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Ordföranden har ordet

Roland Gustafsson

IDROTTSHISTORISKA 
SÄLLSKAP/FÖRENINGAR   
I VÄSTERGÖTLAND SOM ÄR 
MEDLEMMAR I WIS
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Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Vissa somrar har man lättare att komma ihåg än 
andra. Oftast är det förknippat med vädret, någon 
händelse eller som i mitt fall ett idrottsevenemang. 
Sommaren 2014 kommer vi säkerligen att ofta 
återkomma till. Det blev nästan lite väl mycket av 
det goda och onda.
 
Rekordvärme, stor skogsbrand, supervalrörelse,
Ukraina, Gaza och så självklart VM i fotboll.
Det är svårt att här förbigå VM i Brasilien.
Det kan kanske anses förmätet av mig att ha 
synpunkter på en sådan världsturnering.
Men var det tidernas bästa idrottsevenemang 
eller var det ett spektakulärt  jippo?
 
För dem som var på plats var det säkerligen en underbar upplevelse att känna och 
ryckas med av stämningen, sången och möjligen spelet. Men var det värt priset 
och glömmer vi baksidan när festen är över? Hur mycket är vi beredda att offra i 
den heliga idrottens namn? 

Nästa gång gäller det Ryssland 2018 och Qatar. Spåren förskräcker! Makthavarna 
har i alla tider förstått, att folket behöver skådespel för att glömma vardagen. 
Det insåg redan de romerska kejsarna med sina gladiatorspel. På något sätt känner 
jag att vi - du och jag – spelar med. Vi bryr oss inte så mycket om dem som drab-
bas. Vad gäller själva fotbollsturneringen, så är jag grymt besviken över vad jag 
såg. Jag följde alla tv-sända matcher från början till slut. 

Slutintrycket för mig är, att detta var den mest ojusta turnering jag haft möjlig-
het att följa. Är det inte dags för FIFA och SvFF att, som i andra sporter, införa 
någon form av nolltolerans för att stävja alla sparkar, överfall, tröjdragningar och 
filmningar. Det lär väl bli kaos i början men inte löser man det med – om det nu 
var så – direktiv om återhållssamhet med varningar och utvisningar. Här tycker jag 
att domarna ”sålde sin heder” gentemot överheten. Det måste var emot idrottens 
idé att domarna, utifrån den regelbok som gäller, medverkar till medvetet våld. 
Tänk om någon domare i turneringen hade vågat stå upp och tvärtemot givna 
direktiv och tolkningar bryta detta negativa mönster. Det måste finnas någon form 
av hederskodex hos dem det berör. Ett leende, ett skratt kan vara avväpnande och 
förlösande, men här var den felande nöjd med att slippa en bestraffning och teg. 
Själv tänkte jag tillbaka på den italienske domaren Collina eller vår egen Erik 
Fredriksson, domare med auktoritet och kroppsspråk. Ett exempel på vad kropps-
språk betyder, eller snarare brist på detsamma, fick vi uppleva, när vår förbunds-
kapten gjorde debut som kommentator i tv-studion. 

Fel kommer att begås i även i framtiden, men inte blev det bra med hörlurar och 
färgburk. ”Det är inte lätt att vá ödmjuk, när man är en sjutusan till karl”. 
Självklart skall man vara besviken när man inte vinner, når upp till sin mål-
sättning eller blir uttagen till den match man eftersträvat. Jag blir dock väldigt 
konfunderad, när jag i tidningen läser om våra svenska VM-domares frustration 
och efterkonstruktion till varför man inte fick finalen. De kanske inte var bäst eller 
inser att de var ”en bricka i spelet”. Nu säger säkert någon ”lille pöjk det där begri-
per du inte”. Det är möjligt, och de bästa förståsigpåarna och domarna sitter ju på 
läktaren, sägs det. Men jag är beredd att ge allt för rätten att få uttrycka min åsikt. 
Jag värjer mig för alla former av härskarteknik.

Det blev mycket om VM-fotboll denna gång. Det må kanske förlåtas mig efter mer 
än trettiofem års engagemang inom våra två stora lagsporter.

Nästa gång hoppas jag få berätta om vårt sommarmöte i Mark och vår idrottshisto-
riska medlemsresa till Stockholm och Helsingfors.
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WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Redaktionskommittén
Adresser och tel.nr.

Göran Axelsson
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
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 04 53 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

Ingemar Williamsson
Klövergatan 39
531 41 Lidköping
Tel: 070-3282534
E-post:  sasami@telia.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 elfte år. 
42 fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och 
bilder har hittills producerats.

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

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 4/2014 ca. V 51

Nr 1/2015 ca. V 8

Du vet väl att du, som privatperson också kan 
 bidra med att förgylla tidningen 
med insändare, reportage, debattinlägg etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller 
svart/vitt digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 
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Idrottshistoria...???
Vi på redaktionen hävdar att all idrott, som har utförts, 
är historia, antingen det hände igår eller för länge sedan.

Första veckan i Juli skrevs i Borås ”Nutidsidrottshistoria”.
SM-veckan, som arrangerades av RF, SVT och Borås Stad blev 
en publikmagnet, som man inte kunnat drömma om.

271 grenar i 39 olika sporter –en del spektakulära, för många okända 
sporter och andra mera välkända sporter avverkades på en vecka

...som t.ex.
• Backtävlingar
• Bangolf
• Beachvattenpolo
• Boule
• Cykel
• Discgolf
• Dragkamp
• Friidrott
• Frisbee
• Inlines
• Jetski
• Kanotpolo
• Konstflyg
• Skeet
• Parkour
• Rullskidor
• Simning
• Streetbasket
• Superenduro
• Truppgymnastik
• mm. mm. 

Vi skickade ut vår 
eminente fotograf 
Lennart Odéen 
för att föreviga så 
mycket som möjligt.

Text: Göran 
Axelsson, red.
Foto: Lennart 
Odéen, BIS 

Dragkamp

Inlines

Truppgymnastik

Backe, Crosscart

Bangolf

Beachvattenpolo

Jetski

Streetbasket
Superenduro
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Vi på red. skulle uppskatta lite 
mera ”Nutidsidrottshistoria”.
Idrottsartiklar från 1960-talet 
och framåt tar vi gärna emot, 
               för att intressera 
               och entusiasmera våra 
               ”något yngre” läsare.
                
                Tack på förhand! 
                                           red.

Simning
med Sarah Sjöströms 
världsrekord på 50 m fjäril-
sim, som ”grädde på moset”

Backe, MC

Boule

Cykel

Friidrott

Frisbee

Kanotpolo

Skeet

Rullskidor
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LIDKÖPING

Föreningsfakta, nedlagda föreningar i Lidköpingsbygden
Idrottsföreningen Heimer
Idrottsföreningen Heimer bildades den 
1 oktober 1906 av 13 ungdomar på kafé 
Vilan i Lidköping. De första två måna-
derna kallade man sig Kamraterna men 
då det namnet visade sig vara upptaget 
av en annan förening blev man tvungen 
att byta. Efter livlig diskussion föreslog 
sekreteraren och blivande målarmästaren 
Albin Andersson att föreningen skulle 
heta Heimer, ett namn som han sett 
inpressat på den första fotbollen.
IF Heimer spelade från 1915 sina hem-
mamatcher på Framnäs IP. 
IF Heimer kvalade till näst högsta divi-
sionen (dåvarande division II), vid tre 
tillfällen, men lyckades aldrig avancera. 
År 1978 nådde laget semifinal i Svenska 
Cupen mot Malmö FF, som besegrade 
IF Heimer på Framnäs inför publik-
rekordet 4 616 personer. 
Anders ”Mickel” Rydén, som spelade 
i Heimer, är den ende internationella 
fotbollsspelare som Lidköping har haft. 
Anders var med i bortalandskamperna 
mot Ungern och Polen 1922.
IH Heimer hade även en bandysektion 
mellan 1923-31. 

Lidköpings Idrottsförening
Lidköpings IF (LIF) bildades den 28 
oktober 1968 och var då en sammanslag-
ning av Lockörns IF, bildad 1930 och 
Lidköpings Bollklubb, bildad 1936.
Föreningens hemmaplan har varit Lock-
örns Idrottsplats. 
Den största sportsliga framgången var 
1971 då man spelade i dåvarande div 3, 
idag jämförbart med div 1. 1997 deltog 
Fredrik Andersson i Svenska Pojklands-
laget för 16 åringar.
1976 började man med damfotboll.
1991 gästades LIF av den engelska liga-
klubben Oldham FC inför en publik på 
700 personer
1996 startade klubben Klassfotbollen, en 
turnering för skolklasserna 1-6 i kom-
munen, som blev en stor succé och som 
håller på än idag.

År 2012 skedde en sammanslagning av 
de två klubbarna IF Heimer och Lidkö-
pings IF. Den nya klubben erhöll namnet 
Lidköpings FK.

Lidköpings Fotbollsförening
Lidköpings Fotbollsförening (LFF) 
bildades den 21 november 1988. LFF tog 
1989 över IF Heimers plats i div 2 Mel-
lersta Götaland, då Heimer slutade med 
damfotboll.

Heimers pojklag från 1960-talet
Emil Persson lagl., Bo-Inge Gustavsson, Erik Sahlström, Börje Bryngelsson, Gunnar 
Karvik, Kenneth Barndik, Håkan Pettersson,
Sven-Arne Persson, Ulf Lööv, Per-Olof Gustavsson, Bert Gustavsson, Börje Jonsson, 
Per-Gunnar Möller

LIF:s pojklag från 1968
T. Jacobsson, R. Larsson, K. Jonsson, L-E Karlsson, R. Björn, J. Blomqvist, 
T. Gustavsson, H. Gustavsson, L. Nord, P-O. Lundberg, J. Jonsson, O. Issaksson, 
B. Jacobsson

1992 vann LFF DM genom att besegra 
Byttorps IF med 2-1 i finalen. 1995 blev 
föreningens resultatmässigt bästa år med 
en 2:a plats i div 2. Detta år hade fören-
ingen ca 100 medlemmar och spelade 
med A-, B-, och Juniorlag i serie.
Under 1997 inleddes samarbete med 
Lundsbrunns IF men 1998 gick man 
samman med Saleby IF och spelade då 
under namnet Saleby IF/Lidköpings 
FF för att år 2000 enbart heta Saleby 
IF, varefter föreningen Lidköpings FF 
upphörde.

