då den vackra och rymliga Kullings-
hofstugan kunde invigas av Riksidrotts-
förbundets dåvarande ordförande, Karl 
Frithiofsson. Stugans fantastiska läge 

blev också en stor tillgång för klubbens 
aktiva skidsektion med Sten Johansson 
som pådrivande entusiast. En mycket 
kuperad terräng, el-ljusspår och en 
mängd stigar gör området vid Kesber-
get lämpligt för alla former av motion. 
Stugan brann till stor del ner 1997 genom 
ett åsknedslag men vid återuppbyggandet 
ett år senare kunde man glädja sig åt en 
ännu mer ändamålsenlig byggnad. 

Klubben idag
På senare tid har rullskidåkning blivit 
en självklar del av klubbens aktiviteter 
och för första gången arrangerades 2012 

”Vårgårdarullen”, som ingick i Västsven-
ska Rullskidscupen. Ett evenemang som 
fick mycket högt betyg av deltagarna.
Enligt klubbens tidning ”Hofnarren” har 
nu föreningen 477 medlemmar (317 män 
och 160 kvinnor) varav 28 är under 12 år, 
82 är mellan 13-25 och 367 är över 25 år. 
Ordförande är Lars Barkestedt.

70-åringen firades stort den 9 mars och 
ansvariga ser framtiden an med tillför-
sikt. Visst kämpar man som många andra 
föreningar med ekonomi och ledarrekry-
tering men med goda förebilder som t.ex. 
Stig och ”Valle” bör det vara en förmån 
att få bidra till nästa generations motion 
och prestation.

Bertil Hedlund
Styrelseledamot i Wårgårda Idrotts-
historiska Sällskap

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. 
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Herrljunga TK
90-års jubileum 2013
23 april 1923 – ett historiskt 
datum. Denna dag samlades en 
skara Herrljungabor för att bilda 
vad som kom att bli en mycket 
vital förening – Herrljunga TK.

Klubbens förste ordförande blev Bo Wal-
lander och styrelsen i övrigt fick följande 
utseende. Olle Eriksson, Rustan Anders-
son, Margit Hultman, Raymond Stenbeck 
och Helmer Forsell. 
Låt er ändå inte luras och tro att detta var 
debutåret för tennissporten i samhället. 
Redan 1916 började lärarna vid den då-
varande folkhögskolan att spela tennis på 
en uppritad bana vid torget. Så småning-
om höll de till på en enkel plan i ”Väster-
gårds håla” vid nuvarande Interskrift
Första riktiga tennisbanan var en grus-
bana som byggdes vid nuvarande Herr-
ljunga Elverk i mitten av 1920-talet.
Det stora lyftet för tennisen i Herrljunga 
var emellertid byggandet av Herrljunga 
Sporthall 1938, som gjorde det möjligt 
för kommunens invånare att idka idrott 
året runt.

Framgångarna kom därför inte att dröja. 
I början av 1940 talet fick Herrljunga 
sin första DM-mästare för seniorer och 
i slutet av 1940- talet och i början av 
1950-talet dominerade klubben 
även juniorsidan i distriktet med flera 
mästerskap. Det gällde att ta vara på 
ungdomarna och man byggde en ny grus-
bana vid Sporthallen 1947 och ytterligare 
2 st grusbanor i Arvidsgårds området 
1951. Med 3 st banor hade föreningen 
möjlighet att ordna alla slags tävlingar 
och kurser vilket också skedde.

Från 1950 och fram till 1965 kom Herr-
ljunga att dominera tennisen i Västergöt-
land på såväl junior som seniorsidan och 
så småningom bli en av landets allra bäs-
ta tennisklubbar med många seriesegrar                                                                                              
och flera fina placeringar i Svenska lag-
mästerskapen och även vinna SM för lag 
i hård kamp med landets bästa klubbar. 
    
Under de gångna åren har föreningen 
haft spelare med i olika landslag och 
vunnit långt över hundra DM-titlar i 
olika klasser och fostrat spelare, som 
även  nått stora framgångar som ledare.
På grund av olika omständigheter hade 
föreningen under slutet av 1960-talet 
mindre framgångar, som alla vet är ju 
ingenting beständigt.

Klubben ändrade målsättningen, då det 
är svårt för en liten klubb att klara både 
elit och breddverksamhet.
Från början av 1970-talet har huvudmålet 
varit att satsa på bredd och ungdoms-
verksamhet, vilket även gäller idag.

