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Ordföranden har ordet

Roland Gustafsson

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

Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Det ” lackar” mot jul. Allra mest ”lackar” det väl 
på julafton, om nu inte ”lacket” tagit slut efter 
närmare två månaders juldekorationer i alla 
affärer, på gator och torg.
Hur som helst så har den ovanligt vackra och milda 
hösten givit möjlighet till många idrottshistoriska 
upplevelser.

Vårt jubileum.
Höjdpunkten för mig var den 21 september i 
Gräfsnäs, då WIS högtidlighöll sin 25-åriga tillvaro. 
En vacker sensommardag, den vackra 
omgivningen, det utmärkta värdskapet och många 
engagerade deltagare gav jubiléet den inramning, 
som krävdes för att dagen skulle bli stilfull och minnesrik. Vi fick i bildspelets form 
uppleva en västgötsk idrottshistorisk resa, som borde ha väckt beundran, eftertanke 
och perspektiv på dagens verksamhet. Lagom till högtidsdagen kom ett välgjort 
jubileumsnummer av vår tidning med utförligare information. En fullträff i 
jubileumsprogrammet blev de tre inbjudna journalisternas framträdande. 
De representerade tre generationer inom sportjournalistiken och kunde på ett 
humoristiskt och intresseväckande sätt beskriva sin journalistiska gärning och 
verkligheten bakom sportsidornas rubriker.

WIS och IHRF?
Idrottshistoriska Riksförbundet avhöll nyligen sitt årsmöte, som denna gång var 
förlagt till Skövde. Förbundet har sedan bildandet 2004 haft en stormig resa och har 
inte kunnat leva upp till de målsättningar, som fastställdes vid bildandet. Resultatet
av årets möte får redovisas på annat sätt och plats, men frågan om ett idrottshisto-
riskt riksförbunds vara eller inte vara har relevans även på WIS. Jag anser, att WIS 
har ett stort ansvar i frågan. Dels därför att vi var med vid bildandet och dels om vi 
vill betrakta oss som ett av de ledande idrottshistoriska sällskapen i vårt land och 
vill driva utvecklingen framåt. I annat fall bör vi snarast ändra våra stadgar och vår 
verksamhetsplan.
Mig möter även inom WIS argument såsom:” Det finns så många sällskap redan..”,
”Inte mer administration”, ”Till vilken nytta?..” Jag kan ana inslag av ”att vara sig
själv nog”, ”jantelagen” och andra inte särskilt utvecklingsfrämjande tankar.
För mig är problemet det omvända. Splittringen och avsaknaden av en gemensam 
arena skapar ett tillstånd av kraftlöshet. Om vi tror att WIS är den sammanhållande 
länken för våra sjutton sällskap, varför skulle inte IHRF kunna vara det detsamma
för landet? Idrottshistorien känner inga kommun-, läns- eller landskapsgränser än
mindre i framtiden. Vi behöver skapa ett gemensamt forum,som speglar vad som 
sker i olika delar av landet. Idéer, tankar och goda exempel. Konkret betyder det 
att skapa t.ex, hemsida, tidning, utbildning m.m. Det händer inte om vi inte drar åt 
samma håll!

Nätverk.
Vi lever i nätverkens tidevarv. I dem skapas framtiden, förvaltas, nutiden och 
bevaras idrottshistorien. Se förändring som en möjlighet inte som ett hot! 
Dessutom föder positiva tankar positiva reaktioner, ger energi, engagemang och 
mening. Bygg värdebaserade nätverk!

Årsmöte 2014.
Vårt nästa årsmöte 2014 är fastställt till lördagen den 15 mars. Platsen blir Skara.
Vid årsmötet skall vi bryta våra tankar, idéer och åsikter med varandra och forma 
en plan för framtiden. Boka in dagen!

Med tillönskan om En god Jul och Ett gott nytt år!
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Ansvarig utgivare:  Leif Svensson        Redaktör:  Göran Axelsson

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

Produktion: Borås Idrottshistoriska Sällskap

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Redaktionskommittén
Adresser och tel.nr.

Göran Axelsson
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
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. 
39 fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och 
bilder har hittills producerats.

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

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 1/2014 ca. V 8

Nr 2/2014 Maj

Du vet väl att du, som privatperson också kan 
 bidra med att förgylla tidningen 
med insändare, reportage, debattinlägg etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller 
svart/vitt digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 
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Att WIS fyller 25 år i år lär väl 
inte ha kunnat undgå någon av 
denna tidnings läsare. Förra 
numret var ju ett jubileums-
nummer där WIS historia och 
utveckling presenterades i både 
text och bild.

WIS 25-ÅRSJUBILEUM

Gunnar Ryberg hälsade välkommen

Den 21 september var det dags för det 
sommarmöte som blev ett jubileums-
möte. Platsen var Gräfsnäs slottspark 
där också det hela började 17/9 1988. 
Alingsås IHS var värdar och hade anlitat 
Ulf ”Tidan” Johansson och Ulf Esborn 
för trevlig musikalisk underhållning och 

WIS
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

25 år
1988 - 2013

Carl-Erik Johnsson visade ett historiskt bildspel

Ulrik Lindelöv för det lekamliga, 
dvs välkomstfika och en förnämlig 
trerättersmåltid, allt på Slottscaféet, som 
ju ligger fantastiskt vackert vid Antens 
strand och med slottsruinen alldeles 
intill.
Gunnar Ryberg hälsade välkommen från 
Alingsås sida och Roland Gustafsson 
från WIS. 
Roland underströk bl a den enorma 
utveckling som skett från att 53 perso-
ner stiftade WIS till idag, med 17 lokala 
sällskap och nära 3 500 medlemmar.

Därefter följde ett historiskt bildspel där 
Carl-Erik Johnsson som varit med under 
hela resan utifrån ett rikligt bildmaterial 
gav en resumé över vad som hänt under 
de tjugofem åren. De många lokala 
sällskapens framväxt, de olika försöken 
att med olika skrifter och sådant som 
idrottskortleken finna finansiering, något 
som i och för sig inte riktigt lyckades, 
allting gick runt men utan några större 
överskott. Men självfallet var det utom-
ordentligt värdefullt i alla fall. 
Rikskonferensen 1998, tidningens 
tillkomst 2004 och WIS roll i Idrottsför-
bundets 100-årsfirande togs också upp 
bland mycket annat. Nämnas ska också 
att 1997 fick WIS medlem nr 1000. Det 
var Olle Magnusson, pingislirare från 
Vårgårda som även vara närvarande på 
jubileet.

Därefter var det dags för tre sportjourna-
lister av olika generationer att berätta om 
sig själva och sin syn på sportjournalis-
tiken, hur den förändrats och vart den är 

Fullsatt vid middagsborden
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Ulf Esborn och Ulf ”Tidan” Johansson stod för trevlig musikalisk underhållning

Ett mycket uppskattat inslag var de tre sportjournalisterna av olika generationer. Det var Stig Hagberg, Borås Tidning och 
Expressen, Daniel  Vandor, Ludvika Tidning, Nerikes Allehanda och GT och Jan Hansson, GP och BT -här diplomerade av 
Roland Gustafsson.

på vägen. Det var Stig Hagberg, Borås 
Tidning och Expressen som började som 
radskrivare med 10 öre per rad i ersätt-
ning, Jan Hansson, GP och BT som fick 
börja med 15 öre och den yngste, Daniel  
Vandor, Ludvika Tidning, Nerikes Al-
lehanda och GT som nog inte prövat 
radskrivande.

Carl-Erik Johnsson höll i det hela, tog 
upp olika frågeställningar där man 
kanske särskilt ska nämna vad var det 
som de aldrig skrev om och vad tror 
de om sportjournalistiken i framtiden? 
Berättelserna flöt fritt och synnerligen 
underhållande, med många roliga och 
också tankeväckande historier om kända 
idrottsmän, ledare och domare som illus-
trationer till de olika frågeställningarna.

Tipspromenad

WIS uppvaktades av olika organisationer 
inom och utanför landskapet, här t.ex. av 
förre WIS-ordföranden Tommy Wahlsten

Sedan var det dags för en intrikat 
tipspromenad medan lokalen ställdes i 
ordning för maten. Suverän segrare var 
Sören Karlström från Idrottsförbundet 
som ensam hade alla rätt. Fem deltagare 
hade ett fel och fick rankas efter utslags-
frågan (hur många poäng har Malmö FF 
tagit i högsta serien).     

Och så kom maten på bordet och efter-
som det var jubileum så uppvaktades 
WIS till desserten och kaffet av olika 
organisationer inom och utanför landska-
pet innan det var dags för hemfärd och 
påbörjandet av nästa 25 år. 

Tommy Olsson
Foto: Lennart/Göran, BIS
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Ett litet idrottshistoriskt test 
i vintermörkret
Vi har lagt in bilder på ett antal idrotts-
kvinnor/män, (numrerade från 1-10), 
som har eller har haft någon anknyt-
ning till Västergötland.
Gissa vilken ort dessa förknippas med.
Detta är ingen tävling, men ni kan ju 
testa varandras kunskaper inbördes.
Svaren finns på sidan 28.
                               Sammanställt av Lennart/BIS

Marita Skogum –förknippas med...

1 Var?

TEST

På kvällen måndagen 
den 11 augusti 1924 
arrangerades för-
nämliga simtävlingar 
i Ramnasjön av Elfs-
borg. Tävlingarnas 
stora dragplåster var 
naturligtvis Arne Borg, 
en av Sveriges största 
idrottsidoler genom 
tiderna. 

BORÅS DÅ
Vid de nyss avslutade olympiska spelen 
i Paris hade han tagit silver både på 400 
meter och 1500 meter fritt och brons 
i lagkapp 4x200 meter. Arne Borg var 
jämte amerikanen Johnny Wiessniiller 
(''Tarzan") och australiern Boy Charlton 
världens snabbaste och mest omtalade 
simmare. Även tävlingsannonsens två 

Arne Borg gjorde succé vid tävlingar i Ramnasjön 

BORÅS

andra namn lockade säkert åskådare till 
Ramnasjön. De var simhoppare, Wall-
man till och med guldmedaljör i raka 
hopp vid OS i Antwerpen 1920. 

Sommaren 1924 
anordnades flera simtävlingar i Ramna-
sjön. Där hade man i början av juli invigt 
vad som kallades ett simstadion med 
tal av häradshövding Thor Odencrants, 
simtävlingar och uppvisningar i konstsim 
i närvaro av ledamöter från magistrat, 
drätselkammare, stadsfullmäktige och 
många andra. 
Åskådarplatserna var "fullständigt fyll-
da" rapporterar Borås Tidning från Arne 
Borg-galan i Ramnasjön. Han simmade 
500 meter fritt mot ett boråsiskt femman-
nalag (Johan Just, Stellan Ekstrand, Tage 
Svanberg, Bertil Rasmusson och Verner 
Larsson) och vann överlägset. Han gav 
en uppvisning i olika simsätt och han 
deltog i en vattenpolomatch, ena halv-
leken för det "vita" laget, den andra för 
det "svarta”. Borås Tidning skriver om 
matchen: 
"Publiken hade ohejdat roligt. Det ena 
laget förlorade. Vilket var inte gott att 
hålla reda på". 

Simtävlingarna denna 
augustikväll blev en "fullständig succé". 
Publiken stannade länge kvar efter deras 
slut och "hejade och hyllade". Arne Borg 
sade sig vara "stormförtjust i Borås och 
boråsarna" och lovade att gärna komma 
tillbaka vid något senare tilIfälle. 
Söndagen den 31 augusti var det hög-
tidlig avslutning på simsäsongen 1924 i 
Ramnajön. Då ägde för första gången i 
Borås stads historia simpromotion rum. 
Promotor var folkskoleinspektör A.V. 
Hammer som promoverade 60 "kan-
didater" och 14 "magistrar", bland de 
senare Axel Cadier och enda kvinnan, 
Elsa Isenberg. Sommaren 1932 var det 
dags att ånyo inviga ett nytt kallbadhus 
vid Ramnasjön på det gamlas plats. 
Det rymde bland annat 50 meter långa 
simbanor, läktare med 750 sittplatser, ett 
högt hopptorn och omklädningsrum för 
350 personer. Anläggningen hade ritats 
av Harald Ericson, stadsarkitekt i Borås 
sedan 1929. 
Arne Borg kom också att uppträda i detta 
nya badhus, därmed uppfyllande vad han 
lovade i augusti 1924. 

                                     LARS SUNDIN

Simstadion i Ramnasjön                                                                                 Foto: BIS
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Harald Lûckner –förknippas med...

2 Var?

TEST

BORÅS

BORÅS DÅ 

Fredagen den 6 januari 
1939 spelade vad Borås 
Tidning kallade "världens 
bästa bandylag",  Slotts-
brons IF från Värmland, 
på Ramnasjöns is en vän-
skapsmatch mot Elfsborg, 
distriktsmästarna från 
Västergötland.

Tidningen hoppades att boråspubliken 
skulle få se "vilken vacker sport bandyn 
är, vilka möjligheter till rasande snabba 
anfall avslutade med kanonhårda skott 
efter isen, eller eleganta tennisslag, 
smarta kombina tioner och slug taktik, 
som finnas i vinterns fotboll". 
Bandyn vann insteg i Sverige i slutet av 
1800-talet. Spelet, som har sitt ursprung i 
England, kalllades först hockey, men från 
1904 bandy. Det blev snabbt populärt 
och fick stor utbredning, inte minst i 
Värmland. Därifrån kom två av 1930-ta-
lets bästa svenska lag, Karlstad-Göta och 
Slottsbron. 
Det värmländska gästspelet på Ramna-
sjön på trettondedagen höll dock på att 
gå om intet. Ett par dagar före helgen 
vräkte våt och tung snö ner över Borås. 
Bandyplanen, 100 meter lång och 60 
meter bred, täcktes av ett decimetertjockt 
lager snö. Men Borås Vinteridrottsklubb, 
BVlK, som ansvarade för sjöns skrid-
skobana och bandyplan, lyckades med 
hjälp av "14 häståk och 30 man" få en 
acceptabel plan i ordning till matchdags 
på trettondedagen. 
Då domaren Nils Alström blåste till spel 
hade omkring 1000 åskådare mött upp 
på Ramnasjön. Det var något färre än 
väntat, möjligen beroende på länskun-
görelsen att endast personer som bodde i 
Borås fick se matchen. Mul- och klövsju-
kan grasserade nämligen i länet och den 
ville man inte ha in i staden, därav den 
påbjudna restriktionen. 

Matchen bjöd inte den bandypropaganda 
arrangörerna hoppats på. Därtill var isen 
för dålig, och Slottsbron tycks ha sparat 
på krafterna till den allsvenska seriestar-
ten i Nässjö två dagar senare. Det var 
på vägen dit man gjorde framträdandet i 
Borås. 

Världens bästa bandylag på Ramnasjön 

Snökörning med häst på Ramnasjön.
Spelet kan börja!                                     Foto:Privat

När isen höll, spelade man bandy på Ramnasjön i Borås. Här Elfsborgs lag i samband 
med en match på 30-talet, dock inte den match texten handlar om.            Foto: BIS

Slottsbron vann matchen mot Elfsborg 
med 6-1. I paus ledde värmlänningarna 
med 2-1. Elfsborg gjorde en jämn första 
halvlek, tog till och med ledningen 
genom mål av Axel Stenholm efter pass-
ning från Carl Springer, center i boråsla-
get. Springer hade, innan han blev polis i 
Borås, spelat bandy för Karlstad-Göta. 
I andra halvlek dominerade Slottsbron 
och visade stundtals sin mästarklass. 
Kanske var inte lagets form den bästa 
trots allt. På söndagen skulle man något 
överraskande förlora med 3-1 mot Nässjö 
IF. 
Tilläggas kan, att Elfsborg, sexfaldiga 
västgötarnästare i bandy, 1940 beslöt att 
nedlägga sin bandysektion. 
                                      LARS SUNDIN
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VÅRGÅRDA

Det är ju många som samlar på 
klubbnålar från idrottsföreningar. 
Bland alla samlarobjekt finns det 
ju rariteter, för vilka priset kan 
”skjuta i höjden”. Mest åtråvärda 
är oftast klubbnålar från nedlagda 
föreningar. 