Sjödalens Idrottsklubb
Sjödalens Idrottsklubb bildades den 25 
september 1931 och platsen var Mill-
qvists café i Lidköping
Från det första protokollet kan nämnas: 
”Envar inom Sjödalen bosatt person som 
fyllt 16 år kan erhålla inträde i klubben”! 
Efter några år, då klubben växt till, fick 
denna bostadsgräns ändras till att 
”omfatta hela staden”.
Verksamheten har omfattat bandy och 
ishockey.
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LIDKÖPING

I bandy vanns den första serien 1936, 
en lokalbetonad sådan. 1944 och 1945 
blev det nya seriesegrar, det sistnämnda 
året i Västgötaserien med kvalmatch mot 
Villa som följd vilken vanns med 1-0 och 
därmed avancemang till div 2.

1949 tas ishockey upp på programmet 

LFF:s första lag 1989
Carina Larsson, Susanne Gustavsson, Therese Cedström, Maria Larsson, Marie Karlsson, Åsa Falck, Christina Ahlström, Ann 
Berggren, Agneta Alfredsson, Anette Wirdby, Anna Leon, Kia Lundmark, lagl. Tommy Bruzelius.
Främre raden: Annika Mouchard, Karin Westerlund, Annika Pettersson, Lillemor Gustavsson, Karin Johansson, Maria Norén, 
Lotta Blomqvist, Jeanette Nilsson, Pia Nilsson  

Sjödalens IK 1949
Hugo Johansson, Karl-Erik Andersson, Olle Olsson, Inge Nyberg, Stig Eriksson, Arne Fagerberg, Ebbe Rydén, E Skoglund,
Ulf Rydén, Rune Nordberg, Sören Åberg, Börje Svensson, Olle Rydén

och bandylaget åkte ur div 2 vilket bl a 
skylldes på splittringen med ishockeyn!?  
1962 gick det inte längre att hålla ishock-
eyn vid liv varför rink och belysning 
såldes till Nossebro IF
1967 hölls det sista årsmötet och det kon-
staterades att antal spelare och tränings-
flit kraftigt minskat och den 

9 september 1968 upphör Sjödalens IK. 
Man bildar Lidköpings AIK tillsammans 
med Wästerlunds IK, som också läggs 
ner. 

                            Ingemar Williamsson

                                     Forts. i nästa nr.
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Sommarmötet 2014
Lördagen den 30.8 höll WIS sitt 
traditionella sommarmöte, den 
här gången i Kinnaströms SK:s 
klubbstuga  utanför Kinna.
 

Ordf Roland Gustafsson konstaterade 
nöjt i sitt välkomsttal att hela 70 delta-
gare fanns på plats och hälsade särskilt 
representanter för grannarna i Göte-
borg, Halland och Småland välkomna. 
Britt-Marie Knutsson fyllde på med ett 
välkommen från Marks IHS som stod för 
de praktiska arrangemangen.

Programmet inleddes sedan med att 
Carl-Erik Johnsson berättade om klubb-
märkessamlande i allmänhet och sådant 
kopplat till hans projekt att kartlägga 
orienteringsklubbarna i Västergötland 
exkl Göteborg och deras märken i syn-
nerhet. Det finns och har funnits 286 
sådana klubbar 1922-2005. 225 av dem 
har haft klubbnålar och Carl-Erik har fått 
tag på de flesta men saknar fortfarande 
några. 

Han hann också med att göra nedslag i 
några av föreningarna och avslutade med 
en utmaning till sällskapen att dokumen-
tera alla föreningar i sitt område innan 
det är för sent.

Därefter presenterade Sven-Åke Mökan-
der förslag till utveckling av det lokala 
arbetet i sällskapen. Samarbete med 
SISU enligt lokala avtal,  ideseminarier, 
studiecirklar och kulturgrupper är meto-
derna. Dokumentation, hemsidor, utställ-
ningar analogt och digitalt, styrelse- och 
medlemsrekrytering är tänkbara områden 
att arbeta med. Även Sven-Åke avslu-
tade med en uppmaning till sällskapen, 
att hänga på WIS, som startar med ett 
utvecklingsseminarium inom kort.

Roland G vädjade till sällskapen att 
hjälpa till att ta fram förtjänta personer 
till VIF:s förtjänsttecken och delade ut 
underlag för ett sådant arbete. 
Tommy Olsson inbjöd sällskapen till 
BIS 25-årsjubileum 27 nov. kl 14-16.30 
i Boråshallen och sedan var det dags för 
en god lunch.

Efter lunch stod en idrottshistorisk tips-
promenad på programmet, en promenad 
med lagom kluriga frågor där ingen 
lyckades pricka alla 12 frågorna rätt. 

Carl-Erik Johnsson

Sven-Åke Mökander

Och så avslutades dagen med att Roger 
Gottfridsson, västgöte som arbetade 
på Arbetet från 1966 och till tidning-
ens nedläggning, berättade om sina 15 
olympiska spel från Grenoble 1968 och 
fram till Sydney då Arbetets kris var ett 
faktum. Det blev en spännande resa i 
idrottshistorien med fakta och anekdoter 
i en underhållande blandning. Sämsta 
arrangörsbetyget gick till Lake Placid 
1980 medan Lillehammer fick mycket 
goda omdömen bortsett från den alltför 
högt uppskruvade nationalismen i sam-
manhanget.
                                      Tommy Olsson
                                      Foto: GA, red. 

Roger Gottfridsson

Hela 70 deltagare fanns på plats
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Herrljungagrabbar som 
spelat på högsta nivån
Herrljunga SK har genom åren fostrat 
många duktiga fotbollsspelare.  
forts. fr. föregående nr.

Jörgen Danielsson 

Liten men naggande god var ett vanligt 
uttryck man hörde om Jörgen, när han 
visade upp sig på fotbollsplanen i mycket 
unga år. 
Jörgen var 13 år när han fick göra debut 
i ett pojklag i HSK, detta var året 1955. 
Sedan gick det ganska fort för Jörgens 
utveckling och framsteg på fotbolls-
planerna. 
Två år senare blev det debut i juniorlaget, 
ytterligare två år senare skedde debuten i 
HSK:s  A-lag. 
Jörgen ingick ju givetvis i 1966 års fram-
gångsrika laguppställning och det var 
väl då som många andra klubbar började 
få upp ögonen på Herrljungas ögonsten. 
Efter säsongen 1967 var det färdigspelat 
i HSK färger, IFK Ulricehamn lockade 
över Jörgen. 
Efter två lyckosamma år där, så var det 
färdigspelat även där. 
Då var det div l-laget Skövde AIK, som 
lockade till sig Jörgen. Vi är då framme 
vid år 1970. Den stora höjdpunkten för 

HERRLJUNGA
Jörgen där var givetvis när Skövde fick 
kvalspela till Allsvenskan, men tyvärr för 
Jörgen och laget, så blev Luleå för svåra 
i detta kval. 
1976 - 80 blev Jörgens första uppdrag 
som spelande tränare i Falköpings AIK. 
Detta varade i två år, därefter blev det 
ett gästspel som tränare och spelare i 
sin gamla moderklubb Herrljunga SK. 
Resultatet blev strålande både för Jörgen 
och HSK, som vann div V. 
Engagemanget för fotbollen har följt med 
Jörgen många år efter sin avslutade ak-
tiva karriär som spelare, olika tränarupp-
drag i ett flertal föreningar som bl.a. har 
varit Falköpings BK, IFK Tidaholm, IFK 
Värsås, Skultorp och Tibro. Det är säkert 
någon klubb som jag har missat, men en 
fantastisk lång och framgångsrik tid kan 
vi konstatera att Jörgen har varit med om. 
Vid sidan om fotbollen är Jörgen också 
en mycket bra tennisspelare, som vete-
ranspelare skördar han stora framgångar 
på olika tennisbanor runt om i vårt 
avlånga land. 

Lars Widerström 
Lars ”Altorparn”, som han kallades, 
spåddes en lysande framtid i mitten av 
1940 talet. Först flyttade Lars till Linkö-
ping för att studera och där spelade han 
för Derby. De tre sista åren på 40-talet 
spelade han med GAlS i Göteborg i 
allsvenskan. 
I början av 50-talet flyttade så Lars 
till Stockholm för vidare studier, både 
Djurgården och AlK försökte då att värva 
honom, men det blev IFK Stockholm 
som fick dra nytta av han stora fotbolls-
kunnande, och där avslutade Lars sin 
karriär. 
Lars var en mycket duktig tennisspelare 
också. 

Börje Hansson 
Börje har verkligen gått den långa vägen 
inom HSK. Knattefotboll som åttaring 
var första allvarliga provet för Börje. 
Sedan följde givetvis olika pojk- och 
juniorlag fram till det blev debut i HSK:s 
A-lag, då är vi framme vid året 1972. 

Börje hade en ordinarie plats i HSK 
under tre år. Detta var tre helt fantastiska 
fotbollsår för både Börje och HSK. Hans 
speluppfattning och blick för spelet 
firade stora triumfer på planen och detta 
fick till följd att många andra klubbar 
blev intresserade av Börjes tjänster på 
fotbollsplanen. 
Div III laget Vårgårda IK visade ett stort 
intresse för Börje, där blev Börje en 
mycket viktig och framgångsrik mitt-
fåltstrateg under de år han var i VIK, och 
1981 skrev han på för Örgryte IS som då 
låg i div 1. Under de två åren som Börje 
var i ÖIS spelade han det mesta med A-
laget. Han var med och bidrog till att ÖIS 
kunde ta steget upp i Allsvenskan under 
de åren. 
Efter två år i Allsvensken blev det åter 
Vårgårda IK som fick tillbaka honom 
i laget. Där spelade Börje fram till och 
med året 1987. 
Därefter var Börje tillbaka i sin moder-
klubb HSK och det blev lite spel i klub-
bens C-lag. 
Under några år på 90-talet var åter till-
baka i HSK, men då som hjälptränare till 
Hans Engman i HSK.
                                        Harry Nilsson 
                                        Herrljunga

Borås Idrottshistoriska Sällskap 
fyller 25 år i år.

Detta vill vi fira med att bjuda in alla intresserade 
till öppet hus med fika

 i Boråshallen, torsdagen 
den 27 november, mellan kl. 14.00 och 16.30

Välkomna!                      Styrelsen

UTBILDNING
De sällskap/föreningar inom WIS som önskar mer 
utbildning på sina hemsidor
Eftersom SISU har dragit sig ur utbildningen och WIS 
nu får ta över ansvaret, innebär det, att varje sällskap/fören-
ing får stå för kostnaderna för utbildningen. Utbildningen 
kan göras för ett eller flera sällskap per träff.
Ta kontakt med Webbansvarig för mer info: folke.brink@
telia.com 
Använd hemsidan för nyheter, kontakter och info m.m. till 
era medlemmar. Ni spar tid och pengar. 
                                              Folke Brink, webbansvarig
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Tider av framgång och tider av 
tillbakagång kommer och går.
Så är det inom idrotten liksom i 
livet i övrigt. Föreningar bildas
och utvecklas – andra läggs ner 
eller bryts upp.