Klubben har från 1970 och fram till 
idag haft en mycket god bredd på sin 
verksamhet med många segrar i olika 
Västgötaserier för såväl juniorer, seniorer 
och veteraner. Flera segrar i DM-mäster-
skap i olika klasser inte minst på junior-
sidan, vilket är mycket glädjande. 
På senare år har föreningen även fått en 
mycket aktiv damsektion. Resultat av 
breddverksamhet. 

Hur har det då varit möjligt att driva en 
sådan stor verksamhet med ökat med-
lemsantal till att idag omfatta över 200 st 
medlemmar varav ett 75-tal juniorer där 
en stor del är flickor. 

Facit till detta är frivilliga duktiga 
instruktörer och ledare, som under åren 
lagt ned ett stort arbete.

Det viktigaste av allt klubben har under 
tiden 1976-1991 kunnat bygga 2 st nya 
grusbanor vid Skoghälla och 1983 ett 
klubbhus vid utebanorna och inte minst 
den fina 2-banors inomhushallen som 
invigdes 1991  också belägen vid Skog-
hälla.
Dessa projekt har varit möjliga att ge-
nomföra tack vare stora frivilliga insatser 
av medlemmarna och inte minst det fina 
stöd man  fått av Herrljunga Kommun 
och ortens företag, som har insett vikten 
av att ge alla i kommunen möjlighet till 
en aktiv fritid.

Herrljunga TK kommer därför att in på 
2000-talet att ha samma inriktning, satsa 
på bredd och ungdoms verksamhet och 
att tennisen skall vara till för alla ses som 
en självklarhet.
Ny ordförande i klubben sedan 2005 är 
Per Borgvall. 
                                       Sixten  Borgvall

Viktiga ledare och spelare i Herrljunga TK, som uppvaktades vid klubbens 
75-årsjubileum 1998. Fr.v. Per Borgvall, Lennart Winbo, Sven Littorin

Ledare Herrljunga TK.
Ordförande genom åren.  

Bo Wallander  1923-1930
Enar Larsson  1931-1941
Bror Stjerna  1942-1943
Börje Ullén  1944
Bror Stjerna  1945-1948
Bengt Lundell  1949-1955
Anders Borg  1956-1960
Folke Engelbrektsson 1961-1967
Bertil Strand  1968-1971
Sixten Borgvall  1972-2004
Per Borgvall  2005-

Utan att placera i någon rangordning 
måste vi komma ihåg duktiga ledare 
förutom ovanstående såsom Lara-Erik 
Johansson, Kurt Johansson, Börje 
Danielsson, Bertil Strand, Jan-Erik 
Johansson, Nils-Erik Molin, Sven 
Littorin, Mats Hermansson, Lennart 
Winbo, Rolf Aleryd, Hans Johansson, 
Fredrik Gustavsson, Magnus Berne-
häll, Marie Lönnbark, Anette Aleryd, 
Anne-Lie Rickeberg, Robert Karlsson, 
Nils-Erik Svensen, Fredrik Bengtsson, 
Torbjörn Palmberg, Göran Branmark 
med flera.
Utan dessa eldsjälar där några fort-
farande lägger ner ett stort arbete för 
föreningen hade klubben aldrig nått 
de stora idrottsliga framgångarna, som 
man har gjort genom åren.
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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. 

Av Stig Hagberg, Expressen 20/12  1954.

Herrljunga (Expressen). Det fanns 
en tid då man måste åka till Es-
kilstuna(!) för att få anledning att 
berätta om Herrljunga i sportspal-
terna. I smedstan vistades nämligen 
herr konstbrottare Roland Carlsson, 
den ende idrottsman av format som 
gjort den västgötska järnvägsknuten 
känd…

Numera behöver man inte ta några un-
derliga omvägar för att hitta Herrljunga-
grabbar med kvalificerade idrottsliga 
meriter. Man kan utan vidare bege sig 
till ort och ställe, där man träffar på tre 
purfärska a l l s v en s k a seriesegrare!
Under de tre fyra senaste åren har tennis-
sporten seglat i den allra förligaste vind 
i Herrljunga. Seger har lagts till seger , 
och nu – bara för någon vecka sedan – 
blev den ojämförligt största ett faktum: 
Allsvenska serien ( div. 1) västra gruppen 
hemfördes.

TRE JUNIORER
Herrljunga-prestationen framstår säkert 
som än vassare om man berättar att det 
praktiskt taget är tre juniorer (!) som 
snott hem serieguldet. Praktiskt taget 
juniorer var det ja. Lagets förste man , 
Sixten Borgvall, 22 år gammal, är den 
ende som inte uppfyller juniorvillkoren. 
Men de två andra , 17-åringarna John-
Anders Sjögren och Rolf Andersson, gör 
det i så mycket högre grad.