Även inom Vårgårda kommun finns 
”ett antal” nedlagda föreningar, som 
hade egna klubbnålar. Bland dessa finns 
det några, vars klubbnålar verkar vara 
eftertraktade bland samlarna. T.ex. är det 
många som ”hör sig för” ang. Lagmans-
holms IF, som många samlare tycks 
sakna.
Beträffande Lagmansholms Idrottsfören-
ing,  finns uppgifter i ”Svenskt Idrotts-
folk” att föreningen bildades 1930. 

Vi minns Calle Bengtsson
Calle Bengtsson (3 juni 1934 – 23 mars 2013), som föddes och växte upp i Torrbacken, Tumbergs 
församling i Vårgårda kommun, var en stor galjonsfigur i Vårgårda IK:s klubblag i friidrott under 
1950-talet och början av 1960-talet. Bl.a. erövrade Calle Vårgårda IK:s första DM-tecken 
någonsin, då han vann 300 m för Pojkar A 1952. En 6:e plats i tresteg vid JSM 1953 är också värd 
att notera. Under sin militärutbildning, som ägde rum 1954-1955, tävlade han för Ystads IF. 
I samband med praktikplatser i Värmland (Calle utbildade sig till läkare och blev med tiden 
medicinprofessor i Göteborg) tävlade han för KFUM Arvika.
Under tiden i Värmland kom han även i kontakt med skidåkning. 1965 åkte han sitt första 
Vasalopp för OK Jösse, Arvika. Det kom att bli totalt 40 Vasalopp, det sista 2008. Från början av 
1970-talet representerade han Arvika IS. Som medlem i Vasaloppets Veteranklubb (efter 30 lopp) 
erhöll han nr. 175. I ”40-årsklubben” fick han nr. 92.
I början av 1960-talet hade Calle även börjat intressera sig för gångsporten. Den första föreningen 
som han representerade i denna sport var Värmlandsklubben, Köla AIK. Debuten i ”större sammanhang” ägde rum i GK 
Steget, Göteborg, för vilka han bl.a. erövrat tre Veteran-SM. Han var även aktiv i styrelsen för GK Steget. Dessutom var han, 
under sex år, sekreterare i Svenska Gång- och Vandrarförbundet och redaktör för dess tidskrift, Gångsport med Vandring.
Vidare var Calle en hängiven medlem i Wårgårda IHS. Så länge hälsan tillät försökte han alltid ”komma hem till Vårgårda” för 
att deltaga på de aktiviteter sällskapet anordnade. Han såg också fram emot varje utgivning av ”Westgötarnas Idrottshistoria”, 
som han med stor inlevelse läste ”från pärm till pärm”. 
                                                                                                                                                                          STIG SJÖGREN

Vårgårda Skyttegille
1893- 2004

IFK Vårgårda
1932-1941

”1:a” Södra Härene IF
 1929-1945

Vårgårda Bågskytteklubb
1948-omkring 1956

Vårgårda BTK Triangeln
1939-1953

Vårgårda Ishockeyklubb
1962-1968

Vårgårda Brottarklubb
1931-omkring 1940

Lagmansholms IF
1930 (?) -1950

BTK 65 Nårunga
1965-1987Tommy Prim –förknippas med...

3 Var?

TEST

Klubbnålar från nedlagda föreningar i Vårgårda
1939 blev föreningen medlem i Väs-
tergötlands Idrottsförbund. Emellertid 
förekommer uppgifter om att föreningen 
hade verksamhet redan 1918. 
Södra Härene IF gjorde en ”nystart” 

1949 med ett helt nytt klubbmärke. 
Dagens SHIF är en livaktig fotbollsför-
ening, vars herrseniorer så sent som 2011 
spelade i div. IV.  
                                  STIG SJÖGREN
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Ornunga IF 70 år
De första vintrarna på 1940-
talet var både kalla och snörika. 
Skidåkning blev då en omtyckt 
sysselsättning.

 I Torparoten fanns det gott om pojkar, 
som gillade att åka skidor och de gjorde 
egna spår för längdskidåkning och ord-
nade också till ”störtlopp” i backarna. 
I Hudene anordnade idrottsföreningen en 
skidtävling. Erik Johansson i Algutsgärde 
och några kamrater anmälde sig till sta-
fetten. Men de fick inte starta, eftersom 
de inte tillhörde någon idrottsförening. 
På sommaren 1943 kom Alf Martinsson 
från Hudene och hälsade på hos Erik. 

Det var Alf som inte hade godkänt Erik 
och hans kamrater till skidtävlingen. Alf 
erbjöd sig, att hjälpa Ornungapojkarna, 
att starta en idrottsförening. 

Den 19 september 1943 bildades Orn-
unga IF vid ett möte i Ornunga småskola.  
I mötesprotokollet kan man läsa, att det 
var 19 idrottsintresserade personer från 
Ornunga med omnejd närvarande.  Den 
första styrelsen utsågs och till ordförande 
valdes Konrad Magnusson, vice ord-
förande Åke Jansson, sekreterare Erik 
Johansson, Algutsgärde, vice sekreterare 
Peter Johansson, Algutsgärde, kassör 
Elof Johansson, Spångakil. Förening-
ens första revisorer var Fritz Karlsson, 
Sjötorp och Rune Albertsson med Svante 
Axelsson och Gustav Karlsson som 
ersättare.
Från starten valde man också ansvariga 
för de olika sektionerna inom föreningen. 
Följande sektioner fanns från start: 
allmän idrott, fotboll, skidor, bordtennis, 
simning och orientering. Styrelsen fick 
i uppdrag att få till stånd en idrottsplats. 
Det framgår också av protokollet, att 
föreningens klubbdräkt och färg disku-
terades, men beslutet nämns inget om. 
Förhandlingarna pågick i två timmar och 
leddes av Alf Martinsson. Klubbdräkten 
bestämdes senare till vinröd tröja och 
vita byxor. Den första omgången tröjor 
färgades av några av bygdens kunniga 
damer.   

Bordtennis
I slutet av 1940-talet väcktes intresset 
för bordtennis (pingpong). Föreningen 
skaffade bordtennisbord, som place-
rades i Hemvärnslokalen. Ornunga IF 
deltog i seriespel från 1956 till i början 
av 1990-talet och det var mest division 
VI det handlade om. Vid flera tillfällen 
arrangerade föreningen Gäsenemäster-
skapet. 1948 var tävlingarna förlagda till 

VÅRGÅRDA

Ornunga IF:s segrande lag i stafett 4 x 100 m vid Gäsenemästerskapen 1946.
Från vänster: Thure Andersson, Henry Stjerna, Valter Claesson, Rune Thorolphi.
Foto: Privat

Ornunga IF:s tennisbana och klubbhus.
Foto: Karl-Eric Rydler

den nybyggda Hallenberts snickeriverk-
stad. Skolan och Missionskyrkan var vid 
några tillfällen tävlingslokaler men några 
gånger fick man arrangera Gäsenemäster-
skapen på bortaplan. När Asklanda skola 
fått en ny gymnastiksal fick bordtennis-
sektionen nya och bättre träningsförhål-
landen.  

Tennisbanan
I slutet av 1980-talet föddes idén om att 
anlägga en tennisbana i bygden. En av 
orsakerna var, att tennisbanan i Vårgårda 
skulle rivas. Några intresserade personer 
satte igång planeringen och idén fick 
ett mycket positivt mottagande. Arbets-
gruppen var angelägen om att klara ut 
projektet utan att ha några skulder när 
anläggningen var klar. Man lyckades 
över förväntan. Både privatpersoner och 

företag stöttade ekonomiskt. 
Tennisbanan var klar 1988 och klubbhu-
set året därpå.  Kostnaden för banan och 
klubbhuset blev cirka 200 000 kr. Även i 
detta projekt gick kommunen och Natur-
vårdsverket in med bidrag.

Skidspår
I mitten på 1990-talet var det några 
skidintresserade som tyckte, att det borde 
finnas ”riktiga” skidspår i bygden. Dels 
var det bra för skolan att ha tillgång 
till preparerade spår, dels fanns det 
motionsåkare, och sådana som siktade 
på Vasaloppet. Några av Ornunga IF:s 
medlemmar skaffade en spårsläde, som 
man drog efter en bil på skogsvägarna. 
Men man behövde komma ut i terrängen 
också. I början av1997 köpte föreningen 
en scooter och i slutet av året en bättre 
spårsläde. Man lyckades få sponsorer. 
Sponsorsumman blev cirka 25 000 kr 
och det täckte anskaffningskostnaden.
Startplatsen är på åkern utanför Asklanda 
skola och den långa banan är 10 km, men 
man gjorde också två kortare banor, en 
på 2 km och en på 4 km.  

Beachvolleyplanen
På den kommunala badplatsen vid 
Ornungasjön finns sedan försommaren 
2002 en beachvolleyplan. Den kom till 
på Byalagets initiativ. Asklanda-Ornunga 
SMU, Ornunga IF och Vårgårda kom-
mun gav ekonomiska bidrag. Kostnaden 
var cirka 25 000 kronor plus ganska 
mycket egenarbete av folk i bygden. 
                            Text Leif Brunnegård



Upphärads AIK efter vinstmatch (2-0) i Lödöse 1934.
Fr.v. Frans Gustavsson, Bengt Larsson, Harry Alfredsson, Allan Martinsson, Allan Pettersson,    Jonas Karlsson, Gustav Sörqvist, 
Karl-Axel Anderson, Bror Larsson, John Sörqvist, Lennart Sörqvist.

Intresset för idrott, inte minst 
för fotboll, var stort i Upphärad 
redan under seklets första decen-
nier. Den 6 augusti 1928 samlades 
25 yngre män för att diskutera 
bildandet av en förening. Beslutet
att starta en klubb med namnet 
Upphärads Allmänna Idrottsklubb 
blev enhälligt.
Föreningen fick en rivstart och 
redan under detta första möte 
togs många beslut. Dock blev inte 
klubben så långlivad. Redan 1938 
lades den ned.

Starten
Det var dock ordning och reda i fören-
ingen. Samtliga styrelse- och förenings-
möten finns nedtecknade, med skrivstil 
i bläck, i en bevarad protokollsbok. Här 
nedan följer ett utdrag av beslut, som var 
viktiga för föreningen och som speglar 
den tidens villkor.

Till föreningens första styrelse valdes 
Olof Olin, ordförande samt Gunnar 
Johansson, Sven Johansson, Roland 
Larsson, Eric Johansson och Hjalmar 
Bergström.
Två utskott valdes, ett för fotboll och ett 
för allmän idrott. Senare tillkom även 
utskott för bandy och brottning.
För att bli medlem krävdes en inträdes-
avgift på en krona, samt en årsavgift på 6 
kr ”att erläggas kvartalsvis med kr 1.50”.

TROLLHÄTTAN

Upphärads Allmänna Idrottsklubb
Sekreteraren fick i uppdrag att ”från 
Sporrong i Stockholm infordra illustra-
tioner och pris å klubbnålar”.
För att sprida kunskap om den nybildade 
föreningen fick Alfons Hyrynkangas i 
uppdrag att ”till Elfsborgs Läns An-
nonsblad inskicka ett referat angående 
klubbens bildande”.
Ett förslag om inköp av en hoppställning 
samt kula och diskus vann gillande, men 
fick vara vilande tills ”kassan var stor 
nog”.

Ett problem för klubben var att få inkom-
ster. På möte 13 augusti föreslogs därför 
att anordna en sommarfest. 

Planeringen och organisationen var 
minutiös. Sålunda valdes kommittéer 
för inträdesbiljetter, för dansbanan, för 
läskedrycker och för kaffebiljetter. På 
nästkommande möte i november, ”upp-
lästes en redogörelse för sommarfesten, 
vilken befanns ha lämnat ett överskott av 
kr 336,78”.
På detta möte beslöts att ”förhyra” skyt-
tepaviljongen för ”idrotts- och gymnas-
tikövningar” under vintern. Hyran var 
2,50 kr per kväll.
För aktiviteterna under vintern skulle 
inköpas ett pingpongbord samt racketar 
och bollar. Vidare skulle två par box-
handskar och hopprep ”anförskaffas”. 
Dessutom skulle en brottarmatta tillver-
kas och två medlemmar fick i uppdrag att 
”göra detta på billigaste sätt”.

För att få god hygien i träningslokalen 
skulle rökning vara förbjuden. Dessutom 
skulle klubben ”anskaffa” två stycken 
spottlådor.

Brottarmattan blev inte gammal. På 
första mötet 1929 beslöts att, p.gr.a. brist 
på förvaringsställe, ”stoppningen skulle 
urtagas och uppbrännas”.
På detta möte beslöt man också att på 
allvar försöka få till en fotbollsplan.

Dansbana
För att få ekonomi ville man satsa på 
fester för allmänheten. 

Den 26 mars samma år bestämde man 
därför att ”till Upphärads Arbetarekom-
mun i en av denna salubjuden dansbana 
inlägga ett anbud å kr fyrahundra 
(400:-)”. 
På nästa möte beslöts att höja anbudet till 
450 kr och som ett sista bud till 500 kr.
På sommaren beslöt man att installera 
elektriskt ljus på den nyinköpta festplat-
sen. Det blev 4 ljuspunkter. 
Vidare skulle platsen inhägnas av ett 
vanligt taggtrådsstängsel med 3 eller 4 
trådar.
Fester anordnades sedan regelbundet. 
Dessutom hyrde man ut dansbanan för 
40 kr. På ett möte i maj 1930 avslogs ett 
förslag om att linolja dansbanan. Däre-
mot bifölls förslaget om att ”det skulle 
uppsättas ett s.k. Hemlighetshus”.
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Två fotbollsspelande Upphärads-
ynglingar 1935.

I april 1931 var den viktigaste frågan om 
man skulle bygga en ny dansbana eller 
använda den gamla under sommaren. Be-
slutet blev att bygga en ny och använda 
virket från den gamla till ett ”omkläd-
ningshus” på fotbollsplanen.
Storleken på den nya banan skulle vara 
omkring fjorton meter i diameter och den 
skulle byggas sexkantig. Vidare skulle 
byggas en hytt för musiken. Den skulle 
vara ”trattformig med ungefär en tre och 
en halv meters bredd och lika djup”.
Efter hörande av olika anbud beslöts i 
maj samma år att bygga banan ”till ett 
pris å 1175 kronor”.

Fotbollsplan
Fotbollen blev den viktigaste idrottsakti-
viteten. På möte den 21 februari 1929 la-
des förslag om ”anskaffande av fotbolls-
plan”. Beslöts att undersöka möjligheten 
att finna lämplig mark att arrendera. 
Senare under våren beslöts att köpa 
fotbollskängor, som medlemmarna sedan 
skulle få köpa till halva priset. Kängorna 
inköptes för 10,85 kr. Beslut togs också 
om att köpa 11 par strumpor, som endast 
fick användas vid matcher.
 
På möte den 5 augusti var enda frågan 
fotbollsplanen. Flera förslag fanns. 
”Efter det mötet i samlad trupp tagit ett 
par av dem i skärskådande”, beslöts att 
arrendera ett område av 110 x 70 meters 
storlek av Karl Bengtsson på 10 år. Ar-
rendet blev 250 kronor per år.
Arbetet med planen, plöjning och pla-
nering skulle göras under hösten till en 
kostnad av 50 kronor.

I februari nästa år var det dags att ta 
beslut om att bygga ett omklädningshus 
på idrottsplatsen. Det skulle vara delat 
i två rum, med plats för ca 12 personer. 
Måtten på huset skulle vara 6 x 3 meter 
med en höjd av 2 meter.
Man skulle ”låta vitmåla målstolparna 
innan de ruttna ned”. Däremot beslöt 
man vänta med målnät.
Ett skydd skulle uppsättas, så ”att 
publiken ej kan komma in i målet under 
pågående fotbollsmatch”.