Ser man tillbaka på idrotten i Karlsborg 
över en längre tid blir detta mycket 
tydligt. Vid 1900-talets början hade den 
lilla landskommunen tillika militärorten 
en ganska imponerande ställning inom 
idrotten i Västergötland. Läser man i 
Svensk Idrott årgång 1925 ser man, att 
det fanns 6 olika föreningar i kommunen 
anslutna till Svenska Gymnastik- och 
Idrottsföreningars Riksförbund:

1. IFK Karlsborg bildat 1907 med 
92 medlemmar och en av de åtta 
föreningar,som bildade Västergötlands 
Idrottsförbund.

2. Infanterivolontärskolans IF  bildat 
1907 med 212 medlemmar.

3. Karlsborgs kommunala Mellanskolas 
IF bildat 1921 med 31 medlemmar.

4. Kungl. Göta Ingenjörskårs IF bildat 
1912 med 242 medlemmar.

5. Kungl. Karlsborgs Artillerikårs IF 
bildat 1912 med 145 medlemmar.
                                                                                                               
6. Karlsborgs Oldboysklubb bildat 1923 
med 42 medlemmar.

Föreningarna utövade i olika omfatt-
ning fotboll, fäktning, gymnastik, allmän 
idrott, skidlöpning och velociped. Det 
militära inslaget var som synes stort och 
man kan väl mistänka att rekryterna mer 
eller mindre blev automatiskt anslutna.
Militären hade dessutom anlagt en
idrottsplats vid fästningen. Allmän idrott 
var den idrottsgren, som utövades mest 
och det låg väl i linje med den militära 
utbildningen.

Idrottsföreningen 
Tigrarna

Det är kanske inte så underligt, att det i 
samhället uppstod en reaktion mot den 
militära dominansen och medlemsrekry-
teringen. Många kom och var med upp 
till 3 år och sedan fylldes det på med nya.

Det var med den här bakgrunden, som 
Idrottsföreningen Tigrarna bildades 
omkring år 1925. Exakt datum känner 
vi idag inte till. Möjligen kan en schism 
inom IFK Karlsborg bidragit till  att en 
utbrytning skedde och att en ny förening 
bildades. Den kom att leva i cirka fem år.  

I folkmun kallades föreningen för ”Röda 
Tigrarna”, vilket kan antyda var de poli-
tiska sympatierna i föreningen låg.
Vi har idag ingen dokumentation att 
återgå till för att beskriva föreningens 
historia. En kassabok och några sages-
män (bl.a. David Flood) är de källor, som 
funnits att tillgå. Här finns följaktligen en 
”kunskapslucka” att fylla. 

Den läsare som känner till mer, är mer än 
välkommen att ge sig till känna.

Av kassaboken kan man utläsa att fot-
boll, bandy, friidrott, skidor, cykel och 
gymnastik var de idrotter, som utövades.
Föreningen hade sitt huvudsakliga säte i 
den del av kommunen, som heter Åsen.                  
Vi vet som sagt  inte exakt, när förening-
en bildades, ej heller vilka, som ingick i 
styrelsen. 

De första namn, som dyker upp är revi-
sorerna år 1926 nämligen Rikard Leijon 
(senare kommunalråd) och Axel Östman. 
Vill man skämta, kan man ju säga att för-
eningen  bestod av både tigrar och lejon.

Det skulle föra för långt att i detalj redo-
visa alla poster i bokföringen.
På inkomstsidan kan man notera att över-
skott från olika arrangemang benämnda 
revyer, cabaréer, basarer, utomhusfester 
utgjorde den stora inkomstkällan vid 
sidan av inträden till matcher och med-
lemsavgifter. Dessa medel skulle sedan 
ungefär som idag täcka utgifter i form av 
startavgifter, årsavgifter, resor, material, 
telefon, försäkring m.m.
Lån och växlar i bank förekom också.
Man kan av detta utläsa att föreningen  
spelat fotboll bl.a. mot Skövde AIK, 
Tibro AIK, IFK Hallsberg och Skara IF. 
Bandymatcher bl.a. i Skara, Hjo och 
Sjötorp.
Deltagit i cykeltävlingar bl.a. i Alingsås 
och Kristinehamn, i skidtävlingar och
stafettlopp. Sannerligen en imponerande 
verksamhet över tid och rum.

Inkomsterna var 1925, 355 kr, kassabe-
hållningen vid årets slut 183,50.

År 1928 hade inkomsterna ökat till 
2772,29. Utgifterna blev 2749,93
och därmed var kassabehållningen 22,36. 
Även omräknat i dagens penningvärde 
var det snäva marginaler. Men även 
med små medel kan en stor verksamhet 
skapas.

Jag blir allteftersom jag läser dessa 
anteckningar alltmer nyfiken på
människorna bakom alla siffror. Men 
framför allt uppstår  frågan: Vad 
hände sedan? Varför upphörde fören-
ingen? Som vanligt är vi för sent 
ute för att fråga dem som var med.

Källor: Svensk Idrott årsbok 1925.
Rolf Svenssons efterlämnade anteck-
ningar

                                Roland Gustafsson

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

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. 

Du vet väl att



FRIIDROTT 

Det kan tyckas märkligt, men det har en-
bart existerat två speciella friidrottsfören-
ingar här på slätten – och båda blev bara 
ett år gamla! Däremot var friidrotten som 
sådan stor under vissa årtionden, men då 
enbart som en sektion. 

Den första friidrottsklubben hette Idrotts-
klubben Fram. Den bildades 1937. Det 
framgår dock inte av namnet vare sig sin 
geografiska hemvist eller vilken idrott 
man sysslade med. IK Fram höll till i 
de sydligaste trakterna i Önum under 
tämligen primitiva former. Ett gäng 
ynglingar hade försökt få IFK Emtunga 
att ta upp friidrotten på programmet. Det 
misslyckades emellertid, så därför beslöt 
de att bilda en egen klubb. Klubben blev 
dock endast ettårig – nästa år startades en 
friidrottssektion i IFK Emtunga. Målet 
var nått för pionjärerna, som också var 
medlemmar i EFEK. Nu fick de helt 
andra förutsättningar på Mossbrott.

Redan den äldsta idrottsföreningen, som 
existerade i Vara kommun, hade dock 
enbart friidrott på programmet. Det hette 
visserligen allmän idrott på den tiden. 
Men föreningen var egentligen en sek-
tion eller underavdelning till IFK Skara. 
Medlemmar från Vara deltog i tävlingar i 
Skara. Årtalet var 1905. 

Året efter, 1906, bildades den första 
”riktiga” föreningen: Vara Idrottsfören-
ing. Visserligen inköptes diverse kast-
redskap till den allmänna idrotten, men 
till eftervärlden finns inget refererat om 
någon verksamhet. Det enda som berör 
Vara Idrottsförening handlar om den nya 
sporten fotboll.
Om vi blickar framåt 1930-talet, så fick 
den allmänna idrotten stor genomslag-
skraft. Dock enbart som sektionen i 

föreningarna. Alla föreningar med själv-
aktning hade friidrott på programmet. 
Vissa deltog i klubbmatcher och anord-
nade större eller mindre tävlingar. Andra  
nöjde sig enbart med interna mästerskap. 

När så gott som samtliga friidrottssek-
tioner lagts ner, gjorde Ryda Skidklubb 
motsatsen. Ett friidrottsintresse i Ryda 
fanns sedan tidigare. De intresserade fick 
åka till Lidköping för att tävla. 1961 be-
slutade Ryda Skidklubb sig för att uppta 
friidrotten på programmet i full skala och 
anmäla ett lag till friidrottsserien i Väs-
tergötland. Två år i rad hade man tidigare 
arrangerat Skaraborgsmästerskapet i 
terränglöpning. 

Friidrottens storhetstid i Ryda SK infanns 
sig mellan 1962 och 1966. Därefter da-
lade intresset och 1967 avskaffades frii-
drottssektionen. Under de framgångsrika 
åren hade klubben fått fram två lysande 
stjärnor, som tillhörde Sverigeeliten. 
Båda utsågs till ”Bygdens bäste idrotts-
man”. 1962 hade Bror Jonsson sitt bästa 
år. Då vann han Skaraborgsmästerskapet 
på 3 000 meter hinder, 5 000 meter och 
10 000 meter. Dessutom distriktsmäster-
skapet på hinder.  Det hela resulterade 
i att Bror blev uttagen till B-landslaget, 
som tävlade i en trelandskamp mot 
Danmark A och Finland B. Samma år 
utsågs Bror Jonsson som ”Bygdens 
bäste idrottsman”. Två år senare var det 
Bernt Gustavsson som erhöll den fina 
utmärkelsen. Året 1964 inleddes med ett 
Skaraborgsmästerskap i långa terrängen. 
Han fortsatte med topptider i många ban-
löpningar, som t.ex. vid Hagenspelen i 
Skövde på 3 000 meter, på Nya Ullevi på 
1 500 meter. Inte minst på SM i Malmö 
presterade han ett utmärkt lopp på 5 000 
meter.

2010 tog Ryda SK åter upp friidrott som 
en sektion. Anledningen var att den andra 
renodlade friidrottsklubben i våra trakter, 
Varabygdens Friidrottsklubb, lade ner sin 
verksamhet efter enbart ett år.

I ”modern” tid har ett par andra fören-
ingar anammat löpning som en sektion. 
Kvänums Idrottsförening kombinerade 
en löp-och cykelsektion med start 1987. 
Två år senare arrangerades det första 
”Midnattsloppet”, som blev en populär 
tradition. 10-årsjubileet 1998 medföljde 
ett rekorddeltagande.

Även Vedums Allmänna Idrottssällskap 
har tagit upp löpning på programmet. Det 
skedde 1985. Två år senare gjordes det 
första arrangemanget, ”VAIS-loppet”, 

som blivit en tradition. Det följdes av 
”Lilla VAIS-loppet”, ”Terrängloppet”, 
”Duathlon” (cykel och löpning) samt 
”Sektionsstafetten”, en löptävling mellan 
klubbens olika sektioner. Inför förening-
ens 70-årsjubileum 2002 sökte man att 
få arrangera DM i terränglöpning. VAIS 
fick förtroendet och skötte arrangemang-
et på ett utmärkt sätt. 150 startande kom 
från 28 föreningar fördelat på 27 olika 
klasser.

Från Essungabygden har Essunga Idrotts-
sällskap och Främmestads Idrottsklubb 
varit de mest framträdande föreningarna 
med friidrott på programmet.