Den mer kände i trion är ”veteranen ” 
Borgvall. Hemma i Västergötland har 
han visserligen ” skalperat” de flesta, 
men i de större sammanhangen har fram-
gångarna ännu inte varit av jordskreds-
format.
Sixten Borgvalls båda lagkamrater, John-
Anders Sjögren och Rolf Andersson, 
har trots sina fåtaliga vårar hunnit vara 
med i svängen ordentligt de senaste åren. 
Tillsammans är de svenska juniormästare 
i dubbel och dessutom elever i den s.k. 
Luffler-skolan. Ynglingarna är med andra 
ord två av den svenska tennisens allra 
främsta påläggskalvar.

Nu är det bara tennis i Herrljunga…
Två 17-åringar och en 22-åring bärgade allsvenska serieguldet.

BARA BERÖM
Gladast bland de glada i Herrljungas 
tenniskretsar är just mannen bakom 
framgången, Bengt Lundell, ledare och 
entusiast av stora mått.
Det finns ingen anledning att spara på 
berömmet åt grabbarna den här gången, 
säger Bengt Lundell. De har skött sig 
storartat och trots sin ungdom stått pall 
i flera blåsväder. Någon serieseger hade 
vi aldrig kalkylerat med, särskilt som vi 
den här säsongen måste reda oss utan den 
mest rutinerade, Börje Eklund, som gick 
tillbaka till Alingsås.
Bengt Lundell är en ledare med sinne för 
realiteter, och han vet mycket väl att de 
två juniorernas frammarsch och ständiga 
formförbättring kan betyda att de en 
vacker dag packar trunken och lämnar 
hemorten Herrljunga.
Det är ingen tvekan om att en ung ten-
nisspelare måste till Stockholm och dess 
många möjligheter om man har siktet 
inställt på landslag och utlandsresor. På 
landsorten kan man endast utvecklas till 
en viss grad. Vad Rolf Andersson och 
John-Anders Sjögren beträffar är det 
odiskutabelt att de strävar efter en karriär 
inom tennissporten. Men om de vill satsa 
så hårt att de flyttar till Stockholm, det 
vet varken jag eller de själva ännu så 
länge, slutar Bengt Lundell. 

Svenska Mästarna 
Rolf Andersson, John-Anders Sjögren, Sixten Borgvall, och lagledaren Bengt Lundell

HÄR ÄR MÄSTARNA
Herrljunga (Hagberg)
En kort presentation av Herrljungas 
historiska allsvenska premiärsegrare kan 
kanske vara på sin plats.
Var så god här kommer den:
Sixten Borgvall lagets äldste spelare, 22 
år gammal, är en fin fighter och ger ald-
rig slaget förlorat hur hopplös situationen 
än kan tyckas vara. Har en forehand som 
utan vidare tillhör de skarpaste i lan-
det och ett väl utvecklat bollsinne. Har 
matchskillnaden 6-2 i serien.
John-Anders Sjögren, 17 år och svensk 
juniormästare i dubbel. Lagets borne 
optimist. Älskar att rusa fram till nätet, 
när motståndaren absolut inte väntar 
en sådan aktion. Baslinjespelet är ännu 
så länge Sjögrens svaghet, men på 
den punkten går utvecklingen ständigt 
framåt. Fick samma matchskillnad som 
Borgvall i serien.
Rolf Andersson, jämngammal med Sjö-
gren och juniormästare i dubbel tillsam-
mans med honom. Rolf som är obesegrad 
i serien (8-0) har bara ett förlorat set.( En 
spelare med mycket stora linjer och med 
styrkan i ett tungt och öppningsgivande 
baslinjespel). Värste motståndaren är det 
egna humöret.
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Tre framgångsrika domarprofiler från Herr-
ljunga med omnejd: Lennart Fagrell från 
Annelund, Rigmor Olsson från Hudene och 
Lars-Åke Söderblom från Herrljunga.

Ett av Herrljunga SK.s bästa damlag, som vann sin serie 1969. 
Lars-Erik Fredriksson, tränare, Elisabeth Gustavsson, Gun-Britt 
Jonsson, Pia-Lisa Holmgren, Ingela Bengtsson, Karin 
Holmstrand, Lena Andersson, Inga Johansson, Inga-Lill Olsson, 
Gösta Aronsson, lagledare.
Irene Larsson, Lena Johansson, Märta Strandberg, 
Ulla Andersson, Ann-Britt Larsson, Christina Aronsson 
och Margareta Svensson.