I augusti 1931 togs ett flertal beslut om 
fotbollsfrågor. Klubben skulle delta i 
Göta-Älvdalsserien.
En tröja skulle anskaffas till linjeman-
nen och till att referera matcherna utsågs 
”herr Gustaf Fonthén”.
Inträdesavgifterna till idrottsplatsen 
skulle vara 50 öre vid seriematch, annars 
25 öre för vuxna och 15 öre för barn. 
Medlemmar gick in gratis.
För att göra det bekvämt för åskådarna 

skulle man sätta upp bänkar längs hela 
östra långsidan.

På första mötet i mars 1932 rapportera-
des att medlemsantalet var 48 stycken. 
Redovisades att deltagandet i seriespelet 
inte varit särskilt framgångsrikt. Samtliga 
fem matcher hade förlorats. Däremot 
hade fem vänskapsmatcher vunnits.

Revisorerna var noggranna. På möte 1 
juni 1932 anmärkte de ”mot styrelsen för 
dess självständighet enär Målnät inköpts 
utan mötesbeslut”. På samma möte 
beslöts att inköpa tvättbaljor att användas 
efter matcher.

1934 satsades det extra på fotbollen. Fot-
bollsutskottet fick i uppdrag att anskaffa 
en fotbollstränare. Målnäten skulle repa-
reras och en ”kritapparat” inköpas. Året 
efter köptes en vält och en förbandslåda.

Slutet
Under föreningens första år hölls ett fler-
tal möten varje år. Men 1935-37 proto-
kollfördes bara två möten per år.
På ett möte 13 oktober 1936 framkom att 
ekonomin var ansträngd. Man hade inte 
kunnat betala planhyra och man skulle 
försöka få Bengtsson att låta denna anstå 
tillsvidare. Klubben skulle också skicka 
en skrivelse till Kommunalnämnden 
om ett anslag på 100 kronor. Dessutom 
skulle man försöka anordna ett lotteri.

På hösten 1937 beslöt man att inte hyra 
den nuvarande idrottsplatsen för nästa 
säsong. 

Vidare ansåg man sig, för att kunna be-
tala skulder, ”nödsakad att sälja klubbens 
omklädningshus och dansbana”. Därmed 
var klubbens existens hotad och 1938 
lades den ner.

Fortsättning
Men intresset för idrott, och fotboll i 
synnerhet, fanns kvar, framförallt bland 
de yngre grabbarna. Det var full aktivitet 
på planen bakom Bodéns ladugård.  En 
stor del av Upphärads manliga tonåringar 
spelade fotboll med stor entusiasm. Att 
planen lutade, spelade mindre roll.  Det 
var tunt med spelare i tjugoårsåldern, då 
många var ute i beredskap.

Under beredskapstiden fanns en mili-
tärförläggning vid Stora Boda. Någon 
berättade att beväringarna spikat upp 
målstänger vid Boda backe. Därmed 
flyttades spelet till denna lutande plan. På 
nedre delen av planen fanns dessutom en 
stor sten. Vissa kvällar kunde ett trettiotal 
ungdomar vara i farten.
Alla var inte helt fokuserade på spelet. 
Hördes ett antal morkullor sträcka över 
planen, slutade Bodapojkarna, Karl och 
Rudolf, att spela. Intresset för jakt var 
större än för fotboll. Men bara en av dem 
försvann från planen, då de endast hade 
tillgång till en hagelbössa.

Några matcher spelades på denna slut-
tande plan. Vid ett tillfälle mötte man 
Strömmens IK från Trollhättan i en 
match. Att man fick stryk var inte så 
konstigt, då man gjort upp om en match 
mot dess juniorlag, men det var A-laget 
som kom.

Ny klubb
Sommaren 1945 hade de unga männen 
hemförlovats efter freden och intresset 
för att bilda en ny idrottsklubb i Upphä-
rad stärktes.
Den 6 juli samlades ett gäng idrottsin-
tresserade på C.H. Hermanssons café. 
Dessa beslöt enhälligt att starta Upphä-
rads IS. Föreningens färger skulle vara 
rött och vitt.
Redan hösten samma år arrenderade man 
ett markområde i Ingelsängen, som sedan 
blev till den nuvarande idrottsplatsen 
Lindåsvallen.
En ”pikant” detalj i kontraktet var att 
”det gräs som skördades på planen skulle 
tillfalla markägaren Karl Bengtsson”, 
samme Bengtsson som 1929 upplät mark 
för Upphärads AIK.

Lennart Karlsson
Källa: Handskriven protokollsbok. 

11



12

TROLLHÄTTAN

Skoftebyrundan
I Skoftebyrundan 1949 stod hop-
pet för Trollhättans del till Ejnar 
Olsson. Han var också med i 
täten de två första varven, men 
vid nästa varvning saknades han 
i klungan. Han dök upp en stund 
senare på en damcykel. Men han 
gav sig inte, utan fick tag i en 
reservcykel och tog upp jakten. 
Men efter några varv var det dags 
igen. Ejnar uppenbarade sig på 
en ny damcykel och nu fann han 
för gott att bryta.

Första Skoftebyrundorna
Trollhättans CA hade i flera år försökt 
få tillstånd att arrangera ett TT-lopp. 
Men hade dock fått ”tummen ner” från 
polismyndigheten. Men när Trollspelen, 
en vecka med olika idrottsarrangemang, 
ordnades 1947 i Trollhättan, fick man 
klartecken för att genomföra ett cykel-
lopp.
Tävlingen ordnades 18 juni som en 
lagtävling mellan Vänersborg, Alingsås 
och Trollhättan, med sju cyklister i varje 
lag. Banan drogs på gatorna i stadsde-
len Skoftebyn, med start och mål vid 
porten till NOHAB, den stora mekaniska 
industrin, och blev den första Skofteby-
rundan, även om tävlingen inte fick det 
namnet förrän året efter. Banan mätte 2,9 
km och kördes 20 varv. 

Cykelloppet blev en succé och lockade 
hela 4000 åskådare, vilket i Trollhättans 
Tidning förmodades vara publikrekord 
för all idrott i Trollhättan. Allt tävlings-
ledaren Edgar Yrfors fick fram efter 
genomförd tävling var:
– Rena himmelriket…
Historisk segrare blev Gösta Svensson, 
Wänershof före hemmaåkarna Ejnar Ols-
son på andra och Erik Vikström på tredje 
plats. Lagsegern gick till Wänershof, 
som tog första inteckningen i ett uppsatt 
vandringspris.
Som speaker fungerade Överkonstapel 
Nils Henningzon och kranskulla var 
Skidklubbens Elly Karlsson.

!948 och 1949 vanns Skoftebyrundan av 
alingsåsåkaren Bertil Bensryd, medan 
Wänershof vann lagsegern båda åren och 
därmed vandringspriset för alltid.
Publikintresset var fortsatt stort. Tyvärr 
blev några åskådare olyckligt inblandade 
i en rejäl vurpa 1949, ca 100 meter innan 
målgång. En cyklist väjde och körde in 
i publiken, som dragit sig ut i banan, för 
att se bra. Ett äkta par skadades och fick 
föras till Vänersborg lasarett.
En åkare, som råkade illa ut, var Erik 

Karlsson, Wänershof. Till tidningsre-
portern sa han, medan en rödakorsare 
lappade ihop honom:
– Det gäller att kämpa när ett vandrings-
pris på 150 kronor står på spel. Nu tog vi 
hem det för alltid och behöver inte köra 
mer om vi inte vill. Jag har gott läkekött, 
så det skall nog ordna sig.
– I halvt medvetslöst tillstånd hade han 
släpat sig och sin cykel över mållinjen, 
innan det svartnade för ögonen och han 
fick bäras bort på bår, enligt Trollhättans 
Tidning.

Återstart
Nu tog tävlingen ett uppehåll till 1954. 
Fortfarande var Skoftebyrundan en 
lagtävling. Men fr.o.m. 1958 blev det 
ett individuellt lopp, med Uno Borgen-
gård, Hisingens CK, som vinnare. Året 
efter deltog Gösta Pettersson, sedermera 
Fåglum, för första gången och slutade på 
åttonde plats.

1962 ändrades banan något. Start och 
mål flyttades till tvättstugan på Nysäters-
vägen och blev nu 3,2 km. Även nu var 
loppet koncentrerat till Skoftebyn och 
genomfördes i månadsskiftet maj-juni. 
Eftersom bebyggelsen i Skoftebyn nästan 
uteslutande består av villor, återfanns en 
stor del av publiken i trädgårdarna, där 
man kunde fika med vänner och bekanta, 
samtidigt som man följde tävlingen.
Fram till 1964 var Skoftebyrundan 
mest en västsvensk angelägenhet. 1962 
och1963 visade Gösta Petterson sin 
klass. Båda åren blev det överlägsna 
segrar.
Inför rekordpublik 1963, ca 5000 

åskådare, stack en kvartett, med Gösta, 
bröderna Sture och Erik samt Örgrytes 
Sonny Green, tidigt ifrån klungan. På 
sista varvet ryckte Gösta och tog en 
mycket klar seger före Sture. Strax innan 
mållinjen hann Gösta t.o.m. varva hela 
klungan.  Sonny Green lyckades pressa 
sig före Erik.
– Sonny förhindrade ”familjefest”, 
använde Handelstidningen som rubrik 
dagen efter.

Dramatik i första internatio-
nella Skoftebyrundan
1964 fick Skoftebyrundan för första 
gången förtroendet att ingå i och även 
avsluta den Internationella cykelveckan. 
Tävlingen kom att inledas med ett dra-
matiskt avhopparinslag.
Den polska truppen till Sverige bestod av 
tre cyklister. I Kumla valde en av dem, 
Henryk Smatz, att hoppa av och söka 
asyl och i Skoghall gjorde Fransiszek 
Porwol samma sak.

Strax innan starten i Trollhättan trängde 
sig ett par yngre män fram till den kvar-
varande polacken, Bogumil Pawlak och 
försökte lämna ett brev från hans kamrat 
Porwol.
Den polske ledaren, som höll noggrann 
uppsikt över Pawlak efter de tidigare 
händelserna, upptäckte vad som var på 
gång och ryckte åt sig brevet. Han läm-
nade det sedan till den svenske ledaren 
Helge Johnsen. Denne beslagtog brevet 
och vägrade lämna det till Pawlak.
Det blev naturligtvis ingen bra uppladd-
ning för Bogumil, men han lyckades 
ändå placera sig på 17:e plats.

Direkt efter loppet fördes Pawlak till sitt 
hotellrum, där han låstes in. Enligt upp-
gift i Expressen fick han inte ens delta i 
den avslutande banketten, utan fick äta 
smörgåsar på rummet.
Strax efter midnatt fördes han skyndsamt 
till en väntande bil, som körde direkt till 
Trelleborg och färjan mot Polen. Avre-
san från hotellet blev så snabb, att en 
”bevakande” pressfotograf inte ens hann 
få en bild.

Helge Johnsen försökte bagatellisera det 
skedda och menade att det var svenska 
flickor som lockade till avhoppen.
– De som hoppat av är dumma. De hade 
ingen anledning att lämna sitt gamla 
fädernesland. Tvärtom, de hade det bra 
där, uttalade sig Johnsen, enligt uppgift 
från Expressen.
Johnsen överlämnade senare brevet 
till utlänningskommissionen. Han fick 
mycket kritik för sitt tilltag att beslagta 
brevet.Huvudklungan i 1964 års Skoftebyrunda.
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– Vad hade han för rätt att handla som 
han gjorde, frågade sig många.

Tävlingen blev en hård uppgörelse mel-
lan en kvartett, som gick loss tidigt. De 
fyra var Flemming Glerup, Danmark, 
Rune Thulin, Borås, Erik Pettersson, 
Vårgårda och Hans Schreiber, Östtysk-
land.
På det 11:e, av de 20 varven, ryckte 
dansken och körde sedan solo till en 
säker seger före Erik Pettersson.
Favoriter innan loppet var Gösta ”Fåg-
lum” Pettersson och danska stjärnan Ole 
Pingel. Men de båda ägnade tävlingen 
åt att bevaka varandra och slutade på de 
sista platserna.
Den stora publiken, 5-6000 åskådare, 
visade sitt missnöje genom att bua ut de 
båda toppcyklisterna. 
– De båda föredrog att tillsammans 
maska sig runt banan i en takt som inte 
anstår två av Nordens största pedaltram-
pare, skrev man i GP.
– Trots värmeböljan, var ju Gösta inte 
ens svettig, skrev en annan sportjourna-
list.
Gösta försvarade sig med att han ville 
hjälpa broder Erik att vinna. Förbundets 
Helge Johnsen regerade på ”maskning-
en” och meddelade att han skulle anmäla 
Gösta till Cykelförbundet.

Arrangerande Trollhättans CA fick 
mycket beröm för sitt arrangemang och 
fick direkt löfte om deltagande i interna-
tionella veckan även nästa år.

1965 och 1966
1965 ingick Skoftebyrundan således för 
andra året i Internationella cykelveckan. 
Det utländska inslaget var stort och kom 
att dominera. Av de tio främsta i resultat-
listan, var åtta ”icke-svenskar”.
Axel Pechel och Eberhard Butske ord-
nade en dubbelseger för Östtyskland, 
före Sune Wennlöf från Örebro.
Erik Petersson och Rune Thulin var 
mycket aktiva under loppet. Erik satte 
rekord på 11:e varvet med 4.59.8 över 
3,6 km. Tyvärr blev de både inblandade 
i en vurpa på sista varvet och dagen var 
förstörd.

Även 1966 ingick Skoftebyrundan i 
Internationella cykelveckan. Fåglums-
bröderna kom till start mer laddade än 
vanligt. Cykel-UK hade nämligen, strax 
innan, valt att ställa hela brödrakvartetten 
utanför landslaget. Det beslutet väckte 
naturligtvis upprörda känslor på många 
håll.
– Vi känner oss förföljda av UK-gubbar-
na, menade Gösta.
Ganska snabbt bröt sig en kvintett loss 

från klungan. Med fanns Erik och Sture 
Pettersson. De fem höll ihop till spurten 
där Erik vann före Wolfgang Dähne, Öst-
tyskland. Sture slutade som femma.

Landslagsledaren Gunnar Wallberg var 
kritisk till UK:s handlande.
– Cykel-UK gjorde en tavla som ställde 
Fåglumkvartetten utanför landslaget, 
deklarerade han vid en presskonferens 
inför media och en stor publik på 6000 
åskådare.
Erik Pettersson var också ”elak” och gav 
UK en rejäl ”känga” i sin segerintervju.
– UK tar väl ut det bästa laget, efter vad 
jag kan finna…

Arrangörerna, Trollhättans CA, fick som 
vanligt mycket beröm och var nöjda med 
det mesta.
Utmärkt speaker under de tre åren med 
internationellt deltagande var Henry 
Hansson från Borås.  En besvikelse för 
klubben var att så få åskådare betalade 
den tvåkrona, som man ville ha i entré-
avgift.
Med tanke på att Skoftebyrundan under 
tre år hade internationell prägel, med 
många stora stjärnor och lockade stor pu-
blik, behandlades den ganska styvmoder-
ligt i Trollhättans Tidning. Men det hade 
sin förklaring. Det förhöll sig nämligen 
så att grannkollegan från Vänersborg, 
ELA, Elfsborgs Läns Allehanda, var 
medarrangör.

Sista åren
Fr.o.m.1968 återgick Skoftebyrundan till 
att vara en nationell tävling och samlade 
mest västsvenska åkare. Det var svårt att 
locka eliten.
– Utan sponsorer har vi inte råd med de 
stora kanonerna, konstaterade Gunnar 
Johansson, en av de drivande i arrangörs-
staben.

Dock deltog Bernt Johansson 1971 och 
blev tvåa. 1972 var Erik ”Fåglum” Pet-
tersson tillbaka efter sin proffstid i Italien 
och vann. Tvåa blev trollhätteynglingen 
Stefan Bragd, som då tävlade för CK 
Wänershof.