Om vi skall plocka fram någon yt-
terligare framgångsrik friidrottare från 
bygden, får det bli Sven Lundgren från 
S. Lundby. Ja, han var ju störst av dem 
alla. Sven tävlade för Herrljunga SK, 
när han som junior blev ”bästa fören-
ing” genom att vinna tre lopp i samma 
tävling. Det räckte för att Herrljunga SK 
skulle ta hem lagsegern. Sedan övergick 
han till Örgryte IS. Där blev han svensk 
mästare i lag och individuell mästare på 
5 000 meter vid SM 1958. Det renderade 
honom en plats i EM i Stockholm på 
samma sträcka. Annars var favoritdistan-
sen 3 000 meter hinder.         

DANS

1985 bildades Varaslättens Buggare. Re-
dan andra året tog man dubbla SM-guld! 
Sedan fortsatte framgångarna slag i slag 
– eller ska man kanske rättare uttrycka 
det som steg för steg. Närmare 30 SM-
tecken har det blivit med åren i olika ål-
ders- och dansklasser för Varabyggarna, 
som tidigt etablerade sig i Sverigetoppen. 
Varabuggarna håller till i Alléhallen, 
där otaliga dansarrangemang har hållits 
genom åren. Buggarna ställer också upp 
på diverse uppvisningar.

DART

I Stora Levene finns bygdens enda 
dartklubb. Den heter således St. Levene 
Dartklubb. I blygsam skala bildades dar-
tklubben redan 1988. Med tiden har man 
fått en fin lokal att vara i och därmed har 
verksamheten utökats. Ett tiotal tävlingar 
per år brukar det bli för det 35-talet 
medlemmar i varierade åldrar som ingår 
i dartklubben. Några större ambitioner i 
tävlandet har man inte. Det är mest för 
gemenskapens och nöjets skull man hål-
ler på.

VARA
”Idrottens ABC” 
    Vara-Essunga

SPORTEN
Hur länge har man utövat idrott? 
Tja, förmodligen så länge som 
mänskligheten har funnits. Under 
alla tider har ynglingar sprungit, 
kastat, hoppat och visat sina 
krafter. Under antikens Olympiska 
spel fanns organiserade tävlingar 
i många olika idrotter. 
Forts. från tidigare nr. 
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GOLF

Söndagen den 12 augusti 1990 in-
vigde Vara-Bjertorps Golfklubb sin nya 
golfbana. Ingen mindre än hovsånger-
skan, kyrkvärden och golfspelerskan 
Alice Babs skötte invigningen. Det hade 
naturligtvis räckt för Alice Babs att bara 
säga ”Swing it”, så hade det symbolise-
rat hennes karriär och intressen i livet. 
Nu sa hon inte så. I stället sa hon: ”Vara 
var det vara månde, men för mig gäller 
hädanefter Vara-Bjertorp”. En bättre 
ambassadör för Vara-Bjertorp är det svårt 
att tänka sig. Alice Babs sjöng in den nya 
golfbanan och belönades med ett heders-
medlemskap i klubben. Vara-Bjertorps 
golfklubb är bygdens största idrottsfören-
ing med c:a 800 medlemmar.

GYMNASTIK

Den första av våra föreningar som har 
med gymnastik i föreningsnamnet var 
Vara Gymnastik & Idrottsförening. Den 
bildades 1919. Så mycket gymnastik stod 
förmodligen inte på programmet. Det var 
mest fotboll som gällde under förening-
ens korta existens.

 1927 bildades den förmodade första ren-
odlade gymnastikföreningen i bygden. 
Tråvads Gymnastikförening torde varit 
först på plan med enbart gymnastik på 
programmet. Man höll till i Tråvads För-
eningshus med sina övningar. Föreningen 
höll i sig till början av 1940-talet, då ett 
par års uppehåll i gymnastiken gjordes. 
Den nya föreningen, Tråvads Idrotts-
förening, bildad 1944, tog sedan upp 
gymnastik på programmet.

 1930 bildades en gymnastikförening i 
Vara. Den var segregerad, eftersom en-
bart damer hade tillträde. Vara Kvinnliga 
Gymnastikförening hade vid bildandet 
21 medlemmar. Undan för undan utöka-
des medlemsantalet. Först 1985 kunde 
män bli medlemmar. Då byttes namn 
till Vara Gymnastikförening. Med tiden 
blev gymnastikföreningen en av de allra 
största föreningarna i bygden med c:a 
600 medlemmar. 
Var höll de manliga gymnasterna till 
innan sammanslagningen? Jo, de hade 
en egen sektion i Vara Sportklubb. 1934 
bildades den sektionen, även om gym-
nastiken funnits med som motion från 
VSK:s start 1926. Såväl de manliga som 
kvinnliga gymnasterna gav uppvisningar 
i bygden runt omkring.

Höjdpunkten för Varagymnasterna nåd-
des 1936, då fem av klubbens gymnas-
ter blev uttagna och deltog i Sveriges 
masstrupp vid olympiaden i Berlin. 600 
svenska gymnaster hade uppvisning.    

Samma år, 1936, bildades två gymnas-
tikföreningar i Kvänum – en för damer 
och en för herrar. Vid nästa olympiad, i 
London 1948, deltog bröderna Folke och 
Sven Svensson i den svenska gymnastik-
truppen för massuppvisning.

1930-talet var till synes en aktiv tid 
att starta gymnastikföreningar. Nästa 
”vurm” kom i mitten av 1960-talet. De 
gymnastikföreningar som startade då var 
mera inriktade på motion.

HANDBOLL

Med tillgång till den nybyggda Alléhal-
len i Vara, bildades 1969 Vara Handbolls-
klubb. Trots att den blev relativt kortli-
vad, står VHK som den enda separata 
handbollsklubben i bygden. 

1971 bildades en handbollssektion inom 
Nossebro Idrottsförening. Den blev desto 
mer seglivad. Handbollen fick fäste hos 
såväl damer som herrar. Fortfarande 
har handbollen en livaktig verksamhet i 
Nossebro.

Även inom Kvänums Idrottsförening var 
handbollen en stor sport som sektion. 
1973 bildades en handbollssektion under 
ledning av eldsjälen Rolf Wersén. Som 
mest hade KIF fyra lag i seriespel. A-
laget nådde Div. II som bäst.

Under 1950-talet var det populärt med 
damhandboll utomhus. Man spelade 
tvärs över fotbollsplanerna. Många för-
eningar deltog i seriespel som sektion.

HANDIKAPPIDROTT

1993 bildades Triangelns Handikapp 
Idrottsförening i Vara. Bl.a. anordnas 
populära 
turneringar i fotboll och innebandy för 
handikappade.  

INNEBANDY

1991 bildades Vara Innebandyklubb med 
spel i Alléhallen. Innebandyn blev genast 
en ”innesport”. I Nossebro hade man 
praktiserat sporten sedan 1989, men först 
1996 bildades Nossebro Innebandyklubb.

ISHOCKEY

I mitten av 1950-talet gjorde ishockeyn 
sin entré på lokal nivå. Först ut var Vara 
Sportklubb. Därefter följde IFK Em-
tunga, Naums Sportklubb och Tråvads 
Idrottsförening. Detta var alltså på 
50-talet och enbart som sektioner. 1962 
bildades två renodlade ishockeyklubbar, 
nämligen Nossebro Ishockeyklubb och 
Vedums Ishockeyklubb. Därefter kom 
Jonslunds Ishockeyklubb. 1969 gick 
Nossebro IK ihop med Nossebro IF. På 
Varaslätten blev det mer radikala sam-
manslagningar. Tre föreningar, Vara SK, 
IFK Emtunga och Vedums IK, gick ihop 
och bildade Varaslättens Ishockeyklubb.
Den klubben höll i sig i fem år. De milda 
vintrarna, samt brist på konstfrusen bana, 
blev dödsstöten.

JUDO

Vara Judoklubb bildades 2010. Verksam-
heten håller till i Laskegården, Vedum, 
under ledning av ordförande/tränare 
Victoria Andersson. Mattan läggs ut 
varje vecka för träning. I judo tränar man 
koordination, smidighet, styrka, balans 
och kondition. Inga sparkar eller slag 
förekommer. Däremot gäller att brotta 
ner varandra genom att kasta ner sin mot-
ståndare och hålla fast den på rygg.

KLÄTTRING

2003 bildades Vara Klätterklubb. Verk-
samheten blev dock relativt kortvarig. 
Man kom tydligen inte upp sig i tillräck-
ligt stor utsträckning här på den platta 
slätten.

Carl-Owe Johansson
Vara IHS

                                  forts. nästa nr.
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Medlemmar i 
VARA IDROTTSHISTORISKA 

SÄLLSKAP 
hälsas välkomna till träff 

i klubblokalen på Holmavallen, 
Norra Vånga, 

måndagen den 6 oktober kl. 
18.30.

Välkomna!              Styrelsen 
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2014 firar en av Varaslättens 
bästa idrottsföreningar, Skogs-
lunds IF, 80-årsjubileum. Den 
eviga frågan: var ligger egentli-
gen Skogslund? Det finns ju ingen 
ort som heter så! En ledtråd är 
i alla fall att föreningen kom-
mer från samma by som Alice. Ni 
har väl hört talas om ”Alice ifrå 
Skôr”? Inte?  Då får vi reda ut 
begreppen. 

Den 25 februari 1934 bildades Skårs AIS 
på Husebacken i Skår (en by utanför St. 
Levene).  En föregångare vid namn Skårs 
IF (bildad 1925) hade somnat in och 
grabbarna i Levenebygdens nordvästra 
utkanter ville ha igång en ny verksam-
het. Den nya föreningen inköpte Skårs 
IF:s inventarier, vilket bl.a. innehöll ett 
brygghus som omklädningsrum. Klubb-
dräkten för Skårs AIS blev svart-vitran-
dig tröja och svarta byxor.

Seriespelet på Björkevi idrottsplats in-
leddes med spel i Järpåsortens pokalserie 
1935 och 1936. I två säsonger spelade 
Skårs AIS sedan i Grästorps pokalserie. 
1938-39 hamnade man i Varaserien (Div. 
VIII under distriktsverksamheten). Där 
belade man en föga smickrande jum-
boplats. Fortsättningen under 40-talet 
blev ett harvande i Varaserien utan större 
framgångar. Säsongen 1946-47 kom 
man emellertid tvåa, men framför allt 
för första gången på en högre placering 
än lokalrivalen St. Levene IK. SLIK fick 
finna sig att vara distanserade för gott! 
Andraplatsen för Skårs AIS betydde 
uppflyttning till Centralserien, som var 
den lägsta distriktserien. 