Fyra profiler under ett av HSKs träningsläger i 
Polen 1983.
Tomas Fredriksson, Per-Arne Johansson, Robert 
Carlsson och Lennart Anderberg.

Ett av Herrljunga SK.s bästa ungdomslag, som vann 
samtliga matcher under året på mitten av 60-talet. 
Torsten Björklund, Lagledare, Tommy Andersson, 
Lars Andersson, Lars-Åke Björklund, Christer 
Engblom, Claes Winbo, Jan Nilsson, Jan Larsson, 
Christer Johansson och Harry Nilsson, tränare.
Göran Carlsson, Jan-Olof Johansson, 
Jörgen Abrahamsson, Christer Svensson och 
Göte Olsson.

Herrljunga SK.s juniorer 1949. 
Stående fr. v. Folke Holm, Bengt-Göran Johansson, Lennart Wäng-
qvist, Sixten Borgvall, Per-Arne Johansson, Börje Larsson.
Knästående fr.v. Erik Johansson, Sven Hallberg, Roland Jonsson, 
Tage Wallgren, Berndt Sahlen.
Bröderna Bengt-Göran och Per-Arne spelade allsvenskt i ÖIS.
Sixten Borgvall var svensk lagmästare i tennis med Herrljunga TK.

Herrljunga Sportklubb
Klubben bildades 1925 och 
är fortfarande synnerligen 
livaktig i sektionerna fotboll, 
orientering och friidrott.
Klubbens arena heter 
Skoghälla.

Nästa nummer av Westgötarnas Idrottshistoria kommer 
att bli någon form av ”jubiléumsnummer”. Det är 25 år 
sedan Westgöta Idrottshistoriska Sällskap bildades och 
vi skall försöka spegla dessa 25 år i ord och bild.

Korsordet blir bara mera 
populärt. Vi får fler och fler 
svar från hela Sverige!
Trevligt, tycker vi 
...fortsätt så!
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SOMMARKRYSS
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, ordet för något som vi hoppas få mycket av i sommar.
Skriv ned svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till
”SOMMARKRYSS”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.
Senast den 15 augusti 2013 vill vi ha svaren. Vi drar som vanligt tre vinnare bland rätt insända svar.

Rätt svar i förra numrets ”VÅRKRYSS” skulle vara ”ISLOSSNING”. Vi har dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Alf Nyström, Trädgårdsgatan 10, 522 31 Tidaholm.
2:a pris 2 Sverigelotter: Robbin Falkenström, Granitvägen 7, 506 70 Sparsör.
3:e pris 1 Sverigelott:    Roger Gottfridsson, Bofinksgatan 11, 235 37 Vellinge.
                                                                                                                                                                          
Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.

      PRYDA          
SEG-
RA-
RE

13-04
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Adress:    c/o  Gunnar Ryberg
 Prästeskärsvägen 11
 441 35 Alingsås
Tel:       0322-120 88
Epost:     g-cryberg@telia.com
Hems.    www.alingsasihs.se
Lokal Östra Kyrkogatan 3
Ordf. Gunnar Ryberg, 0322-120 88
Sekr. Lars Larsson, 0322-137 24
PlusG. 645 95 45-7
Kontakt: Ronnie Andersson
 0322-176 22

Adress: Box 554
 501 13 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, Rydal
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.       Sven Andersson
Tel: 0504-220 00
 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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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

Sven-Åke Mökander
Markgatan 39
441 51 Alingsås
0322-67 23 10
070-672 31 56
svenake.mokander@gmail.com

Adress:      Box 80,
                  462 21 Vänersborg
Museum:   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
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, ordf.
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   

Lars Göran Bengtsson
Ranvägen 2
462 54 Vänersborg
0521-158 12, 073-639 71 88
bengtsson.vanersborg@gmail.com

Lennart Lundh
Carlmarksgatan 18
532 32 Skara
0709-17 20 02
lennart.lundh@telia.com

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



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 BORÅS

Posttidning B

Några ”go´bitar” ur WI nr 2 2013

Bandy på Kobergssjön  - sid. 11 Matglada deltagare  - sid. 8

Åsunda IP  - sid. 4-5

”Kirre” efter lasarettsbesök  
- sid. 14-15

Harry ”Bobben” Bolinder  - sid. 13

Inger från Hjo  - sid. 18

Svenska Mästare - sid. 27

Herrljunga SK - sid. 28

Vi på red. önskar alla 
våra läsare en riktigt 
skön sommar!

...och mycket, 
mycket mera!

Vi på red. önskar alla 
våra läsare en riktigt 
skön sommar!