Risken för vurpor var hela tiden stor, då 
gatorna i Skoftebyn var ganska trånga 
och flera skarpa krökar skulle passeras.
1970 utnämndes Jan-Åke Ek, med i 
”Fåglumsstallet”, till favorit av tidning-
arna. Han lyckades dock inte vinna. Inte 
heller övriga gånger han deltog, blev det 
några framgångar.
– Det mest ”positiva” för min del var den 
gången jag vurpade och slog i hakan, så 
jag fick sy. Eftersom jag låg i lumpen på 
P4, kunde jag inte bära hjälm, utan det 
blev ”fri hjälm” i fjorton dagar, minns 
han med viss ironi i rösten.

Tävlingen var populär och hade flera 
gånger 70-80 startande i herrklassen. 
Det blev trångt på gatorna och svårt att 
hålla reda på ordningsföljden i mål. 1975 
använde man därför målkamera för första 
gången.
En annan nyhet var att man startade en 
damklass 1970. Historisk vinnare blev 
Margareta Wiklund, Ymer. Året efter 
vann den duktiga skidåkerskan från 
Borås, Meeri Bodelid.

Publiken fortsatte att strömma till och 
kunde räknas i tusental. Ett undantag var 
1973, då tävlingen krockade med den 
TV-sända fotbollslandskampen mellan 
Sverige och Ungern, som f.ö. slutade 
3-3. När det dessutom regnade, blev 
åskådarna få.

Den 2:a juni 1982 arrangerades den sista 
Skoftebyrundan, som blev den 30:e i 
ordningen.

                                 Lennart Karlsson

1:an och 2:an i Skoftebyrundan 1964, 
Fleming Gleerup och Erik ”Fåglum” 
Pettersson.

Pia Sundhage –förknippas med...

4 Var?
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Elizabeth Nyström, kartläsare till vänster 
i Monte Carlo-rallyt på 60-talet. 
Föraren var Pat Moss, England

Rallyminnen med 
Elizabeth Nyström
Tidigare styrelsemedlemmen i Troll-
hättans Idrottshistoriska Sällskap, 
Elizabeth Nyström berättade rally-
minnen inför 82 åhörare, varav åtta 
var damer.

1962 och nybliven student i Trollhättan 
ville hennes far Per Nyström, att hans 
dotter skulle med till Frankrike och vara 
kartläsare i ett ekonomirally i hans Ford 
Tanus.
-Efter vissa betänkligheter ställde jag upp 
och mitt intresse för bilrally vaknade, sa 
Elizabeth Nyström.
I ett sexdagars rally från Los Angels till 
Washington vann ekipaget. 
I samband med en rallyresa till England 
blev Elizabeth tillfrågad av Pat Moss, 
nybliven hustru till Erik ”På Taket” 

Minnesord.
En idrottsprofil från Trollhättan har gått ur tiden, 83 år gammal. Olle Sandman 
växte upp i kvarteret Järven på Tingvalla varifrån han också fick med sig smek-
namnet "Bullsing". Efter avslutad skolgång började han på Ferros "lab", där han 
verkade hela sitt yrkesliv, 49 år.
Han kom som ung grabb in i fotbollen. Första laget var Rödjans pojklag tidigt 40-
tal. Ganska snart involverades laget i Trollhättans IF som deras pojklag. 1948 blev 
han distriktsmästare med TIF:s juniorlag för att sedan fortsätta i TIF:s A-lag som 
vänsterback alt. centerhalv. Detta fortsatte framgångsrikt i många år.
Olles handbollskarriär började i TIF på 40-talet. Man lade ner handbollen och Olle 
fortsatte då i KFUM Trollhättan, där han ingick i ett mycket starkt lag, med kända 
hanbollsprofiler som Hasse Olsson, bröderna Knut och Jerker Askengren, "Skot-
ten" Jonsson, Kaj Andersson m.fl. Klassiska RIK från Göteborg minns med fasa 
hur det var att spela i trånga Tingvallahallen. Han blev under denna tid uttagen till 
B-landslaget. 1960 startade TIF handbollen på nytt och Olle blev spelande tränare. 
Efter en rak väg genom seriesystemet kröntes Olles handbollskarriär vid 35-års ål-
der med kvalhandboll till högsta serien.I roniskt nog var det en f.d. KFUM-kamrat, 
Bengt "Kompis" Johansson, som satte stopp för TIF:s allsvenska drömmar genom 
att som spelande tränare i IF Start vinna kvalmatchen som f.ö. spelades i Väners-
borg, då Tingvallahallen inte höll måttet.
Efter fotbolls- och handbollsspelandet blev det en lång fortsättning inom Korpen i 
dessa sporter inkl. hockey- pockey. Han var en hängiven Gripensupporter och det  
 ingick i ritualen att då laguppställningarna skulle levereras  
 till pressen så var det Olle som först fick en kopia. Att Olle  
 dessutom blev Trollhättemästare i stavhopp är det inte 
 så många som vet och vittnar om hans mångsidighet som   
 idrottsman.
 Olle var en mycket bra kamrat. Rejäl och mycket godgiven  
 likt sina föräldrar och syster. 
 Tack för alla våra år tillsammans. Jag liksom många andra  
 som kände dig kommer att sakna dig.
                                             Din vän Erik "Igge" Hennings

Elizabeth Nyström berättade rallyminnen

Carlsson, om hon kunde tänka sig, att bli 
co-driver till Pat.
Elizabeth Nyström berättade på ett trev-
ligt och livfullt sätt hur viktigt det var för 
Pat Moss att köra efter noggrant nedteck-
nade ”noter”. Fungerade inte noterna, 
som det var tänkt gav Pat Moss ifrån sig 
ilskna kommentarer.
Dessa två damer blev fantastiska vänner, 
vilket fortsatte till 2008, då tyvärr Pat 
Moss gick bort.
Auditoriet fick sig till livs en resa genom 
olika världsdelar med rallysegrar, härliga 
upplevelser, strapatser men framförallt 
härliga minnen samt nya vänner världen 
över. Än idag håller Elizabeth kontakt 
med många av dessa vänner genom brev, 
mail och personliga besök.
Duon åkte 10-12 rally per år såsom Tul-
pan-, Blomster-, RAC- , Akropolis- och 
Siestre rallyt i Italien. Andra rallytäv-
lingar som Pat och Elizabet deltog i var 
i Monte Carlo, Poltava, Dakar och i 30 
graders värme i Baja, Mexiko.  Vidare 
deltog man i Tjeckiska rally samt finska 
och svenska rallyt.
Strapatsrika Safarirally nämndes, där 
man fastnade i lervälling och fick slita 
sig därifrån med motor- och handkraft. 
Vid ett tillfälle brann det inne i bilen och 
det var väldigt dramatiskt.
Ett härligt minne som Elizabeth fram-

hävde var tredjeplatsen i Monte Carlo 
rallyt i totalklassen inräknat herrklassen. 
Damklassegrare i de flesta rallyn var 
oftast vikna åt rallyparet Pat/Elizabeth.
Bilmärken som framfördes av duon var 
Saab tvåtaktare, Lancia FH, Renault 
Alpine, Renault 16, Plymouth Barracuda 
i Tulpanrallyt 1967. Lancia FH var bilen 
man körde, när duon vann rallyt i Italien.
Det var ett nöjt auditorium som vimlade 
runt Elizabeth efter föreläsningen, där 
hon visade kort och modeller på de bilar, 
som Pat Moss och Elizabeth Nyström 
hade använt sig av under deras  lyckade 
karriär.
Stinsen Andersson, sekreterare i TIHS

Ulf Lindelöf –förknippas med...

5 Var?
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Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap
 Inbjuder till vårens idrottscaéer.

Tisdagen den 28 januari 2014 kl.18.00.
Ingmar Eriksson”Från TFK 

till förbundskapten”

Tisdagen den 25 februari 2014 kl.18.00.
Bruno Zetterström.”Vår meste olympier?

Måndagen den 24 mars 2014 kl.18.00.
Årsmöte. Esse Österman. Elitirottare och 

brandsoldat.
Samtliga sammankomster i Arena

 Älvhögsborg, stora konefrenslokalen.
Alla hjärtligt välkomna! Fika!
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Idrottsplatsen 
Skogen 
En idrottsplats, som är både till-
fällig och beständig trots att den 
läggs ner överallt och när som 
helst.

Idrottsbladets Torsten Tegnér ( se bild 
nedan) tecknade ner sin tankar om en 
Skeneorienterare:

ÅT VÄRLDSREKORDSHÅLLET var 
den specialistsnabbe unge västgöten 
Bernt Frilén, som ”sprintade” sina 17.3 
kilometrar på 1.37.23, vilket gör 5 min 
37 ¾ sekund på kilometern, en märklig 
prestation, enligt finske stormästaren Ju-
hani Salmenkylä; låt vara att banan gick 
över helt slät skogsmark.

Det skulle vara roligt att vara med… lik-
som det var roligt i somras i Smålands- 
och Östgötaskogarna, i höstas i Väs-
tergötland, särskilt vid målet intill den 
underbara 4-mils-sjön Lygnern - - kallad 
”Sveriges näst Vättern djupaste”… den 
skär ner över Hallandsgränsen (öster om 
Kungsbacka) och nås österifrån från de 
välrenommerade orterna Skene, Kinna, 
Fritsla och Seglora.

En legendar inom idrottsjournalistiken 
mindes en morgon då han blickade ut 
över Lygnern från en av de otaliga snart 
nedlagda idrottsplatserna i vårt land. 
Dessa idrottsplatser läggs ner varje vecka 
under den snöfria perioden, men den 
lever samtidigt kvar så länge den 
stämmer överens med kartan.
 
Jag skriver nu om orienterarnas tum-
melplats i skogen där de springer mellan 
sina kontrollpunkter vägledd av en mer 
eller mindre exakt avbildning i form av 
en karta. Torstens beskrivning av Bernt 
handlade om hans lopp på Nordiska 
Mästerskapet i Danmark medan hans 

naturlyriska tankar kom till uppe på höj-
derna kring Flohult där Svenska Mäster-
skapen i budkavle för Damer ägde rum 
en månad tidigare.

Men historien om denna nedlagda 
idrottsplats påbörjades 3 år tidigare. Då 
fick Skene SoIS uppdraget att bygga upp 
den genom att rita en karta i området 
mellan Sätila-Hyssna-Hajom-Fotskäl. 
Fyra klubbmedlemmar jobbade kvällar 
och helger med det tidsödande jobbet att 
stega in varenda stig, mosse, höjd och 
sten så att en karta omfattande kvadratki-
lometrar kunde renritas och färdigtryck-
as. Det slutliga och det mindre bestän-
diga byggdes sedan i form av  kontroller 
på de 3 sträckorna som dambudkavlen 
omfattade.

Men det allra minst beständiga arbetet 
utfördes dagen före tävlingen. Då bygg-
des start-, växel- och målplatsen upp. 
Startplatsen hade ingen publik så den 
var mycket enkel och även växelplatsen 
kunde göras ganska spartansk. Två ”hob-
byspeakrar” i form av ordföranden och 
kassören i Västergötlands Orienterings-
förbund satt i en liten vit Saab med hög-
talaren på taket och refererade rapporter 
från radiokontroller för den fåtaliga 
åskådarskaran. Vid varje kontroll ute på 
sträckorna satt det minst två personer och 
bevakade kontrollen samt antecknade 
passertiderna för de tävlande.

Vid målplatsen hade arrangören däremot 
lagt ner mer jobb. Den var en kombi-
nerad växel- och målplats och lockade 
till sig en större publik. Det var dock 
mycket nära att målplatsen hade blivit 
en katastrofplats för arrangören. Den var 
helt uppbyggd dagen innan tävlingen 

men under natten hände något som i än 
större grad skulle drabba denna lands-
ända exakt två år senare. Det kom in en 
storm från väster och hela målplatsen låg 
jämnad med marken tidigt på morgo-
nen. Läktare, målportal, anslagstavlor, 
speakertrubin, försäljningstånd och 
mycket annat fanns kvar men befann sig 
i horisontellt läge.

Orienteraren är dock ett mycket seglivat 
släkte. Det var bara att starta arbetet igen 
någon timma tidigare än planerat och 
snart stod allt på plats igen strax innan 
tävlande, press och publik strömmade 
till. De som kom märkte inget av den 
förödelse som rått några timmar tidigare 
utan kunde precis som Torsten Tegnér 
njuta av både den spännande tävlingen 
och av den underbara utsikten över den 
milsvida Lygnern.
Idrottsplatsen ”orienteringstävlingen” 
byggs på det här sättet upp mycket 
snabbt men underlaget för idrottsplatsen 
byggs upp under en längre tid och kan 
senare utnyttjas för andra orienterare och 
sedemera också för skogsflanörer, jägare, 
bärplockare eller markägare. När sedan 
terrängen ändrat sig såpass mycket att 
ingenting stämmer längre, så ritas kartan 
om på nytt och nya tillfälliga idrottsplat-
ser byggs upp och läggs ner.
Det som dock aldrig läggs ner är alla 
de minnen som skapas kring och under 
dessa orienteringsarrangemang. En 
klubbkänsla byggs upp under skapandet 
av idrottsplatsen och klubbkänslor skapas 
mellan de orienterare som får uppleva 
många olika idrottsplatser runt om i vårt 
avlånga land.

Av Sören Fägersten
Marks Idrottshistoriska sällskap
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Från en jubileums-
skrift 2003
År 2003 firade Marks idrottshisto-
riska sällskap 10-årsjubileum. Då 
förfärdigades en jubileumsskkrift 
med varierande innehåll.

Ett av kapitlen hette ”nedladga 
idrottsplatser”

Här följer en berättelse om Häs-
selplan i Skene skog – VårkullaIK:s 
fotbollsplan.

Hässelplan.
1945 arrenderades mark av Vårkulla 
IK som sedan köpte den för att anlägga 
en egen plan till sina fotbollsspelare. 
Tidigare hade man spelat på en plats vid 
Sandvallsäng. Området var 14000 m2 
stort. Jord kördes med häst och vagn från 
byggarbetsplatsen för husen i nya Backa. 
1000 kr bidrog Skene municipalsamhälle 
med för att dränera området. Förutom 
fotbollsplanen fanns flaggstång, gott-
kiosk, staket runt planen att hänga på, 
några lösa bänkar, samt omklädningsrum 
för hemmalag och bortalag. Duschen 
bestod av bad i bäcken när det var vatten 
där.
Inga extravaganser förekom i övrigt 
heller i början. Sålunda åkte pojklaget 
till sina matcher inklämda i en Opel och 
herrlaget till sina på flaket till Åkerlunds 
lastbil. I de värsta backarna fick man ut 
och skjuta på. Spelarna betalade resorna 
själva.1950 stod planen klar för invig-
ning. Invigningstalare var municipalord-
förande Gustav Alehem. Invigningsmat-
chen spelades mellan Vårkulla och Örby. 
En minnespokal graverades som minne 
och finns kvar i klubben.
Pengar till markköpet fick klubben in 
genom att anordna fester på Hässelbergs 
festplats och genom lotterier. Klubben 
hade bildats 1944 och festplatsen kom 
till två år senare.

MARK

Fortfarande idag 2013 ägs Hässelplan av 
Vårkulla IK. Man har upptaktsträffar där 
och håller den värsta slyn stången.

De närmaste åren höll sig klubben med 
A-lag, B-lag, juniorlag och pojklag. Man 
spelade i Markserien och Elfsborgs-
serien. Tränare kom från olika håll i 
bygden till herrlagen medan pojk – och 
juniorlag tränades av klubbens egna.
Under senare delen av 50-talet började 
man träna på Vävarevallen och flera 
lovande spelare gick över till Skene IF. 
Återväxten kompenserade inte avgången 
och verksamheten tynade bort. Under vä-
gen hade man börjat med terränglöpning 
och flera lovande löpare fostrades där.
Det kunde bli mycket fuktigt på Häs-
selplan, speciellt på våren och då fick 
man nyttja andras fotbollsplaner för 
sina matcher. En gång när man lånat 
Örbys plan och spelade sin match efter 
Örbys egen hemmamatch hade Vårkulla 
mer publik än Örby, vilket sved lite för 
örbylaget.

Vårkulla IK:s verksamhet

1944-1959  fotboll
1951-1972  terränglöpning
1972-          bowling
1959- 1972 var föreningen vilande i stort 
sett men hölls flytande av några tappra 
terränglöpare varav en, 

Göran Bengtsson, kom att bli en av byg-
dens olympier med sin start på 10.000 m 
i OS i Montreal.