1949 skrevs nästa kapitel i föreningens 
historia. Någon kom på den ”geniala” 
idén att byta namn på föreningen. Några 
hundra meter från Björkevi idrottsplats, 
som alltså ligger i Levene socken, fanns 
festplatsen Skogslund, som i sin tur låg 
i Sparlösa socken. Festplatsen var mäkta 
populär och drog in mycket nöjesskatt 
till Sparlösaborna. Eftersom Skårs AIS 
hade dålig ekonomi trodde några smarta 
medlemmar att man skulle få del av 
nöjesskatten om man bytte namn till 
Skogslunds IF! Några pengar blev det 
dock ej, men i och med namnbytet kom i 
stället de idrottsliga framgångarna!

Efter namnbytet till Skogslunds IF - och 
dräktbyte till röda tröjor och vita byxor 

VARA
FRÅN ”SKÔR” TILL SKOGSLUND

- blev det två andraplaceringar i N. 
Centralserien, innan första seriesegern 
kom 1951-52. Nästa serieseger kom 
1954-55 och påföljande säsong kom man 
tvåa i Div. VI Elitserien. Samma place-
ring 1957-58 gav uppflyttning till Div. V 
Västgötaserien, som Skogslunds IF so-
pade hem andra året. 1961 betydde alltså 
spel i Div. IV V. Västergötland och tillika 
att föreningen för första gången blev 
bästa lag på Varaslätten. Den positionen 
innehade man sammanlagt 19 säsonger.

1961 blev ett bemärkelseår för Skogs-
lunds IF även i ett annat avseende. Man 
tog sig nämligen  till DM-final i Väster-
götland, efter att ha besegrat Gullspångs 
IF på bortaplan i semifinalen med 4-3! 
Motståndare i finalen på hemmaplanen 
Björkevi var Kinna IF. Trots drygt 800 
påhejande åskådare lyckade inte hem-
malaget besegra älvsborgarna. Kinna IF 
vann med 2-0, men Skogslunds IF blev i 
alla fall inofficiella Skaraborgsmästare.

Påföljande år upprepades prestationen. 
1962 väntade regerande svenska mäs-
tarna IF Elfsborg i DM-final för laget 
från ”Skôr”! Även denna gång spelades 
DM-finalen på Björkevi, som invadera-
des av inte mindre än 1.350 åskådare. 
Efter en mållös första halvlek, gick 
hemmalaget på knock direkt i andra och 
hade bl.a. ett skott i ribbans underkant. 

Konditionen tröt emellertid och svenska 
mästarna, som ställde upp reservbetonat, 
kunde avgöra i slutet av matchen. Resul-
tatet blev 3-0 till IF Elfsborg. 1963 blev 
Skogslunds IF utslagna i DM-semifinalen 
mot det andra allsvenska laget i Borås, 
Norrby IF (3-1).

1967 vann Skogslunds IF Div. V och 
uppflyttades till Div. IV Västergötland V. 
Tredje året i fyran innebar serieseger och 
spel i Div. III NV. Götaland 1971. I trean 
gjorde Skogslunds IF sensation genom 
att efter vårsäsongen knipit en mängd 
poäng och uppnått en mittenplacering. 
Höstsäsongen blev skralare, men man 
tog i alla fall sammanlagt 18 poäng och 
hängde kvar på klart bättre målskillnad. 
Nästa säsong blev det trots allt nedflytt-
ning.

1985 och 1988 blev det åter seriesegrar 
för Skogslunds IF i Div. IV och spel i 
trean.    

I början av 2000-talet aktualiserades 
en sammanslagning med lokalkonkur-
renten och forna ärkerivalen St. Levene 
IK. Sammanslagningen till Levene/
Skogslunds IF blev fotbollsmässigt en 
realitet 2002, men fortfarande lever båda 
föreningarna kvar var för sig.

Hur kan det komma sig att en förening 

Skårs AIS
Stående fr.v.: Kaldar Kjellström, Åmar Larsson, Bengt Ellhage, Jonas Andersson, 
Allan A Dahlgren.
Mittenraden: Åke Sahlin, Valter Ekström, Johnsson.
Främre: Kurt Larsson, Karl-E. Svensson, Rudolf Larsson
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VARA
som geografiskt befunnit sig i ett oiden-
tifierat ”ingenmansland”, som onekligen 
Skogslunds IF har gjort, kommit att ha 
nått dessa framgångar? Tja, det torde i 
mångt och mycket haft med gott ledar-
skap att göra och inte minst en stark 
sammanhållning i föreningen. Låt oss 
på ledarsidan framhålla två namn ”från 
begynnelsen”, som båda började som 
spelare i föregångaren Skårs IF och som 
båda var med och bildade Skår AIS: Jo-
nas Andersson och Gilbert Leverin. Jonas 
Andersson spelade aktivt i 19 år och satt 
inte mindre än 37 år i styrelsen. Gilbert 
Leverin var entusiastisk lagledare i c:a 
30 år och en legendarisk profil i ”Skôr”.  
”Spela ätter fôra”, ropade Gilbert med 
sin hesa röst. Många andra ledare har 
naturligtvis också varit oerhört betydel-
sefulla genom åren i föreningen.           

I Skogslunds IF hette man antingen An-
dersson, Johansson, Pettersson eller Len-
nartsson. Givetvis har många andra namn 
också förekommit, men i mångt och 
mycket har föreningen varit ett brödra-
lag, vilket givetvis också stärkt samman-
hållningen. Mest kända är naturligtvis 
bröderna Lennartsson, där Tore och Inge 
spelat allsvenskt i Örebro SK (Tore även 
i Gefle IF) och båda även haft uppdrag 
för Svenska fotbollförbundet. Ove hette 
en tredje broder i laget.
Den största fotbollstalangen i Skogslunds 
IF var emellertid Bosse Fahlgren, som 
med rätt attityd torde ha kommit mycket 
långt.

Skogslunds IF 1970
Stående fr.v.: Gösta Rosén (tränare), Rune Pettersson (lagledare), Tore Lennartsson, 
Lars Andersson, Bosse Fahlgren, Ove Lennartsson, Ove Pettersson, Lennart Ögren, 
Conny Andersson.
Knästående: Börje Lund, Ingold Knutsson, Martti Nenonen, Bror Johansson, Bertil 
Sjunnesson, Sven-Åke Wernebratt, Jörgen Lund.        

Skogslunds IF 1970
Stående fr.v.: Yvonne Johansson, Maria Karlsson, Britt-Marie Arvidsson, Kerstin Tengroth, Ann-Sofie Andersson, Carina Dahl-
gren, Ylva Johansson, Elisabeth Höglund, Susanne Persson Karin Johansson.
Knästående: Inger Stridh, Yvonne Rydh, Helén Hansson, Astrid Sjunnesson, Ann Larsson, Marianne Sandin, Lisbeth Henningsson, 
Anna Andersson (tränare Conny Frii).        

Skogslunds IF hade även ett framgångs-
rikt damlag med serieentré 1972. Största 
framgången nådde laget i ”Mexikanare 
Cup” 1977, då man i Sandviken finalslog 
Malmö FF med 2-1.

På tal om damer är det kanske på plats att 
slutligen berätta något om den i ingressen 
nämnda Alice ifrå Skôr. Alice var en pro-
dukt av Varas nöjespappa Karl-Erik Borg 
som en parodi på Alice Babs. ”Alice 
ifrå Skôr” skrevs 1943 och framfördes 
i ”Vara-revyn” samma år av ”pappan” 

Karl-Erik Borg klädd i en blommig klän-
ning. På senare år har en annan nöjespro-
fil – och tillika utbildad fotbollstränare - 
Börje Brelid, med stor framgång och till 
många skratt axlat Alice´ gestalt. ”Här ä 
Alice ifrå Skôr, tävla mä mäk den sum 
tôr” …. (Melodi: Polkan går)  

Carl-Owe Johansson
Vara IHS
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Motorerna vrålade den 
14 maj 1950

– numera är tystnaden 
nästan total i Fjällsjöbacken

ALINGSÅS: Jag vandrar allena i ter-
rängen norr om Fjällsjön, belägen strax 
utanför Alingsås. Avlägset hörs en bil på 
Kungälvsvägen. En fågel stämmer upp 
en entonig vårmelodi. I övrigt total tyst-
nad. Annat var det söndagen den 14 maj 
1950. Då anordnades den senaste (och 
med all sannolikhet sista) backtävlingen 
för mc i Fjällsjöbacken inför en hänförd 
publik i solskenet och med naturen själv 
som kuperad och perfekt tävlingsarena.
För att få fram fakta har jag uppsökt min 
före detta och så högt uppskattade arbets-
plats, alltså Alingsås Tidning, för att grä-
va i arkiven men framförallt stämt möte 
med två herrar som är väl insatta i den 
lokala motorvärlden och dess historia, 
Owe Hultstrand och Ronnie Andersson. 
Speciellt Owe sitter inne med massor av 
uppgifter i form av program, tidningsur-
klipp, bilder, skiss över tävlingsområdet 
-- och inte minst egna minnen. Intresset 
är nedärvt. Pappa Nils Hultstrand, som 
drev Alingsås Vulkaniseringsverkstad, 
var framgångsrik i flera mc-grenar och 
fortsatte sedan som ledare och funktio-
när.  I en tillbakablickande tidning, som 
Owe tagit med sig, poserar han stolt med 
en Grindlay Peerless med Rudge Python-
motor i samband med Torslandaloppet 
1931. Skulle inte tro att speciellt många 
av er läsare känner till detta märke. 

ALINGSÅS

Harald Karlborg var ett av de största namnen i AMK:s tidigaste existens. Burkslav är 
Gösta ”Börs” Johansson. På bilden från 1927 återfinns även Egon ”Pysen” Larsson, 
Olle Larsson, Elis Nilsson, Douglas Melin med flera. Foto: Privat

Owe Hultstrand och Ronnie Andersson 
hade mycket att prata om. 
Foto: Anders Thorn

Backtävling

Smått legendarisk
Ronnie Andersson är engagerad i Alings-
ås Idrottshistoriska Sällskap. Han vill 
tona ner sin roll i sammanhanget men ju 
längre samtalet med de båda herrarna på-
går i det anderssonska hemmet på Kom-
etgatan, desto mer framkommer det att 
även han har mycket att tillföra. Flera av 
de anhöriga ägnade sig åt motorsport och 
dessutom var han i nära 50 år anställd på 
Alingsås Bil & Motor, där det givetvis 
snackades mycket både bil och mc. En av 
cheferna var smått legendariske Harald 
Karlborg, som för övrigt fanns med redan 
när Alingsås Motorklubb bildades 1927 
och sedan rönte stora framgångar i olika 
sammanhang. Det sägs att vissa funk-
tionärer i förväg frågade honom vad han 
ville ha i första pris. Svaren varierade. En 
stor del av bohaget därhemma tillkom på 
det här viset. Också som ledare gjorde 
fabrikör Karlborg stora insatser. I den 
nyss nämnda backtävlingen fungerade 
han som prisdomare med mera medan 
Hultstrand var tävlingsledare. 

Verksamheten låg nere
Backtävlingar av det här slaget hade 
tidigare hållits i Dykärrslid (Hemsjö) 
och på Härsberget. Under krigsåren 
1939-45 låg all verksamhet nere. Sedan 
fanns planer på att bilda ny förening, 
men istället återpplivades AMK. Suget 
efter motortävlingar var stort efter de 
trista krigsåren. Av skogsägaren Boda-
fors arrenderades Fjällsjöbacken på tio 
år (men det blev bara fyra tävlingar) för 
en summa av 500 kr per år. Och när man 
så drog igång 1947 kom inte mindre än 

4.000 åskådare för att följa mc-hjältarnas 
förehavanden i den 325 meter långa 
backen med en stigning på 27,7 me-
ter. Banan var specialpreparerad med 
stenmjöl och pinnmo för bästa fäste. Ove 
fanns ofta med som hjälpreda åt fadern 
och har massor av härliga minnen från 
diverse olika fartfester. 

En tvättäkta hamster
Ronnie är en tvättäkta hamster och har 
i sina samlingar en orginalaffisch inför 
tävlingarna 1950. Som dragplåster anges 
herrar såsom Stellan Strand, Borås, Erik 
Engwall, Gislaved, Birger Gullberg, 
Karlskoga, Lennart Östberg, Stockholm, 
Kurt Winberg, Borås och Sven-Erik 
Robertsson, Göteborg. Intresset från all-
mänhetens sida var fortfarande stort. Bil 
var ju inte var mans egendom på den här 
tiden, så många bland de 2.000 åskådar-
na använde apostlahästarna för att ta sig 
till tävlingsarenan. Det ordnades också 
bussturer från centrala Alingsås.

Fem olika klasser
Totalt kom 32 förare till start och de fem 
klasserna utgjordes av: 350 cc katalog 
juniorer , 500 cc katalog seniorer, 350 
cc experter och seniorer, 500 cc experter 
och seniorer samt slutligen sidvagns-
maskiner. Alla starter var individuella 
och eftersom förarna fick två försök på 
sig blev det totalt 64 race. Mycket kan 
tyckas men det gick ju undan. "Rekor-
den föll som mogna frukter", skriver 
Alingsås Tidnings utsände. Kurt Winberg 
noterade backrekord i den motorstar-
kare expertklassen med 20,4 sekunder 
medan Stellan Strand vann på 21,2 i 
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Dåtidens stjärnor figurerade på affischen 
för att dra folk till Fjällsjöbacken.

Här är det ”Sven i Lobo” Johansson som 
gasar på i Fjällsjöbacken. Burkslavens 
namn okänt. Arkivfoto: Alingsås Tidning

den svagare. Övriga segrare: 350 cc 
katalog juniorer: Jan-Erik Nordqvist, 
Lundsbrunn. 500 cc katalog seniorer: 
Ingvar Alfredsson, Älvängen. Sidvagn: 
Rune Holmström, Göteborg. Endast en 
alingsåsare återfanns i resultatlistan. Det 
var Werner Axelsson på en åttondeplats 
bland juniorerna.

Ljuv musik i öronen
Programmet talar sitt tydliga språk om att 
JAP var ett populärt märke. Här återfanns 

även andra namn som utgör ljuv musik 
i öronen på mc-nostalgiker, exempelvis 
Ariel, Husqvarna, Sarolea, Velocette, 
Matchless, BSA, Triumph, SRM och 
Harley-Davidson.

Samhällets övre skikt
Säkert drömde många alingsåsgrabbar 
om en egen hoj med mycket skoj. Men 
då som nu drog motorsporten stora kost-
nader och flertalet fick nöja sig med att 
titta på. Titelsjukan var kraftigt utbredd 
på den här tiden och det var påfallande 
många personer bland samhällets bättre 
bemedlade som figurerade i olika sam-
manhang. Här kan förutom redan om-
nämnda Hultstrand och Karlborg nämnas 
advokat Gunnar Michelson, redaktör 
Gösta Jonsson (speaker men mest känd 
som signaturen Gaston i AT), köpman 
Eric Johansson, köpman Stig Hedén samt 
slutligen faktor Gustav Kårelius från 
Borås i egenskap av Svenska Motorfede-
rationens kontrollant. 

Häftigaste kurvan borta
Vägen finns fortfarande kvar och ut-
nyttjas främst för skogstransporter. Den 
häftigaste kurvan är dock bortbyggd. 
När det begav sig var den väl doserad 
och försedd med ett plank. Vid åsynen 
av backen ramlar jag själv bakåt i tiden, 
då jag ägde en av de mest klassiska hojar 
som detta land skådat, nämligen 

Husqvarna Silverpilen. Visst hade det 
varit härligt att låna en maskin och gasa 
på uppför branten, men det hela får förbli 
en dröm. Det är nog säkrast så.

ANDERS THORN

Yankees på 
Idrottsplatsen 
Fredagen den 3 augusti 1934 var 
det friidrottsgala på Idrottsplatsen 
(nu RamnavalIen)   
med deltagande av åtta "yankeefe-
nomen" och norska och svenska 
elitidrottsmän. 

BORÅS DÅ 
Tävlingarna arrangerades av IFK Borås. 
Föreningen hade förmått tolv idrottsin-
tresserade boråsare och boråsföretag att 
ställa borgen för arrangemanget. Ga-
rantin deponerades i en bank. IFK hade 
också införskaffat skriftlig bekräftelse 
på att de åtta annonserade amerikanerna 
verkligen skulle ställa upp och inte i sista 
stund lämna återbud, ett icke ovanligt 
oskick. 

Publikintresset för tävlingarna var stort. 
Extratåg till och från Borås sattes in 
från Ulricehamn, Göteborg, Herrljunga, 
Varberg och Limmared. Förköp av 
biljetter till tävlingarna kunde göras i 
Borås Sport- och fotografiska magasin 
utan  någon förköpsavgift. Att det gamla 
publikrekordet för friidrott i Borås, 2001 

åskådare, skulle överträffas denna augus-
tikväll utgick man ifrån. 
   Så blev det också. Hela 5570 personer 
mötte upp på Idrottsplatsen, inte minst 
lockade av att få se Glenn Hardin, som 
några dagar tidigare på Stadion i Stock-
holm satt nytt världsrekord på 400 meter 
häck med tiden 50,6 sekunder, som 
Borås Tidning kallade "det kanske feno-
menalaste av fenomenala världsrekord". 
Det skulle stå sig till 1953. 

Rekordpubliken och tävlingsdeltagarna 
hälsades välkomna till Borås både på 
svenska och engelska av IFK:s ordfö-
rande, stadsbibliotekarien Gösta Östling. 
Att Borås fick besök av de turnerande 
amerikanska världsstjärnorna var ett 
erkännande av Borås som idrottsstad. På 
sin Europaturne framträdde de endast i 
fyra städer i Sverige: Stockholm, Göte-
borg, Malmö och Borås. 
   Efter Gösta Östlings tal sprang de åtta 
amerikanska friidrottsmännen ett så 
kalllat presentationsvarv under publikens 
jubel. "Hejningarna dånade kraftigt" 
enligt Borås Tidning, innan tävlingarna 
började. 
   Inga världs- eller svenska rekord slogs 
denna kväll på Idrottsplatsen men väl en 

rad nya banrekord. Tävlingarna samman-
fattades som succe för friidrott i tidning-
en dagen därpå. Jättebabyn Jack Torrance 
(133 kg tung) stötte 16,55 meter i kula, 
E Peacock sprintade 100 meter på 10,6 
sekunder, Glen- . ne Hardin sprang 200 
meter på 22,2 sekunder trots tvärkurva. 
Ben Eastman löpte 800 meter på 1.54,3, 
och Cornelius Johnson hoppade 195 cm i 
höjd, trots tilltagande kvällsmörker. Man 
knöt en vit näsduk vid ribban för att hop-
parna lättare skulle kunna fixera den! 

Som avslutning på kvällens tävlingar 
segrade amerikanerna, (Hardin, Kana, 
Eastman, Beard) i ett stafettlopp 4x100 
meter på tiden 43,7 sekunder, nytt 
banrekord även det, som så många andra 
resultat denna fantastiska kväll i Borås 
idrottshistoria. 
   Arrangemanget gick ekonomiskt ihop. 
Det gavs till och med ett litet överskott 
till IFK Borås och refererades utförligt 
på tidningarnas sportsidor. På förstasi-
dorna var den helt dominerande nyheten 
att Adolf Hitler, sedan president von Hin-
denburg avlidit den 2 augusti, övertagit 
dennes ämbete och i fortsättningen var 
Tysklands "Führer und Reichskanzler". 
                                      LARS SUNDIN 
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-  Vi hade sett ut ett mindre 
gärde som lämplig plats för den 
planerade ishockeybanan. Men 
ägaren, Oscar Olsson, var tvek-
sam till att låta oss arrendera 
marken, minns Uno Backström.
Men 1962 beslöt sig Bruno 
Lindqvist och Artur Backström 
för att göra ett sista försök. De 
besökte honom och det bjöds 
givetvis på kaffe, ett kaffe som 
var något starkare än normalt. 
Det blev både påtår och tretår. 
Efter att ha överlämnat en upp-
skattad gåva, kunde de vandra 
hem med ett arrendekontrakt på 
49 år.

Ishockeyintresse.
-  Vi åkte mycket skridskor på 50- och 
60-talet i Norra Björke, berättar Reidar 
Persson. Maderna brukade alltid över-
svämmas på höstarna. För att få bra is, 
slog vi av gräset.
Det var ishockey som gällde. Det blev 
något av en kultur. Några bandyklubbor 
syntes inte till.
Den nybildade föreningen, Norra Björke 
IF, hade fått en gammal lada av Karl 
Karlsson. Av den tillverkades en proviso-
risk sarg och ett par målburar.
- Vi spelade en del matcher på maderna. 
Bl.a. mötte vi Grästorp.