 De drivande krafterna i klubben har varit 
Arne Björklund och Arne Ljungqvist. 
Båda har varit med från starten och har 
innehaft olika funktioner i klubben. De 
två medverkade också vid nystarten av 
den vilande klubben genom att bow-
lingen startade.

Hässelplan är idag en tämligen sank åker 
och inga byggnader finns kvar. Tidvis har 
den hyrts ut till bete. Vårkulla IK äger 
fortfarande marken de en gång köpte.

Nedskrivet från intervju med 
Arne Ljungqvist.

De båda herrarna Arne Ljungkvist och 
Arne Björklund har gått ur tiden. Den 
sist nämnda far till vår vice statsminister 
Jan Björklund.

(Bowlingen som startade 1972 håller liv 
i föreningen med stor aktivitet).

        Marks Idrottshistoriska sällskap

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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Klipp ur jubileumsboken 
-Ubbhults IF 60 år 1994
Artikeln om Ubbhults meste 
supporter citeras delvis.
Han heter Sven Evert Magnusson. 
Han var tolv år när föreningen bildades 
1934. 
Under 60 år har han sett de flesta A-B, 
dam-och pojklagsmatcher som 
Ubbhult har spelat, både hemma och 
borta. 
Dessutom har han varit med på de flesta 
träningarna.
Under sin barn-och ungdom bodde han 
på Öråsen långt från närmaste fotbolls-
plan. 
Det var nog inte många som hade så 
lång väg som Sven. Han har spelat 59 
A-lagsmatcher 1940-53 och ett stort antal 
B-lagsmatcher. 

Ubbhults meste supporter 
Sven Magnusson

Sven hade en utsökt teknik och huvudspelet var 
hans starka sida. Om han varit lite snabbare hade 
han nog blivit en stor spelare.
Det är emellertid som ledare Sven gjort sina största 
insatser. Förutom flera år i styrelsen, var han lag-
ledare 1947, 1950-55, 1963-65 och 1968-75 samt 
samtidigt givetvis ansvarig för laguttagningen.  
Överallt i Västergötland och Halland där UIF fram-
trätt, är Svens resliga lekamen och gedigna fotbolls-
kunskaper välkända. Det Sven inte vet om Ubbhult 
och ubbhultare är inte värt att veta. 
Denna skrift hade inte varit möjlig att framställa, om 
inte ett dygns intervjuer gjorts med honom. 
Han har ett enormt minne och kan berätta levande 
och humoristiskt. 
Sammanlagt beräknar han att han sett cirka 1500 
A-lagsmatcher.
En kuriositet är att Sven, Jonny och Daniel Magnus-
son är den enda familjen där tre generationer spelat 
seriespel i A-och B-lagssamanhang i UIF.

                         Marks Idrottshistoriska sällskap

Stämmemads gamla skola.
Därefter kom nästa skola i Stämmemad 
att hysa Kinnaströmmarna. Denna nyare 
skola var i bruk till 1954 och hade åren 
däremellan andra verksamheter. Kinnast-
röms SK hyrde skolan av kommunen, som 
fram till 1981 stod för drift och under-
håll. 1981 överlär kommunen skolan till 
klubben för en krona. Denna är fortfa-
rande Kinnaströms klubbstuga.

Nuvarande klubbstuga

Från Jubileumsboken 
-Kinnaströms SK
Detta avsnitt kommer från KSK:s 
jubileumsskrift som togs fram till 
deras 50-årsjubieum 1981och 
citeras i sin helhet

1943 -Stämmemads gamla skola blir 
sportstuga.

Många märkliga prestationer utfördes  i 
denna världskrigets onda tid. Många var 
de kinnaströmmare och kinnabor som 
balanserade sig fram till Finnskogeleet 
i snubblande närhet av de magiska tre 

timmar och femton minuter som var övre 
gräns för bronsmärket.
En prestation som etsat sig fast i minnet, 
är den en yngling från Hyssna genom-
förde en kall februarisöndag. Han kom 
per cykel in till Brännekulla och anlände 
vid ett-tiden till Finnskog. Egentligen var 
märkesåkningen slut för dagen, men med 
tanke på hans tvåmilafärd på cykel, lät 
kontrollanterna honom starta. Strax efter 
klockan fyra kom han in till leet efter ful-
bordade tre varv och efter avklarat prov, 
cyklade han åter de två milen hem. Hans 
namn har fallit i glömska, men prestatio-
nen kvarstår i minnet, liksom skidsektio-
nens dryga dagspass.

Orienterarna deltog flitigt i alla näralig-
gande tävlingar och ofta med framgång. 
At det blev näraliggande berodde ju på 
att någon biltrafik knappast fanns vid 
denna tid. Nej, det var att cykla till de 
olika samlingsplatserna. Ofta var det till 
att ge sig iväg i svinottan till någonstans 
vanligtvis sådär en två mil bort. Sedan en 
bana , merendels över en mil, och sällan 
under en tid understigande två timmar. 
Tvätta sig i en bäck och efter att ha styrkt 
sig med några smörgåsar och en klunk 
surrogat anträda hemfärden. Det var 
dagsjobb, lita på det.

Även friidrottarna hade kommit igång på 
allvar. Klubbmatcher mot Örby, Skene 
och Horred utkämpades med skiftande 
resultat. Ävenså stack KSK-arna upp vid 
Kinna- och Markmästerskapen. Under 
denna tid började också klubbens fram-
trädande i olika staffettlöpningar. Först 
då Borås runt, en tävling som ända fram 

till sextiotalet var mycket populär.
Vi klubbens möten, nästan alltid välbe-
sökta, kommer en del vilda förslag fram. 
Ekonomin var sannerligen inget man 
kunde vara tillfreds med. En festlighet i 
Folkets Park inbringade inte mycket klirr 
i klubbkassan. Trots de låga utgiftspos-
terna krävdes det ju lite av ekonomisk 
trygghet för klubbens existens. Likaså 
var frågan om klubbstuga, bordlagd vid 
möte för flera år sedan, ständigt återkom-
mande. 

Här skymtade dock en lösning. Gamla 
skolan stod öde, sedan Strömmens pu-
gulister upphört med sin träning där. En 
förfrågan gjordes till ägaren och resulta-
tet av denna blev, att KSK fick disponera 
lokalen mot en månadshyra av tio kronor.
Detta var den första egna hemvisten som 
var klubben förunnat. Finnskog hade ju 
blott varit ett lån från välvilliga Kin-
naströmsfamiljer. Gamla skolan kom att 
bli KSK:s hemvist under en period som 
sträckte sig ända fram till 1958.

          Marks Idrottshistoriska sällskap



Ronny Johansson 
pratade hockey för 
idrottshistoriker
Tibro Idrottshistoriska sällskaps 
vår- och sommarträff i Blåbands-
gården gästades av ishockeyspela-
ren Ronny Johansson.
Ronny började sin hockeykarriär i Tibro 
IK:s skridskoskola 1978. Så blev det 
pojkhockey och deltagande i TV-pucken.

– Att komma med i TV-pucken var en 
stor grej, säger Ronny.

Som 16-åring gjorde han a-lagsdebut i 
Tibro IK och spelade över 90 matcher. 
Men Ronny tyckte det var roligare i juni-
orlaget. Då han fick en förfrågan om att 
spela i Kalmar funderade han på att satsa 
helt på hockeyn.

– Men Tibroklubben övertalade mig att 
stanna kvar, säger han.

Dags att satsa
Det blev två bra år i Tibro och laget var 
nära att ta sig till kval. Säsongen 1998–
99 ringde man från Bofors men Ronny 
blev kvar i Tibro den här gången också 
och han upplevde sitt mest framgångs-
rika år i Tibro IK.

Tibro AIK Friidrottsklubb i 
samarbete med Tibro Idrotts-
historiska sällskap genom-
förde årets Veteran-SM i 
gång med utgångspunkt från 
Snickarvallen.

Tävlingen genomfördes över två dagar 
med arenagången första dagen och lands-
vägsdelen dag två. 

Midsommardagen 1960 spelades 
internationell juniorturnering på 
Gudlroksvallen i Hjo mellan G 
S Kaltenweide från Hannover i 
Tyskland, Tibro AIK och Hjokam-
raterna. 
Utgången avgjordes på målskilland 
då såväl IFK Hjo som Tibro AIK slog 
tyskarna och inbördes spelade oavgjort. 
Tibros många mål på det tyska laget blev 
då avgörande.

TIBRO

Ronny Johansson, längst till höger, visar tidningsklipp från sina år som ishockeyspelare.
                                                                                                            Foto: Börje Sahlén

Nathalie Magnusson, Tibro AIK FIK, 
passerar varvningen.

Tibro vann juniorturnering mot Hjokamraterna och tyskt lag
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IFK Hjo stod för det bästa fotbolllsspelet, 
men brast i avslutningarna inför de 173 
åskådarna. Tibro gjorde en strong insats 
överlag och utgick som mycket rättvis 
segrare.
Efteråt samlades spelare, funktionärer 
och ledare till prisutdelning på Nya Kon-
ditoriet där IFK-ordföranden tackade. 
Det utbytets klubbnålar, standar och 
brodsflagga. Klubbnålen från tyska laget 
tillhörde Bengt "Soda" Davidsson.

Gång-SM avgjort på Snickarvallen

– Men då det kom erbjudande från Ma-
riestad BOIS kände jag att det var dags 
att satsa större, säger Ronny som gjorde 
en mycket bra första säsong i Mariestad.

Med tiden blev Ronny lagkapten och 
laget tog sig ett par gånger till allsvensk 
kvalserie.

Comeback
I fjol bestämde han sig för att det fick 
vara nog med hockeyn. Han ville ha mer 

tid till sin familj. Men i våras gjorde han 
comeback, då i Tibro IK där han inte 
spelat på de senaste tolv åren.

– Det är svårt att hinna med en familj på 
tre barn då man spelar hockey men har 
det gått tidigare ska det väl gå nu också. 
Jag är bara 37 år och en del håller på tills 
de är över 40, säger Ronny.

                                          Börje Sahlén

Distanser var alltifrån 3 000 meter till 10 
kilometer. 
Inlagt i tävlingen var också Nya Tibro-
gången för att uppmärksamma att det är 
75 år sedan den första tävlingen genom-
fördes i Tibro.
Bland resultat utmärktes sig Anders 
Hanssons 22.02,2 på 5 000 meter och 
Nathalie Magnussons insats på 5 km 
landsväg med tiden 34.30 min.Tävling-
arna gästades av Svenska Gång- och 
vandrarförbundets ordförande Sven 
Blomkvist som i sitt avslutningstal be-
römde tävlingsledning och funktionärer.
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Idrottshistorisk dag 
i Vadsbo
Ska vi anordna en Idrottshistorisk 
dag, Idésprutan Bosse Zackrisson 
ställde frågan på ett styrelsemöte 
i maj.  

Efter lite dividerande, när-var-hur, var 
styrelsen överens. Oktober verkade vara 
en bra månad, då hade vi lite tid på oss. 
Lokal, Rotundan på Karlsholme Folkets 
Park var ledig. Men hur? Gamle marie-
stadsbon, numera göteborgaren, Björn 
Berggren kontaktades om lite tips. Natur-
ligtvis tände Björn på alla cylindrar, jag 
tar med mig Ralf Edström!
Hur blev det då? Vi hade räknat med max 
100 gäster, hade beställt förtäring för 120 
personer, det kom 180!
I Rotundan minglade folk runt och kunde 
bl.a. se  Bernt Johanssons guldcykel från 
OS 1976, tavlor med bilder på svenska 
mästare, alla ursprungligen från Vadsbo.
Lokala idrottskändisar, som seglaren Per 
Åhlby, dubbla OS-simmerskan Anna 

VADSBO/TIDAHOLM

Tre generationer sportredaktörer, Peter 
Gustavsson, Håkan Larsson och Kjell 
Emanuelsson, alla med förflutet på 
Mariestadstidningen.

Gäster och arrangörer samlade på bild vid den Idrottshistoriska dagen.

Björn Berggren ”grillar” Ralf Edström.

Nyberg, 6-faldiga världsmästaren i bandy 
Anna Lundin,  bördig från Otterbäcken, 
handikappskytten Anders Lundvall pre-
senterades för gästerna.
Degerforsarna Börje Andersson och Hå-
kan Höglander, samt representanter från 
övriga sällskap i Femklövern, Lidköping, 
Skara, Karlsborg och Tibro syntes i vim-
let. T.o.m. ”Skara-Bert” dök upp för att 
beskåda sin gamla ishockeymundering 
från IK Lunne i Tidan!
Björn Berggrens ”samtal” med Ralf Ed-
ström var naturligvis höjdpunkten. 

Vi fick höra anekdoter, både från hans tid 
som aktiv, och som expertkommentator 
i radio.
SISU:s Andreas Fäger ställde tre genera-
tioner sportredaktörer från Mariestadstid-
ningen mot väggen, Kjell ”Keeper” Ema-
nuelsson, Håkan Larsson samt nuvarande 
sportchefen, Peter Gustavsson. (SISU 
som vi för övrigt har både stöd och ett 
gott samarbete med).
Det var nöjda arrangörer som pustade ut 
efter iordningsställandet av lokalerna, 
vem vet, kanske vi återkommer med 
något liknande i framtiden.
                                                    Pelle P

John-Anders Sjögren –förknippas med...

7 Var?

TEST Harry Johansson död
Harry Johansson, hedersordförande i Vadsbo 
Idrottshistoriska Sällskap, har gått ur tiden. 
Harry var en av initiativtagarna till bildandet av 
Vadsbo IHS och blev också dess förste ordförande 
–ett uppdrag som Harry hade under 15 år.
Harry var också under ett antal år styrelseledamot i 
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap. Under många 
år lade Harry ned ett uppoffrande arbete inom 
idrotten, dels som ordförande i Tidavads IF, dels 
inom cykelsporten, där han var med vid bildandet 
av Mariestadscyklisten.
Idrottshistoria var något som låg Harry varmt om 
hjärtat och han initierade många idéer, som också 
blev genomförda.
Vi i Vadsbo IHS har mist en vän och idrottskamrat, men Harrys minne kommer 
alltid att vara levande för oss.
Harry Johansson blev 88 år.                                                                           B.Z.
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Vid sekelskiftet 1800 - 
1900-talet är livet hårt och 
slitsamt i Vänersborg.

Det är verkligt långt ifrån smartphone, 
I-pad, bostadsbidrag, folkpension, arena-
bandy eller ens Carola. Nu gäller det kort 
och gott att klara livhanken. För att ändå 
få ut någonting av livet ägnar sig stadens 
invånare åt att på olika sätt fly verklig-
heten. Alla former av evenemang är här 
ytterst välkomna. Intresset är exempelvis 
stort för olika kraftsporter som brottning, 
boxning och alla former av kraftakroba-
tik.

Cirkus är ett annat stort nöje och när 
cirkus Adolfi uppträder är det nästan 
alltid slutsålt. Under en föreställning 
händer det något alldeles speciellt med 
cirkusdirektör Adolfi. Han träffas av 
blixten. I form av en underskön väners-
borgska. Adolfi, som är en passionerad 
känslomänniska, lämnar på stående fot 
cirkusen. Han lämnar över chefskapet till 
sina släktingar och stannar helt sonika 
kvar i Vänersborg.

Efter ett tag i Vänersborg inser Adolfi 
att man inte kan leva av kärlek allena. 
Han börjar aktivera sig som instruktör 
i den nystartade gymnastiksföreningen 
”Enigheten”. Här tränar man brott-
ning, romerska ringar, trapetsakrobatik, 
tyngdlyftning och fristående gymnastik. 
Efter ett tag försäkrar Adolfi sina pojkar 
i klubben att de nu kan tävla med vilka 
cirkusartister som helst – i hela världen. 
Nåväl, världsberömda blir kanske inte 
direkt ”Enighetens” atleter, men att Adol-

”Galna hörnet”, fylla - och  en kraftkarl som lyfter hästar med tänderna!