Hockeyrinken.
Men tanken på en riktig hockeyrink 
växte sig allt starkare och i och med att 
arrendekontraktet var klart, drog arbetet 
igång.
-  Rinken blev snabbt en hela bygdens 
angelägenhet, berättar Bengt Andersson. 
I stort sett alla med något idrottsintresse, 
gamla som unga, kvinnor som män, slöt 
upp bakom projektet.
Underlaget bestod bl.a. av s.k. Ferrokalk, 
som var en slaggprodukt från Ferrolege-
ringar på Stallbacka i Trollhättan.
 - En åkare kom med ett lass då och 
då, säger Uno. Genast ryckte ett antal 
hemmafruar ut och skyfflade ut kalken. 
På den tiden arbetade inte alla kvinnor 
utanför hemmet.
Mycket av arbetet gjordes med enkla 
hjälpmedel. Vi slog t.ex. alla borrhål ”för 
hand”. Jord körde vi med häst och vagn.

Från rink till loppmarknad

En gammal sarg inköptes av IFK Troll-
hättan. Den var i ganska dåligt skick, 
men den reparerades och målades. Man 
borrade också en djupvattenbrunn för 
spolningen av isen.
I Tidningen Trollhättan kunde man 1963 
läsa:
”I Norra Björke, mitt emot den gamla 
snickerifabriken och nästan mitt ute i 
”urskogen”, håller just nu en ishockey-
rink på att växa fram. Detta genom en 
helhjärtad insats från bygdens idrottsin-
tresserade i de mest skilda åldrar.”

Invigning.
Den 8 februari 1964 var det dags för in-
vigning. Huvudnumret var matchen mel-
lan hemmalaget och Grästorps IK. Tack 
vare ett par förstärkningar från Forshaga 
IK, Börje Persson och Ingemar ”Pjatten” 
Nord, båda med anknytning till Norra 
Björke, vann Grästorp ”bara” med 5-3.
- Domaren, Kent ”Lille-Kurt” Andersson 
från Trollhättan, ramlade och bröt armen. 
Leif Kraft fick rycka in, iklädd korvför-
säljarens vita rock, minns Reidar, som 
tillsammans med Uno Backström deltog i 
premiärmatchen.
Det bjöds också på konståkning av 
trollhätteflickorna Doris Elg och Birgitta 
Hjelm.

De riktigt ishockeyintresserade hade 
dock ett problem. Vinter-OS pågick 
i Innsbruck och en avgörande match 

mellan Canada och Sovjet spelades 
samtidigt som invigningen och visades 
i TV. Problemet löstes genom att några 
placerade en TV-apparat i högtalarbilen 
vid rinkside.
Sällan har väl uttrycket ”split vision” 
illustrerats på ett bättre sätt.

Västergötlands Ishockeyförbunds ordfö-
rande Carl-Axel Rydholm var en av in-
vigningstalarna och han berömde NBIF. 
Rydholm var en stor profil och vältalig. 
Vid ett senare jubileum i klubben berät-
tade han:
”Jag har varit på ishockey i Finland, i 
Sovjet och i USA. Men inte ett ont ord 
om NBIF har jag hört.”
I samband med invigningen hyllades 
flera eldsjälar med utmärkelser, bl.a. 
Bruno Lindkvist, Artur Backström och 
Gunnar Andersson.
Ishockeybanan fick namnet Oscarshov, 
efter markägaren Oscar Olsson.

Isarbete.
-  Det var mycket arbete med att få till is. 
Var det rejält kallt, så frös vattnet i slang-
arna. Då gällde det att hitta ett badkar 
och tina upp dem, berättar Uno. Ibland 
spolade vi hela natten i skift. Det bästa 
skiftet var på morgonen, för då kunde 
man gå direkt till jobbet efteråt.
I början fanns inget omklädningsrum. 
Vi fick byta om i skolan eller i Nanna 
Johanssons källare, fyller Uno på. 

Norra Björke IF:s första ishockeylag. 
Stående fån vänster: Bengt Andersson lagledare, Lars-Erik Kjell, Peter Viklund,
Kjell-Ove Hultfelt, Kent-Ove Andersson, Lars-Åke Lindström, Reidar Persson,
Kaj Almqvist tränare, Kent Eriksson, Börje Nilsson materialförvaltare
Knästående från vänster: Roger Brunberg, Uno Backström, Per-Olof Kjell, 
Bertil Johansson, Lennart Andersson, Christer Påvelsson, Sune Svensson
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Från rink till loppmarknad 1965-66 byggdes omklädningsrum med 
bastu med bidrag från bl.a. Södra Väne 
kommun.
Det fanns också ett domarrum.
-  För att komma dit måste domarna gå 
genom vårt omklädningsrum, vilket väl 
inte alltid var så lyckat, menar Reidar.
Nanna blev något av föreningens allt i 
allo. Hon deltog i bygget, hon var med 
och spolade is på nätterna och hon fixade 
kaffe. För sina insatser blev hon den 
första kvinnan att erhålla utmärkelse från 
Västergötlands Ishockeyförbund.

Seriespel.
1965 var NBIF moget för seriespel.
-  Eftersom vi var nybörjare, fick vi börja 
i div. 6. Vi hade en tränare från Trollhät-
tan, som hette Sven-Olof ”Tjala” Olofs-
son, berättar Bengt Andersson, som var 
lagledare.
I serien, som var enkelrondig, spelade 
F7, Grästorp IK:s B-lag och Trollhättan 
IF:s B-lag. Efter seger mot Grästorp räk-
nade vi optimistiskt med att vinna serien. 
Men när vi kom till Såtenäs, hade F7 
plötsligt fått förstärkning av beväringar 
och vi fick stryk.
I sista omgången hade Grästorp plockat 
in halva sitt A-lag och besegrade F7. 
Eftersom vi vann mot Trollhättan med 
18-0, tog vi serien på bättre målskillnad.

-  Vi spelade på många rinkar av skif-
tande kvalité. På 60- och 70-talet fanns 
det ishockeybanor i snart sagt varje by. 
En av de sämsta var den i Hangelösa. 
Belysningen bestod av några strålkastare 
som riktats mot isen. 
Hangelösas starke man, Curt Sjögren, 
berättade att han ordnat med en extra 
strålkastare, när vi mötte dem, men det 
var ändå som att spela i månsken, skrat-
tar Reidar.

Säsongen 1973/74 hade NBIF gått upp 
i div. 3, men sejouren blev bara ettårig. 
Därefter pendlade laget mellan trean och 
fyran.

1985 blev sista året med seriehockey. 
Kraven från förbundet på spelbar is mel-
lan oktober och mars innebar att flertalet 
matcher fick förläggas till Slättbergsba-
nan i Trollhättan, som hade konstfruset.
-  Där var konkurrensen om speltid stor, 
så vi fick ofta ”omöjliga” tider, berättar 
Bengt Andersson. Vi hade också svårt 
med rekrytering av egna spelare. Vi fick 
en del ”avdankade” spelare från Trollhät-
tan, men det räckte inte. När dessutom 
ekonomin var ansträngd, togs beslutet att 
avstå seriespel 1986.
Rinken spolas fortfarande idag, när väd-
ret tillåter. Då är det föräldrar i samhället, 
som engagerar sig.
Eftersom rinken är asfalterad, används 
den också för tennisspel.

Loppmarknad.
Bastun i omklädningsbyggnaden var 
öppen för allmänheten på fredagar och 
ett återkommande diskussionsämne var 
NBIF:s ekonomi. 
-  Vid ett tillfälle i bastun 1976 förde jag 
fram idén att ordna en loppmarknad på 
Oscarshov för att bättra på ekonomin, sä-
ger Kjell Persson. Förslaget fick blandat 
mottagande. Några var direkt negativa 
och påpekade att ”det väl inte var någon 
mening med att samla ihop gammalt 
skräp, som man sedan bara får köra bort 
igen”.
Men flertalet var positiva, förslaget för-

Loppmarknad på Oscarshov.

ankrades och en organisation växte fram. 
I likhet med rinkbygget blev loppmark-
naden en hela bygdens angelägenhet. Ett 
100-tal människor skänkte, samlade ihop 
och körde saker till Oscarshov.
-  Vi fick massor av prylar, minns Kjell. 
En del saker bedömdes vara för ”fina” 
för en loppmarknad, så dem ordnade vi 
en kvalitetsauktion på.

Söndagen före midsommar var det dags 
för premiär.
- Vi var ordentligt nervösa, fortsätter 
Kjell. Men i onödan! Långa bilkaravaner 
syntes på vägarna. Varenda upptänklig 
parkeringsplats i Norra Björke fylldes. 
1200 personer minglade runt Oscarshov. 
Det ekonomiska resultatet blev 16 387 
kronor och vi bestämde direkt.
-  Det här gör vi om!

-  Loppmarknaden arrangeras fortfarande 
varje år, säger Kjell. Fr.o.m. 1988 kom 
Åsaka SK med som huvudansvariga. 
Arrangemanget ger idag 120-130 000 
kronor och betyder att vi kan hålla igång 
vår idrottsanläggning och ungdomsverk-
samhet.
För bygden har ”loppisen” stor betydel-
se. Förutom att vi har något gemensamt 
att samlas kring, har första söndagen i 
juni blivit något av en hemvändardag för 
Norra Björkebor i förskingringen. Män-
niskor träffas, pratar och umgås.
Faktum är att vårt sätt att arrangera en 
loppmarknad har bildat en form av skola 
för andra föreningar, som tagit efter, 
avslutar Kjell, inte utan en viss stolthet i 
rösten.

Epilog.
En sak är uppenbar! Oscarshov har gjort 
en resa. Från att ha varit en tummelplats 
för ishockeyspelare, har den blivit till en 
träffpunkt för loppmarknadsfyndare!

I år genomfördes marknaden för 39:e året 
i rad och samlade runt 1500 personer.

Lennart Karlsson
Källor: Medlemmar i Norra Björke IF

Norra Björke klubbhus
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8 januari 1973 pågick hand-
bollsmatchen mellan Skara 
HK och KFUM Borås för 
fullt i Skara Idrottshall. Sju 
minuter var spelade av andra 
halvlek och Borås ledde med 
8-7, helt enligt förhandstip-
sen. Då klev plötsligt hallens 
vaktmästare, Harry Berg*, in 
på banan.
-  Boråsarna använder klis-
ter! Matchen är slut! 
Efter att ha meddelat detta 
gick han ut och började 
släcka ner belysningen i hal-
len.

” Jag har aldrig varit med om maken”, 
sa Dag Billing, domare tillsammans med 
Leif Lundh, båda från Skövde, till Skara 
Tidnings reporter.
-  Jag minns matchen väl, säger Dag. 
Jag märkte att boråsarna använde klister, 
med vi hade ingen anledning eller befo-
genhet att ingripa. Vi blev lika paffa som 
alla andra, när vaktmästaren klev in. Vi 
blåste av matchen och kunde sedan bara 
avvakta och vänta.
Min uppfattning är att Harry Berg gjorde 
rätt, eftersom det fanns tydliga anslag i 
omklädningsrummen, om att klisteran-
vändning var förbjuden.