Kraftsportslegenden Siljanäs-Anders i 
sin krafts dagar. Än idag hålls - till hans 
ära - tävlingen ”Siljansnäs-Anders Me-
morial” i Dalarna. Tävlingen innefattar 
grenar som att bära säck, lyfta stenar, 
dra bussar med rep - och att böja häst-
skor med händerna.

1905 startar gymnastiksföreningen ”Enigheten” sin verksamhet av Vänersborgs 
Arbetarförening. Under framgångsrik ledning av Gustav Adolf ”Adolfi” Palmgren.

Tyngdlyftning är en viktig del i ”Enig-
hetens verksamheter. På bilden syns 
Knut Andersson och Rickard Holm. 
Kulstången ser lätt ut, men den väger 
faktiskt 70 kilo.

fis entré i föreningen blir ett gigantiskt 
uppsving är helt klart. För Adolfi själv 
blir det också en liten ersättning för det 
förlorade cirkuslivet.

Då våren kommer lämnar Gustaf Adolf 
Palmgren – alias Adolfi - ändå sin vackra 
vänersborgska och gymnastikföreningen 
”Enigheten”. Kärleken till cirkusen är 
större. Den vackra kvinnan från Väners-
borg glömmer han dock inte så länge han 
lever!
                                                                                                      
Eftersom Vänersborg också är en viktig 
sjöfartsstad går det oftast ganska vilt till 
nere vid kanalen – där spriten flödar. De 
testesteronfyllda sjömännen är många, 
men de fagra kvinnorna få. Hur man 
löser detta? Svaret är givet - genom 
slagsmål! Ju fler man kan slå ner, desto 
större framgång hos det motsatta könet. I 
alla fall tror man det. Slutsats: Unga män 
är inte dugg klokare runt sekelskiftet än 
de är idag.

”Gröne gången” heter gatan, som i 
början på 1900-talet är att beteckna som 
rena vilda västern. Det är också här som 
de flesta hotellen och pensionaten ligger. 
Det är kanske inte världens mest exklusi-
va övernattningar, i alla fall har väners-
borgshumorn döpt två av dem till ”Hotel 
du Loppa” och ”Hotel du Lus.” Mot 
Hamngatan ligger ”Galna hörnet.”  Där 
går det ännu livligare till! Det är också 
här som den kände mästerbrottaren och 
kraftatleten ”Siljanäs-Anders” ofta har en 
särskild svit. Efter att ha druckit sig till 

mod och styrka är det många vänersbor-
gare som utmanar Anders. 
Besegrar man ”Siljannäs-Anders” borde 
ju succén vara given hos kvinnorna, 
tänker man.  Vid olika tillfällen hoppar 
de på honom, i början en och en. Då de 
ser att inte detta hjälper kommer de nästa 
gång i stora skockar. 
Anders gillar utmaningarna, ler förnöjt 
och besegrar dem alla - utan några större 
problem.
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John Elfström, alias Åsa-Nisse, rymmer 
som 15-åring hemifrån med just cirkus 
Adolfi. Han hämtas senare hem av en 
mycket argsint och hårdhänt far.

Ett besök av Anders är mycket stort för 
Vänersborg. Han är nämligen inte vilken 
atlet som helst. Dalmasen är amerikansk 
mästare i brottning och utses år 1903 till 
världens starkaste man! Anders uppträder 
både här i Sverige och i USA, där ame-
rikanarna kort och gott kallar honom för 
"the terrible swede". I reklamannonsen 
kan man läsa att han böjer träskor och 

lyfter flera män över huvudet – samtidigt.  
Ett annat bejublat nummer är att slå in åt-
tatumsspikar i fyrtumsplankor med bara 
händerna. Det sägs till och med att han 
kan lyfta hästar med tänderna. Sant eller 
inte, men i så fall måste det vara relativt 
små hästar Han har nämligen själv det 
officiella världsrekordet på 225 kilo.

Historierna om Anders styrka är många. 
Avslutningsvis en då den nye handlanden 
kommer till byn. Han har hört talas om 
Anders jättestyrka, men tror att alltsam-
mans bara är tomt skryt. Han beslutar sig 
därför att testa honom och ber Anders 
att hämta några hundrakilos mjölsäckar.  
Efter en stund kommer Anders tillbaka. 
Med en säck på ryggen, en på bröstet och 
en under armen! Lugnt frågar han hand-
landen: ”Hördu, var vill du ha mjölet?           
                                                                                                                                                      
                 J-O Gustafson, Vänersborg

VÄNERSBORGS 
MUSEUM!
Finns det eller finns det inte? 
Ja i skrivande stund kan man säga både 
ock. ”Det var tvetydigt”, men jag ska ge 
en förklaring på det hela.

Nu håller vi på att packa allt material i 
väl märkta lådor och har fått disponera 
några källarförråd att förvara allt i, allt, 
det innebär naturligtvis montrar också. 
Den som har flyttat efter att ha bott i över 
20 år på samma ställe och har 
varit en notorisk ekorre kan nog förestäl-
la sej lite av allt slit och vedermödor man 

går igenom. Vi ska vara ute ur nuvarande 
lokaler den 1/9, förhoppningsvis är vi det 
nu när du läser detta

Sen då, frågar sej vän av 
ordning. Det är ju knappast något 
museum när det står nerpackat i lådor.

Vi har under några månader haft konti-
nuerliga samtal med kommun-politiker, 
ganska intensiva och vad jag vill påstå 
mer och mer positiva. Men för att vi ska 
bli på samma nivå behöver vi få lite mer 
gehör för våra krav. 

Det finns en lokal i anslutning till 
idrottsanläggningarna som står till vårt 
förfogande, vi har godkänt den, efter 

helrenovering, som ändå skulle genom-
föras, även om vi inte var intresserade. 
Allt är nu i ett slutskede när det gäller 
förhandlingar.

Vem vet det kan vara löst när du läser 
detta, i så fall kan vi börja att ”bygga” 
ett nygammalt museum, vilken lycka det 
skulle vara. Om inte, blir det att starta 
upp ”operation återlämning”.

OJ OJ OJ. 
Då  kan man säga att museèt har upphört! 
Vilken olycka!

 Som Förening är vi kvar!

                                            Benny Östh 

NYSTART FÖR IHRF
Det idrottshistoriska riskförbundet, 
IHRF, räddades som bekant kvar på fjol-
årets årsmöte med den knappaste av ma-
joriteter. Men så skedde, verksamheten 
har stagats upp under Roland Gustafs-
sons ledning och en nystart är på gång.

16 november hölls så årets årsmöte på 
Billingehus i en annan och positivare 
anda. Mötet samlade 35 deltagare från 
12 olika sällskap och inleddes med 
bildspelet om WIS historia som tidigare 
visats på WIS 25-årsjubleum i Gräfsnäs. 
Därefter fick deltagarna möta elitdoma-
ren Michael Lärjeus från Skövde som 
gav en lärorik och rapp skildring av 
vad det innebär att alltid vara den som 
måste vara felfri. Domaren måste vara 
vältränad, modig, våga ta obekväma 
beslut, skydda de duktiga spelarna och 
skapa goda relationer på plan var några 
av Michaels recept för ett framgångsrikt 

domarskap. Frågorna blev många efter 
detta uppskattade inslag i programmet.

Och sedan var det dags för själva års-
mötet under ordförandeskap av Egon 
Edström, Halmstad och med Carl-Erik 
Johnsson som sekreterare. Formalite-
terna klarades raskt av innan Roland 
G så kunde redovisa vad som gjorts 
under det gångna rekonstruktionsåret i 
form av protokollförda sammanträden, 
upprättande av nytt medlemsregister, 
elektroniska brev, diskussioner med RF, 
Centralföreningen och Riksidrottsmuseet 
samt planeringen av en idrottshistoriska 
konferens i Göteborg 2014-03-29. Sedan 
även förvaltningsberättelsen redovisats 
tillsammans med revisorernas tillstyrkan 
av ansvarsfrihet beviljades också denna.

Därefter behandlades förslag till stad-
geändringar med ny medlemsavgift, 
1:-/medlem för föreningar med person-
liga sådana, 200:- för övriga samt nytt 

verksamhetsår som  ska vara kalenderår 
och där det nu inledda sträcker sig fram 
t o m 2014. Mötet godkände också den 
föreslagna verksamhetsplanen med den 
ovannämnda konferensen, utarbetandet 
av en idekatalog, hemsida och bättre 
kontakter med medlemmarna och utökat 
samarbete med idrottens organisationer 
på både distrikts- och riksplanet.

Roland G omvaldes enhälligt som 
ordförande. Roger Gottfridsson och 
Harry Ericsson är valda t o m 2014, 
Carl-Eric Johnsson omvaldes på 2 år och 
Tommy Olsson nyvaldes på samma tid. 
Kjell Fredriksson och Bo Astvald blev 
suppleanter. Egon Edström och Stellan 
Anderssom omvaldes som revisorer med 
Lars-Olof Rydh som suppleant och Bernt 
Karlsson och Jan Sundelius som valbe-
redning.

                                      Tommy Olsson
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Den 9 maj 2009 var en stor dag 
för idrotten i Alingsås. Handbolls-
klubben – alingsåsarnas kära 
AHK - vann SM-finalen i Globen 
mot GUIF från Eskilstuna och 
blev svenska mästare i handboll. 

Detta SM-guld torde vara en av de 
största idrottsbragderna genom tiderna i 
Alingsås och definitivt den mest upp-
märk- sammade. Läs här hur det gick till.

Tidig handbollshistoria
Handboll har spelats i Alingsås åtmins-
tone sedan 1940. Sporten introducerades 
sannolikt  av Alingsås Sim & Liv, som då 
dominerade en lokalserie. Även KFUM 
mönstrade duktiga handbollslag i början 
av 1940-talet och många år framåt. 
Det första "storlaget" i Alingsås blev 
Sörhaga IK. Klubben hade handboll 
på programmet åren 1940 - 1962. SIK 
spelade i division II tre säsonger under 
åren 1949 - 1954. Under åren i division 
III kom laget aldrig sämre än fyra. I SIK 
fostrades en mycket framgångsrik spela-
re, nämligen P-O Larsson. Han värvades 
1949 till Örebro SK och spelade senare 
även allsvenskt i IK Heim. Han spelade 
åtskilliga landskamper och var bland 
annat med i världsmästarlaget 1954.  Han 
har fyra allsvenska guldmedaljer, tre med 
ÖSK och en med IK Heim. Hans pris-
samling finns hos Alingsås IHS.
Alingsås IF tog över handbollen 1962 
och hade sporten på programmet under 
en tioårsperiod. Föreningen ansåg sig 
sedan tvingad att lägga ner sin handbolls-
sektion. Trots att ledarna jobbade hårt, 
och man hade livaktig ungdomsverksam-
het, var det svårt att få ekonomin att gå 
ihop. Nytt folk tog vid och en ny klubb, 
Alingsås Handbollsklubb, bildades 1973 
och kan alltså fira sitt 40-årsjubileum i år. 

HANDBOLLEN I ALINGSÅS – VÄGEN TILL SM-GULDET  
Drivande vid bildandet var  bland andra 
dåvarande bankdirektören Björn Russel.

Framgång och motgång 
Handbollen har alltså fina traditioner i 
Alingsås och handbollsklubben – AHK 

som man oftast säger i Alingsås – är 
numera ett väl etablerat elitserielag. 
AHK tog över Alingsås IF:s plats i 
division 3. Säsongen 1976/77 gick man 
första gången upp i division 2 där man 
sedan vid denna tid mestadels höll till. 
När seriesystemet på 1980-talet gjordes 
om tog det några års kvalspel innan laget 
tog steget upp i division 1. Säsongen 
1991/92 vann AHK kvalet till elitserien 
och lyckan var fullständig för den ambiti-
öst satsande klubben. Två dagar efter den 
sista kvalmatchen fråntogs dock laget 
platsen efter att ha diskvalificerats för 
dopning. En spelare hade före matchen 
tagit en värktablett som visade sig inne-
hålla ett förbjudet ämne.
Detta var ju snopet och mycket tråkigt 
för klubben, för det handbollsintresse-
rade Alingsås och rentav tragiskt för den 
drabbade intet ont anande spelaren. Det 
blev att ta nya tag och kämpa vidare och 
1998 tog AHK klivet upp i elitserien. 
Mer om detta nedan.

Många meriterade och bland de hand-
bollsintresserade väl kända spelare 
fanns i AHK under 1990-talet då man 
utvecklades till en elitklubb. Nämnas kan 
exempelvis Ulf Eliasson, Ove Blomgren, 
Johnny Hjalmarsson, Joakaim Stenbäck-
en och inte minst målvakten och pålit-
lige stöttespelaren Niklas Lagerström. 
Vidare fanns bland andra Joakim Ågren, 
Johan Skans, Pierre Hammarstrand och 
Christer Mårtensson. Den sistnämnde är 
för övrigt numera  klubbchef i AHK. På 

ledarsidan måste eldsjälen Krister Nääs 
nämnas.Som tränare hade han stor del 
i A-lagets utveckling fram till elitlag. 
Han har också lagt ner ett stort arbete 
som ungdomstränare och är fortfarande 
verksam inom klubben. 

Etablerat elitserielag
Redan första säsongen i elitserien gick 
AHK till slutspel och lyckades dessutom 
ta sig ta sig till kvartsfinal, en sensa-
tionell bedrift av nykomlingarna. Där 
blev det dock förlust mot HK Drott. En 
nyckelspelare var nu tunge linjespelaren 
Peter Möller. Han, liksom  många andra 
spelare genom åren, värvades från en av 
göteborgsklubbarna. Tränare var nu An-
ders Fältnäs, sedermera landslagstränare 
tillsammans Ingemar Linell. Även andra 
året blev det slutspel och förlust i kvarts-
finalen, också denna gång mot Drott. 

De första åren under 00-talet var det lite 
upp och ner och laget åkte ur elitserien 
två gånger, dock för att snabbt komma 
tillbaka igen. Från och med säsongen 
2005/06 kan man säga att AHK etablera-
de sig på allvar i handbollseliten. Denna 
säsong (2005/06) slutade laget på elfte 
och påföljande år på tionde plats men 
därefter har det blivit slutspel samtliga 
säsonger. Tränare under några år var Per 
Johansson, som senare hade framgångar 
som tränare för damlandslaget.

SM-guld, SM-guld, SM-guuld....
Den fantastiska höjdpunkten (hittills) 
är naturligtvis SM-guldet 2009. Finalen 
spelades mot GUIF från Eskilstuna i 
Globen inför nära 14 000 åskådare, bland 
dem många entusiastiska och högljudda 
supportrar från Alingsås. Matchen 
slutade 29 – 26. Vid hemkomsten till 
Alingsås hyllades laget av alingsåsarna. 
Både Stora och Lilla torget var fyllda av 
folk, omkring tiotusen personer enligt 
polis och tidningsuppgifter.

Guldtränare var Robert Wedberg från 
Partille. Han kom till AHK 2006 och trä-
nade sedan klubben i sex framgångsrika 
år. Säsongen 2011/12 blev hans sista som 

Guldfirande på Stora torget                                                        Foto: Alingsås Tidning

Kristian Bliznac    Foto: Alingsås Tidning
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tränare. 2009 blev han vald som årets trä-
nare i elitserien. Numera är han ledamot 
i AHK:s styrelse och förra året invaldes 
han också i Svenska handbollsförbundets 
styrelse.

Tongivande spelare
En spelare som definitivt gått till 
handbollshistorien i Alingsås är Teddy 
Nordling. Denne finländare blev mäkta 
populär och var stor publikfavorit i Nol-
hagahallen. Med sin kämpaglöd drog han 
ofta med sig hela laget till stordåd. Han 
spelade 288 matcher för AHK och gjorde 
1502 mål. Hans sista tävlingsmatch var 
kvartsfinalerna i SM-slutspelet 2008. 
Tyvärr blev det förlust mot H 43. Senare 
under året spelades en hyllningsmatch i 
Nolhagahallen för Teddy och hans tröja, 
nummer 6, hissades upp i Nolhagahal-
lens tak. Dock fick han inte vara med om 
att bli svensk mästare.

I guldlaget var det naturligtvis många 
som klev fram och bidrog till segern. 
Några skall framhållas här: Kristian 
”Jordan” Bliznac (smeknamnet efter den 
likaledes långe och starke basketspelaren 
från USA), skyttekung som gjorde nio 
mål i finalen. Charlie Sjöstrand, hyper-
snabb kantspelare, gjorde sex mål på sex 
avslut i finalen. Richard Kappelin, vald 
till elitseriens bästa målvakt det året, 
hade en räddningsprocent på 60 i första 
halvlek. Johan Pettersson, världsmästare, 
flerfaldig europamästare, dubbel OS-
silvermedaljör. Han värvades av Robert 
Wedberg inför slutspelet och tillförde na-
turligtvis värdefull rutin och skicklighet. 
Med i laget var också Marcus Enström 
som säsongen 2010/11 utsågs till ”årets 
komet” i elitserien och idag tillhör nyck-
elspelarna i AHK.
Svenska mästarna 2008/09 i sin helhet: 
Richard Kappelin, Daniel Svensson, 
Marcus Enström, Johan Pettersson, Jo-
han Fagerlund, Charlie Sjöstrand, Glenn 
Andersson, Patrick Quinones, Anders 
Rylander, Ville Kangas, Pontus Johans-
son, Magnus Andersson, Tobias Rivesjö, 

Jonathan Berg, Johan Berg, Gustav 
Rydegård, Kristian Bliznac
Ledare : Robert Wedberg, tränare, Daniel 
Larsson, assisterande tränare, Åke Hein, 
materialförvaltare, Anna Gullberg, fysio-
terapeut.

Fortsatta framgångar
Ny tränare efter Robert Wedberg blev 
Mikael Franzen. Han har en lång kar-
riär som både spelare och tränare. Som 
spelare vann han till exempel sju SM-
guld med Redbergslids IK. Som tränare 
förde han bland annat upp Aranäs HK 
till elitserien och han vann SM-guld 
med IK Sävehof säsongerna 2010/2011 
och 2011/2012. Franzen förde AHK till 
slutspel under sin första säsong som 
tränare för laget. Där slogs laget dock ut 
av blivande finalisten IFK Kristianstad 
med 3-2 efter fem makalöst spännande 
kvartsfinalmatcher.

Även innevarande säsong har börjat 
lovande och förhoppningsvis fortsätter 
framgångarna. Publiken har upptäckt 
Estrad och på vissa matcher har det varit 
över tvåtusen åskådare. Supporterklub-
ben Blåljus (AHK:s matchdräkt är blå) 
hjälper till att höja stämningen. 

Från skokartong till estrad
AHK:s hemmaarena Nolhagahallen 
är väldigt kompakt och trång. Bland 
bortalagen har den ibland kallats Skokar-
tongen. Den rymmer endast ca ettusen 
åskådare, stämningen är mycket intim 
och hemmapublikens ovationer, hejarop 
och sånger blir mycket påtagliga. Detta 
har ansetts gynna AHK, som ofta varit ett 
mycket starkt hemmalag. De senaste sä-
songerna har man spelat på dispens från 
handbollsförbundet på villkor att hallfrå-
gan snart skall lösas. Alingsås kommun 
har länge planerat en ombyggnad men 
den har av olika skäl dragit ut på tiden. 

Istället har det på privat initiativ byggts 
en helt ny arena som fått namnet Estrad 
Alingsås. Bakom detta står ett par 
byggföretag och Sparbanksstiftelsen 

Teddy Nordling     Foto: Alingsås Tidning

Richard Kappelin Foto: Alingsås Tidning

med dess vd Ragnar Udin som stark och 
entusiastisk pådrivare (tillika mångårig 
styrelseledamot i AHK). Arenan stod klar 
lagom till slutspelsmatcherna i våras och 
rymmer vid handbollsspel 2800 åskåda-
re. Den används förutom till sportevene-
mang också till konferenser,  möten, kon-
serter och mycket annat. Där finns också 
Harrys pub och restaurang. Dessutom 
huserar Alingsås turistbyrå i lokalerna. 
Estrad Alingsås är perfekt belägen invid 
First Hotel Grand och järnvägsstationen 
och är på väg att bli en ny träffpunkt för 
alingsåsarna. I år har till exempel det år-
liga arrangemanget “Lights in Alingsås” 
haft sin utgångspunkt här. Det äger rum 
i oktober och samlade i år cirka 84 000 
personer.

Alingsås HK har naturligtvis sitt kansli 
i Estrads lokaler. Den storsatsande 
klubben har också förstärkt sin organisa-
tion, bland annat med den ovan nämnde 
klubbchefen Christer. AHK har en 
omfattande verksamhet. Man anordnar 
varje år ungdomstävlingen Potatiscupen, 
där det på senare år varit omkring 300 
deltagande lag. I seriespel finns damlaget 
i division 2 och  farmarlaget HP Alingsås 
i division 2. Dessutom finns ett tiotal 
ungdomslag både på flick- och pojksidan. 
Förhoppningsvis kommer nya elitspelare 
att fostras framöver.

AHK gör nu sin fjortonde säsong i elit-
serien och ligger på 15:e plats i maraton-
tabellen.

                                           Lars Larsson
Källor: 
AHK:s arkiv
Handbollsförbundet
Wikipedia
AIHS arkiv
Bilder: Alingsås Tidning 
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I Kålles Rekord-Magasin finns en 
tavla, målad och skänkt av Lasse 
Åberg, som heter ”Tre flugor i en 
smäll”. En Rekord-magasinstid-
ning slår symboliskt till en sprut-
fluga, en fiskefluga samt en rosett 
(eller en dufsa, som vi säger på 
västgötska).

Lördagen den 31 augusti 2013 slogs 
flera flugor i samma smäll vid Kålles 
Rekord-Magasin. Föreningen Sveriges 
Fotbollshistoriker och Statistiker firade 
30-årsjubileum genom att utlokalisera 
medlemsträffar från Stockholm, där de 
normalt brukar hållas. En dylik var nu 
anordnad till Kålles Rekord-Magasin i 
Tråvad. Arrangemanget samordnades 
med Vara Idrottshistoriska Sällskap, som 
firade 10-årsjubileum. 

Ett bevingat uttryck för någon som gör 
ett plötsligt genombrott är: ”Som klippt 
och skuren ur Rekord-magasinet”. Vid 
detta tillfälle var det närmast den grånade 
och tunnhåriga publiken som var som 
klippt och skuren som prenumeranter av 
den populära tidningen på 40-, 50- och 
60-talen. Dagens huvudperson tillhörde 
en annan epok, då man åtminstone inte 
var klippt. Det där med skuren kan låtas 
vara osagt. Huvudpersonen kan i stället 
placeras in i ”Bustereran” och ”långhårs-
epoken”, där hårsvallen var yviga och 
byxorna tajta.

Om man lägger ihop de båda jubilerande 
föreningarnas år så blir det 40. Går vi 40 
år tillbaka i tiden finner vi två debute-
rande ”kungar”. Den ene ”på riktigt” 
medan den andre bara var fotbollskung. 

Träff i Larv: Hans Lundmark med sin 
kompis, nuvarande ordföranden i Svens-
ka Fotbollförbundet, Karl-Erik Nilsson.

RALF EDSTRÖM HOS KÅLLES REKORD-MAGASIN
Båda har fått respektive avdelningar i 
Kålles Rekord-Magasin, men dagen till 
ära var det ”fotbollskungen” (trots att 
hans smeknamn ”Nickson” inspirerats av 
en samtida president) Ralf Edström som 
stod högst i kurs vid museet.    

På ett ödmjukt sätt berättade Ralf Ed-
ström om sin fantastiska fotbollskarriär, 
som startade i Degerfors och fortsatte 
med att han blev mästare i fyra länder 
(Sverige, Holland, Belgien och Frank-
rike) och deltog i två VM (Västtyskland 
1974 och Argentina 1978). Tyvärr blev 
karriären avkortad på grund av skador.

I museet hänger Thord Lindbloms origi-
nalmålning till omslaget av Buster nr. 23 
1973 föreställande Ralf Edström i karak-
täristisk nickduell, med yvigt hårsvall. 
Tavlan är signerad av Ralf vid ett tidigare 
tillfälle. Hur tavlan hamnade i museet 
kan kanske vara av intresse att veta. Det 
var resultatet av en bytesaffär med en 
tom ölflaska! I museet fanns vid bytestill-
fället fyra tomma ölflaskor med etiketten 
”Ingo´s Hammer Lager”. Huruvida det 
är fråga om rariteter eller ej, får var och 
en bedöma, men en besökare ville ”till 
varje pris” erhålla en dylik. Resultatet 
blev en bytesaffär med Ralftavlan. Båda 
var nöjda med affären. Tre flaskor fanns 
ju kvar. En som däremot inte var nöjd 
var Ralf, när han fick historien berättad: 
-”Var jag inte mer värd än en tom ölflas-
ka”, var Ralfs ”klassiska”(?) kommentar. 
För museiägarens del är dock tavlan värd 
betydligt mer än så – t.o.m. ett byte med 
en oöppnad ölflaska skulle accepterats!     

För att slå ytterligare en ”fluga” i samma 
Rekordhistoriska smäll, kan nämnas att 
Ralf kompletterades av sin ”högra hand”, 
den driftige mångsysslaren Björn Berg-
gren, som blev spelaragent långt innan 
namnet blev ett begrepp.

Ännu en ”flugsmäll”: Trion Lüpptones 
underhöll med musikaliska tongångar 
med idrottsanknytningar: ”Flottarkär-
lek” (bandyspelaren Gösta ”Snoddas” 
Nordgren), ”Gamle Svarten” (längdhop-
paren och häcklöparen (”Cacka” Israels-
son), ”Klart till drabbning” (boxaren 
Ingemar Johansson) samt ”Vi hänger 
me´” (fotbollsspelaren Lennart ”Nacka” 
Skoglund). 

Ja, det var en minnesvärd ”smäll” i Kål-
les Rekord-Magasins historia! 

10-årsjubileum
Som nämnts var en av jubilarerna Vara 
Idrottshistoriska Sällskap, som firade 
10-årsjubileum på detta sätt. Förmod-
ligen är Vara IHS unikt, eftersom det 
bildats två gången. Första gången var 
1994 på initiativ av Bror Jonsson. När-
varande vid bildandet var bl.a. dåvarande 
ordföranden i WIS, Mats Segerblom, 
Borås, och gamle mästerlöparen Arne 
Andersson från Vänersborg. En interim-
styrelse utsågs, men någon verksamhet 
kom aldrig igång. 

Bror Jonsson gjorde ytterligare försök 
att få igång verksamheten, men det 
fanns inget intresse. 2003 var dock tiden 
mogen för de idrottshistoriskt intres-
serade i Vara. Det blev en flygande start 
för Vara IHS – visserligen medverkande i 
periferin men ändå. Riksidrottsförbundet 
firade 100 år och önskade öppet hus hos 
alla landets idrottsmuseer lördagen den 
8 april 2003. Trots att Vara IHS bildats 
bara några månader innan, fanns ändå 
ett museum med idrottsanknytning i 
kommunen – Kålles Rekord-Magasin 
(start 1996). Under vintern hade ett lokalt 
utställningsobjekt studerats – Mossbrotts 
idrotts- och nöjesplats. Mycket beroende 
på att Mossbrott firade 50-årsjubileum 
med elbelysning. Redan hösten 1953 
sattes elljus upp runt fotbollsplanen på 
Mossbrott. Det var den första elljusan-
läggningen i Västergötland och den andra 
i hela Sverige! Utställningen i Kålles 
Rekord-Magasin fick namnet: ”Moss-
brott – ljuset på slätten!”. I ärlighetens 
namn kan erkännas att det hela mest var 
ett samarbete mellan Önums hembygds-
förening och Kålles Rekord-Magasin, 
men Vara IHS fick vara med på ett litet 
hörn också. Endagsutställningen blev en 
succé med c:a 150 besökare. 

Andra året, 2004, anordnades en utställ-
ning i Vara bibliotek med anledning av 
att Varaslättens Fotbollallians firade Ove Grahn –förknippas med...
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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. 

Löparen Leif Olsson, bördig från 
Emtunga, flankeras av S. Lundbyborna 
Sven-Åke Ekblom och Lars Larsson.

Fr.v. landslagsmannen Göran Lindblad, 
mångsysslaren Björn Berggren, mu-
seichef och ordf. i Vara IHS Carl-Owe 
Johansson samt huvudattraktionen för 
träffen, legendariske Ralf Edström.

Vara IHS har som tradition försökt att 
söka föredragshållare till årsmöten ur de 
egna leden. Här poserar Rolf Eriksson, 
Tråvads IF:s eminente försvarsspelare i 
talarstolen.

40-årsjubileum. Utställningen flyttades 
sedan till Nossebro bibliotek, eftersom 
Essunga också ingår i alliansen. Ur-
sprungligen bildades alliansen inom 
teleområdet 0512, men så småningom 
fick föreningar inom Vara-Essunga kom-
muner möjlighet att ingå.

För att nämna ytterligare en stor utställ-
ning, så sattes en dylik upp i Vara bib-
lioteks konsthall 2008. Anledningen var 
Västergötlands Idrottsförbunds 100 år. 

Den lokala utställningen fick namnet: 
”Sport på slätta under 100 år”. Samt-
liga 24 socknar i Vara kommun fick sig 
tilldelat rikligt utrymme, efter att en 
stor inventering av idrottsföreningar 
hade gjorts. Här kan vi tala om verklig 
succé. Så mycket folk har varken förr 

eller senare besökt en utställning i Vara 
bibliotek!
Många idrottshistoriska sällskap bjuder 
in till kafékvällar i deras fasta lokal. 

Vara IHS har valt att göra tvärtom. Vi har 
s.a.s. bjudit in oss själva till samlings-
lokaler på olika orter i kommunen, där 
vi fått ta del av resp. idrottsföreningars 
verksamhet. Företrädesvis har vi sökt oss 
till orter där idrotten mer eller mindre har 
dött ut, men där representanter har berät-
tat om den verksamhet som funnits. 

Givetvis har Vara IHS även besökt fören-
ingar och orter där idrotten fortfarande är 
i högsta grad levande. Förhoppningsvis 
kommer vi att ”dammsuga” hela kommu-
nen på detta vis.

Mer om Vara IHS 10-åriga historia finns 
att läsa på hemsidan.

                             Carl-Owe Johansson
                             Vara IHS

Assar Isaksson –förknippas med...
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Carlsborgs motorklubb 
(CMK) firade den 19 oktober 
sin 90-årsdag med stor jubi-
leumsfest för klubbmedlem-
mar och inbjudna gäster på 
Kanalhotellet i Karlsborg. 
Platsen var väl vald då Ka-
nalhotellet var platsen där 
motorklubben bildades för 
just 90 år sedan av några 
motorintresserade herrar i 
Karlsborg.

Carlsborgs motorklubb bildades den 14 
juni 1923 och är efter Vara MK den näst 
äldsta motorklubben i Västra Göta-
land. Klubbens namn var från början 
Karlsborgs motorcykelklubb förkortat 
K.M.C.K. då motorcyklar från början var 
det dominerande fordonet. Dock bytte 
man redan efter tre år namn och logga till 
Carlsborgs motorklubb då klubben efter 
hand även hade fått bilburna medlemmar. 
Det nya namnet speglade nu mer klub-
bens verksamhet. 
Man beslöt även att stava namnet med 
C för att eventuellt inte kunna förväxlas 
med den snarlika förkortningen KAK 
(Kungliga automobilklubben). Om man 
hade behållit bokstaven K för Karlsborg 
hade det nya namnets förkortning då 
blivit KMK.  

Henrik Brehag, en av motorklubbens 
bästa enduroförare genom tiderna. Här 
vid ett specialprov vid en SM-tävling i 
Västerås 1997.

Carlsborgs Motorklubb 90 år

Sven-Erik Björklund, en av Sveriges bästa 
isracingförare genom tiderna i yngre 
dagar, tävlade för Carlsborgs MK under 
hela sin karriär.

Tidigt tävlande
Klubben startade omgående upp med 
utfärder och mindre tävlingar för klubb-
medlemmarna. Den första utfärden gick 
till Varnhem där man i en annons i Karls-
borgstidningen gjorde reklam för denna 
utfärd under rubriken Motorintresserade 
med avslutningen ”Intresserade motor-
cyklister och andra motormän inbjudas”. 
Åtta motorcyklar och två bilar antog 
utmaningen.
I en efterföljande artikel i Karlsborgstid-
ningen kan bland annat läsas ”…. efter 
en del ringpunkteringar anlände samtliga 
hem i spridd ordning mellan åtta och nio 
på kvällen”.
Redan den 22 juli även en längre ge-
mensam utflykt, denna gång ända till 
Kristinehamn. 
Redan den 1 juli anordnades den första 
tävlingen. En backtävling i Klevabacken 
för motorcyklar både med och utan 
sidvagn. Klevabacken är en brant backe 
på den gamla allmänna smala grusvägen 
mellan Karlsborg och Skövde strax söder 
om Mölltorp. Man stängde hel enkelt av 
vägen den tid som tävlingen pågick! 

En krona och två körningar
I tävlingsbestämmelserna angavs vilka 
som får starta: ”Tävlingen är öppen för 
motorcyklister tillhörande K.M.C.K. 
samt för motorcyklister som avser att 
söka inträde i klubben”. Startavgiften var 
en krona och berättigade till två körning-
ar och totalt startade 12 ekipage.  
K.M.C.K. startade den 26 augusti (1923) 
upp tävlingen ”Vättern runt” som sedan 
blev årligen återkommande till mitten av 
1930-talet. Medlemsantalet steg snabbt 
och var närmare 60 det första året. De 
första åren med enbart motorcyklar men 
senare deltog även automobiler.
Åren fram till andra världskriget fortsatte 
med en mängd tävlingar där även spekta-
kulära isbanetävlingar introducerades.
Ett par tävlingsformer på is som verk-
ligen stack ut var en kilometer med 
flygande start på motorcykel samt tolk-
ningstävlingar över 15 km sluten bana 
med tolkaren på skidor efter motorcykel. 
 

Fast eller flytande bränsle
Under andra världskriget gick verksam-
het näst intill på sparlåga och medlems-
antalet sjönk av förståeliga skäl. Man 
diskuterade vid denna tid på allvar om 
man i en framtid skulle köra på fast eller 
flytande bränsle. Med fast bränsle mena-
des gengas. Fina broschyrer med olika 
diagram gavs ut och man gav även ut en 

tidning som hette ”Gengas” där är en av 
rubrikerna lydde: ”Har gengasen kommit 
för att stanna!”
KAK propagerade 1940 för fältsport. I 
inledningen av en skrivelse från KAK 
kunde läsas: ”Vi befinna oss för närva-
rande i allvarstider som aldrig tillförne 
och det är varje medborgares plikt att 
göra vad som göras kan för att, om så 
skulle erfordras, vårt land med kraft 
försvara om ofärden skulle komma. Ett 
led i strävandena att öka vår förmåga att 
försvara oss utgör fältsporten”. 

Nedläggningshot
Efter andra världskriget kom klubbverk-
samheten så småningom igång igen med 
bland annat bilorienteringar och rally-
tävlingar. Klubben medverkade även vid 
dåtidens stora rallytävling - Midnattsols-
rallyt - både 1960 och 1964, där klubben 
1964 hade möjlighet att hälsa dåtidens 
stora rallystjärnor, såsom Erik ”Carls-
son på taket”, Tom Trana och Pat Moss, 
välkomna till kontrollen vid Granvik.
Medlemsantalet fortsatte dock att sjunka 
och i början av 1970-talet var man nere i 
28 medlemmar och inom klubbledningen 
diskuterade man på allvar att lägga ner 
klubben. 
Men ett par bilentusiaster, med Jan Sam-
uelsson och Anders Johansson i spetsen, 
ville annat och strax blev det åter fart på 
tävlandet igen, medlemsantalet steg och 
klubben överlevde.
 

Världsmästare Lindén
Så småningom byggdes både en moto-
crossbana (1984) och en isbana (1987) 
och samtidigt klev Sven-Erik Björklund 
fram som en av Sveriges bästa isracings-
förare genom tiderna. Tre silver och ett 
brons vid lag VM, SM-guld, -silver och 
-brons, Nordiskt mästerskap tre silver 
och ett brons samt inte minst kvalificerad 
till fyra individuella VM-fialer med en 
sjundeplacering som bästa resultat talar 
sitt tydliga språk.  
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Flygvapenpilot Peter Lindén in action. 
Carlsborgs MK världsmästare och euro-
pamästare i roadracing.
Märk dekalen ”FÖRSVARSMAKTEN” 
på kåpan.

Motorklubbens rallyveteran Anders Johansson med kartläsare Marie Larsson i en 
SAAB V4 vid en tävling 1979 utanför Örebro

Carlsborgs MK framgångsrika enduroförare åren före och efter sekelskiftet. Här efter 
målgång vid 24-timmarsstafetten ”Gripendygnet” i Strängnäs en härlig sommardag 
2001.
Stående från vänster: Eddie Cambring, Christian Hall, Andreas Johansson, Henrik 
Brehag, Jonas Johansson och Daniel Cambring.
Sittande från vänster: Tommy Blom, Fredrik Falkander (lagledare) och Daniel Friske.

Carlsborgs MK har i sin matrikel även en 
världs- och europamästare samt flerfaldig 
svensk mästare i roadracing i form av 
välkände flygvapenpiloten Peter Lindén, 
en av Sveriges genom tiderna främsta 
roadracingförare. Peter Lindén tävlar 
alltjämt på roadracingbanorna både i 
Sverige och runtom i Europa. Nu inom 
kategorin veteranroadracing.
Även inom motocross, enduro, bilrally, 
rallycross och folkrace har många förare 
tävlat farmgångsrikt för sin klubb. Här 
några:
Motocross: Magnus Olsson, Björn 
Johansson, Per-Ola och Per-Erik Klasson 
samt nu sverigesexan Nicklas Gustavs-
son. Enduro: Henrik Brehag, Daniel 
Cambring och Andreas Johansson. Rally: 
Anders Johansson och Håkan Gustavs-
son. Folkrace: Anton Wendel och Mikael 
Larsson samt rallycross Jörgen Rohki-
mainen med dotter Ida som är klubbens 
första kvinna inom rallycross.
Carlsborgs motorklubb har även va-
rit medarrangör vid VM för enduro 
både 2003 och 2004 i Skövde och inte 
minst vid förra årets (2012) succéfyllda 
världsmästerskap i Karlsborg – Sveriges 
reservhuvudstad - som lockade tusentals 
personer att på nära håll följa förarnas 
kamp mot topografin.

Enduroskola
Idag (2013) har Carlsborgs motorklubb 
210 medlemmar och bedriver bred 
verksamhet inom de fyra sektionerna: 
ungdom- enduro-, motocross- och bil. 
Klubben driver en motocrossbana ”Gar-
pabanan” och arrenderar enduroterräng 
av försvarsmakten.
Inom ungdomssektionen bedrivs för när-
varande enduroskola med ett femtontal 
presumtiva mästare. 

Årets (2013) enduroskola har även haft 
ett mycket uppskattat besök av världs-
mästare Anders Eriksson Tibro MK. En 
liten anekdot från detta celebra tillfälle 
då undertecknad gästade enduroskolan 
och möttes av två ivriga pojkar i 5-års-
åldern som pratade i mun på varandra: 
”Anders Eriksson är här. Han är världs-
mästare sju gånger”. Är man kändis så är 
man, även vid enduroskolan i Karlsborg. 
Klubbens motocrosslag återfinns för 

närvarande i division 2 men har högre 
ambitioner och enduron arrangerar årli-
gen den nationella tävlingenh Hjuldansen 
– 2013 för 19 gången – och deltävlingar 
inom Vintercupen Östra Skaraborg. Både 
motocross- och enduroförarna tävlar 
även individuellt vid nationella tävlingar 
och bilsektionens förare deltar numera 
framgångsrikt främst inom rallycross och 
folkrace.
                                      Stig-H Brehag 
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Vem och var?
Rätta svar i idrottstestetHej!

Var med min mor på sjukhuset i Vänersborg.
I väntrummet låg en tidning, Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap.
Det var en trevlig bekantskap. Hann i och för sig bara att 

bläddra i sidorna och skumma över artiklarna men den såg 

ut att vara väldigt intressant och välgjort – trevligt!

Grattis till de första 25 åren!

Vänliga hälsningar

Lars O. Carlsson
Göteborgsförfattare och Kommunikationskonsult

tankeochtext

RIKSIDROTTS-
FÖRBUNDETS 
FÖRTJÄNSST-
TECKEN I GULD

komplettering av Motorklubbens monter. 
Pokalen var första pris i en trial 
lagtävling i Tibro och var  lagets första 
tävling. 

Mötet avslutades med kaffe och tårta, 
varvid vi fick se ett bildspel av Arne 
Axelsson om en tillförlitlighetstävling i 
Skövde på 50-talet. 

Givetvis kom flera gamla minnen
fram under den trevliga pratstunden.
                                                         TIF

Utmärkelser 
i Tidaholm

WIS fick ett mail...

...trevligt!

Har den ideella idrotten 
någon framtid ?
Skara Idrottsförening, populärt 
kallat för bara SI, som bildades 
11 november 1900, för drygt 113 
år sedan, är ett bra exempel på 
idrottsrörelsens uppgång och fall, 
under 100 år.
 
Från början hade de flesta föreningarna 
en bred verksamhet, där styrketräning, 
Per Henrik Lings gymnastik och militära 
övningar, som skytte och fäktning, 
utgjorde grunden.
Efter 1915 var idrotten öppen för alla 
och ”Lingianernas” negativa inställning 
till den fria idrotten, som var importerad 
från England, spelade inte längre någon 
roll. Den fria idrotten och olika typer av 
bollspel lockade alltfler ungdomar.
Skara har under åren haft över åttio 
idrottsföreningar med över fyrtio olika 
verksamhetsgrenar på sitt program. 
SI blev en mycket stor och mångsidig 
idrottsförening, med 21 sektioner/
aktiviteter på programmet. 
Toppen nåddes den 23 september 1956 
då hela 12.887 åskådare på Skaravallen, 
såg Örgryte IS slå SI med 6-1 i division 
II, vars innertrio, Gunnar Gren,  Agne 
Simonsson och Rune Börjesson också 
var landslagets.

Onsdagen den 16 oktober fick vi besök 
av de två nya innehavarna av
Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i 
guld. 
Det renderade i två nya namn på vår 
tavla på de personer som tilldelats denna 
utmärkelse i kommunen. 
De som nu erhöll utmärkelsen är Rune 
Colte´n, Fröjereds IF och 
Hans-Åke Ivarsson, TG&IF.
I samband med samlingen fick vi också 
en pokal från Anders Franz´en, som 

Fotbollssektionens goda ekonomi ledde 
till avundsjuka, då fotbollsspelarna både 
hade matchpremier och träningspengar. 
Brottare, simmare och ishockeyspelare 
bildade egna föreningar och alltfler blev 
”ensektionsföreningar” och klubbkänslan 
i den stora föreningen försvann. Fri-
idrottssektionen lades ned 1970 och 1995 
var det dags för fotbollen.
Därmed var SI:s framgångssaga slut.

1994 bildades Skara Idrottshistoriska 
Förening, namnändrat till Skara Idrotts-
historiska Sällskap 2012. Till en början 
byggde SI upp ett eget ”museum”. Sedan 
2006 arbetar Sällskapet och SI tillsam-
mans, med att dokumentera idrottsverk-
samheten, och delar också på lokalkost-
naden. 

Vi har två lokaler, en större på 50 m², 
som disponeras av SI och en mindre
på 25 m², som är öppen för alla övriga 
idrottsföreningar. Vi har tillsammans sex 
”Idrottscaféer” per år, som nästan alltid 
samlar omkring 50 idrottsentusiaster.
Därutöver har vi ”Öppet hus” varje tis-
dag mellan klockan 14 och 16. Tanken är 
att vi ska ha ett arbetsmöte och färdig-
digställa vår hemsida och sortera, foton, 
tidningsurklipp och protokoll från olika 
idrottsföreningar. Vi är en arbetsgrupp 
på sex personer. Nästan varje tisdag har 
vi besök av lika många ”gäster”, som 
kommer ner och ”fikar”. Det påverkar ef-
fektiviteten, men är väldigt uppskattat.
 
Vi har tillgång till ett mycket stort fotoar-
kiv. Tyvärr saknar många bilder namn-
uppgifter och mycket tid går åt att ta reda 
dem. Ibland kan vi hitta namnuppgifter i 
protokoll eller i tidningsurklipp.

Det jag upplever som ett stort problem är 
att få föreningar har tid att dokumentera 
sin historia och lämna över material till 
oss.  Vi ”idrottshistoriker” säger ofta att 
den som inte värnar om sin historia inte 
heller har någon framtid. Kunskapen om 
den egna föreningen är en förutsättning 
för klubbkänsla, glädje och framgång.

         Skara Idrottshistoriska Sällskap
         Leif Nordh (vice ordförande)

Skara IHS, arbetsrum. 
Här sorteras idrottskläder, tidnings-
urklipp, pokaler, protokoll, standar och 
vimplar –ibland blir det tid över för en 
fika

1. Marita Skogum / Orientering, bor i Berghem
2. Harald Lûckner / Ishockey,  från Mariestad
3. Tommy Prim / Cykel, född i Svenljunga.
4. Pia Sundhage / Fotboll, kommer från Marbäck
5. Ulf Lindelöf / Basket, bördig från Kinna
6. Kjell Johansson / Tennis, kommer från Dalsjöfors
7. John-Anders Sjögren / Tennis, är från Herrljunga
8. Torsten Johansson / Tennis, kommer från Karlsborg
9. Ove Grahn / Fotboll, är född i Norra Fågelås
10. Assar Isaksson / Fotboll, har varit domare i Borås
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VINTERKRYSS
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, ett ord för en företeelse som vi snart hoppas få slippa
Skriv ned svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till
”VINTERKRYSS”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.
Senast den 1 februari 2014 vill vi ha svaren. Vi drar som vanligt tre vinnare bland rätt insända svar.

Rätt svar i förra numrets ”JUBILEUMSKRYSS” skulle vara ”MINNESBILDER”. Vi har dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Ingemar Bertilsson, Solvägen 1 Örslösa, 513 97 Lidköping.
2:a pris 2 Sverigelotter: Rune Larsson, Getholmsgatan 23, 504 46 Borås.                                                                                                                       
3:e pris 1 Sverigelott:    Ingemar Holmberg, Skyttesledsvägen 4, 541 33 Skövde.                                                             
                   
Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.  

           11-13
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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. Sören Aghamn
 0512-463 15
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. Åke Engvall,
 0505-446 87
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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Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

Sture Pettersson, kassör
Repslagargatan 37
521 42 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:      c/o Benny Östh
 Hästskovägen 47
 462 54 Vänersborg
Tel:            0521-187 85
Epost:        052118785@telia.com
Museum:   Stängt från 1/6 2013 
Hems. www.vanersborgsihf.se
Ordf.          Benny Östh
Sekr. Lars-Göran Bengtsson
Epost: lgb.vanersborg@gmail.com
Bankg. 5859-9200 

Adress:  c/o Roland Svensson
  Fötene Järskagården 1
                 447 91 Vårgårda 
Tel:       0322-62 70 19
Hems. www.wargardaihs.se
Museum: Idrottshist. samlingar
 Kommunhuset Vårgårda
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
lgb.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 4 2013
...och mycket, 
mycket mera!

Kraftkarlar - sid. 20

Skoftebyrundan - sid. 12

Ornunga IF 70 år - sid. 9

Ubbhults meste 
supporter  - sid. 17

Gamla klubbnålar  - sid. 8

Arne Borg gjorde succé - sid. 6WIS jubileumsmöte - sid. 4

Carlsborgs MK 90 år- sid. 27

Vi på red. önskar 
alla våra läsare 

en riktigt 
God Jul och ett 
Gott Nytt År!