-  Jag misstänkte tidigt att det fanns 
klister vid boråslagets bänk. I halvtid fick 
jag också tips av en skaraspelare, att de 
använde klister, berättar Harry Berg, idag 
88 år.
Vi höll hårt på klisterförbudet av flera 
skäl. Det smutsade ner. Andra som an-
vände hallen fick klister under fötterna, 
då det var mycket svårt att städa bort.
Det var helt mitt eget beslut att avbryta 
matchen och jag tvekade aldrig, när jag 
släckte ned belysningen i hallen.
Jag förstod givetvis att det skulle bli 
rabalder. Stämningen i korridoren var 
också ganska upphetsad. Spelare, lagle-
dare och även några åskådare, som sökt 
sig dit, hade synpunkter.
Mina barn, som var på matchen, blev 
rädda och sprang hem. Vi bodde alldeles 
intill hallen.
-  Mamma, mamma kom. Pappa riskerar 
att få stryk, skrek de i panik.

Det var här jag släckte belysningen, säger Harry Berg.

Inget klister 
här inte!

-  Jag blev helt ställd, när Harry klev in 
på planen och stoppade matchen, berättar 
Lennart Pehrsson, ledare i Skara HK. Det 
var ju en unik händelse, som vi inte vis-
ste hur vi skulle hantera. Vi blev så klart 
upprörda och försökte få Harry att låta 
oss fortsätta.
Enligt referatet i Skara Tidning talade 
Skara HK:s ledning om för Berg att ”om 
inte matchen kan slutföras, så måste vi 
lägga ner handbollen. Vi klarar inte av att 
betala tillbaka inträdesavgifter till publi-
ken, för de pengarna har vi redan använt 
till domaravgifterna”.
-  Vi hade konstant dålig ekonomi i klub-
ben på den tiden, men det var väl kanske 
ett argument vi drog till med i stridens 
hetta, fortsätter Pehrsson.

Skaras ordförande Wlodek Polanski och 
Lennart Pehrsson fick telefonkontakt 
med fritidsintendent Stig Lekberg, som 
var ytterst ansvarig för hallen, och efter 
en kort överläggning gav han tillstånd till 
att matchen slutfördes.
-  När jag fick klart för mig att alla spe-
lare tvättat av klistret, gav jag klartecken 
till att fortsätta matchen, säger Stig.
-  Jag fann mig självklart i Stigs ställ-
ningstagande. Men jag kände på alla 
spelarnas händer, när de återvände till 
hallen och efter en dryg kvart kunde 
spelet återupptas, minns Harry.

-  Självklart yttrades en del överord i den 
ovana situationen och vi tyckte väl inte 
då att Harry gjorde rätt. Men med en titt 
i backspegeln kan man inte kritisera hans 
handlande, som var helt enligt de instruk-
tioner han hade, säger Lennart.

-  Om jag minns rätt, så var kanske inte 
heller skarakillarna helt oskyldiga vad 
gäller klistret, minns Lennart Pehrsson.

Att boråsarna använde klister var helt 
klart och de försökte inte heller komma 
med några bortförklaringar efter match-
en. Enligt tidningsreferatet sa reservmål-
vakten Kurt Hansson:
”Fyra av killarna använde klister hela 
första halvlek”.
-  Jag har ett svagt minne av matchen. 
Jag kommer ihåg att vaktmästaren 
släckte belysningen, berättar Göran 
Söderström, spelare i Boråslaget. Många 
i vårt lag använde klister. Jag brukade 
dock spela utan, men man fick ju klister 
via bollen.
Lagledaren Per Hultin minns inte 
matchen.
-  Vi spelade alltid med klister. I de flesta 
hallar var det ju tillåtet.
Per Hultin var mycket upprörd över 
vaktmästarens beslut och fick kritik för 
sitt uppträdande.  
-  Det är väl troligt, att jag var upprörd 
över ett, som jag tycker, dåligt ingripan-
de, konstaterar Hultin.
-  Det var inte helt ovanligt att Per bru-
sade upp, menar Söderström.

Lars Sjöberg spelade i hemmalaget. Han 
minns matchen väl och var inte så förvå-
nad över Bergs agerande.
-  Harry höll hårt på förbudet mot klister 
och regerade med bestämdhet, när någon 
bröt mot det. Själv använde jag aldrig 
klister. Det var värdelöst. Jag tyckte jag 
förlorade kontakten med bollen och den 
blev svår att styra.
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-  Det är klart att vi blev paffa på läkta-
ren, då Harry stoppade matchen, säger 
Åke Hellstrand. Men de flesta tog det 
lugnt och avvaktade med spänning hur 
det skulle fortsätta.

Händelsen rapporterades givetvis till 
Västergötlands Handbollsförbund och 
till Svenska Handbollsförbundet. Birger 
Persson från Skövde, som var VHF:s 
ordförande, sa till tidningen:
”Det är mycket ovanligt att en match 
avbryts av en sådan här anledning. Jag 
har aldrig hört talas om något sådant fall, 
men jag fick reda på idag att det inträffat 
en gång tidigare i Stockholm”.
Båda förbunden var eniga om att all 
skuld låg på KFUM Borås. De menade 
också ”att ingen skugga faller på vakt-
mästaren, som avbröt matchen”. 
”Två brev kommer att skickas till klub-
ben; ett till lagledaren Per Hultin och 
ett till klubben, där vi kommer att rikta 
skarp kritik mot agerandet, samtidigt som 
vi uppmanar klubben att följa gällande 
förordningar”, berättade Persson.
Förbundets tidning Handboll tog också 
upp händelsen i sitt nästa nummer.

Incidenten blev mycket uppmärksammad 

i handbollskretsar och döptes omgående 
till ”klisterskandalen”.
-  Det har väl aldrig skrivits så mycket 
om skarahandbollen, som efter den 
matchen, fortsätter Pehrsson. Bl.a. hade 
GT en stort uppslagen artikel. Även den 
kände kåsören ”Erwo” Karlsson ägnade 
en krönika åt matchen. Sannolikt gyn-
nade det oss på sikt.
Hans Egeskog arbetade som sportjour-
nalist på Skara Tidning och bevakade 
matchen.
-  Det var många upprörda känslor, när 
matchen bröts. Många spelare, inte 
minst från Borås, ifrågasatte beslutet. De 
menade att man fick spela med klister 
överallt, utom just i Skara.
Händelsen fick stort genomslag och jag 
minns att vi pratade om matchen på re-
daktionen under lång tid, säger Hans.
-  Vi hade tagit beslut om klisterförbud 
i Fritidsnämnden. Det fanns flera skäl. 
Hallen användes av badmintonspelare 
och gymnaster, som klagade på kladdigt 
golv. Sedan var det också ett arbetsmil-
jöproblem. Det var besvärligt att få bort 
klistret och krävde starka lösningsmedel.
-  Vi stod helt bakom Harry Berg, berät-
tar Sig Lekberg.

-  Några år efteråt stoppade jag en match 
till. Då var det Falköpings AIK, som 
använde klister. Den gången slutfördes 
inte matchen. Kuriöst nog var det samma 
domare den gången, avslutar Harry Berg.

När spelet återupptogs, kvitterade Skara 
till 8-8. Boråslaget verkade ha kommit ur 
rytmen och efter att lagen följts åt till 11-
11, kunde Skara dra ifrån och vinna med 
15-11, vilket betraktades som en mindre 
sensation.

I vintras spelade Skara HF en seriematch 
mot Boden. Av okänd anledning, troligen 
något tekniskt fel, släcktes plötsligt be-
lysningen och det blev kolsvart i hallen. 
Från läktaren hördes då en röst ropa ur 
mörkret:
-  Har Harry Berg börjat arbeta igen?

*  Harry Berg var brottare under sin 
aktiva tid. Han tävlade i flugvikt och ban-
tamvikt och representerade Skara IF och 
BK Sana. Harry erövrade ett junior-DM 
och två senior-DM. Under sin tid som 
anställd av SJ, blev han svensk Järnvägs-
mästare 1952-53.

Jan-Åke Ek       Lennart Karlsson

Skyttekung gästade TIHS
En skyttekung höll hov inför 117 
personer. Esbjörn Österman, mer 
känd som Esse, gästade Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap och berät-
tade idrottsminnen från sin aktiva 
karriär.

En karriär som handlade om tre olika 
sporter, ishockey, fotboll och bandy. 
På ett medryckande sätt fick Esse den 
stora publiken i Hebeteatern, Trollhättan, 
att känna den glädje och sorg, som följer 
med en lång framgångsrik karriär.
Många i publiken var lagkamrater och 
ledare, dessa kunde med kommentarer 
ytterligare förhöja och verifiera det som 
berättades och besågs av lagbilder, som 
Esses mycket idrottsintresserade föräld-
rar hade samlat tidningsurklipp under en 
lång idrottstid.

Enlig Esse själv var att bli ishockey-
spelare en tidig dröm. Vid 15-års ålder 
1964 debuterade Esse Österman i IFK 
Trollhättans division 2 lag. Det blev yt-
terligare två säsonger i division 2, 1966 
och 1967.
Inom ishockeyn upplevde jag två stora 
besvikelser, dels att jag som pojkspe-
lare inte blev uttagen i Västergötlands 
TV-pucklag, trots att jag i en testmatch 
gjorde fyra mål. Den andra besvikelsen 

var när IFK åkte till Värmland för en 
seriematch i tvåan. Tränaren sa vid an-
komsten, du spelar inte idag, eftersom du 
var med Gripen i en träningsmatch igår, 
sa Esse Österman.

Vintertid blev det allt oftare bandyspel 
med Gripen, där han var en tongivande 
målskytt, när Gripen  i två år blev 
junior-DM segrare. Esse var en målskytt 
av rang. Han var en spelare som hade 
förmågan att ständigt hitta mållägen. 
Antingen skapade han själv sina lägen 
genom soloprestationer eller slog han in 
skottreturer efter hörnor och frislag.
På 298 matcher i Gripens A-lag gjorde 
Esse 305 mål. Under sin karriär befäste 
Esse sin målskyttartalang, genom att vid 
fem tillfällen gjort sex mål. 
Andra uppmärksamheter angående 
Esse Österman var vid kvalet till högsta 
bandyserien 1973. Tidningsartiklar som 

förtäljde – ”Esse har fått en ängel på 
foten”. I samband med Esses fotbollsträ-
ning i IFK Göteborg blev Esse fotskadad 
och hans medverkan i Gripens första 
kvalmatch mot Nässjö var två dagar före 
match mycket oklar. Men bra hjälp av 
IFK-läkaren och Esse fanns med på plan 
och gjorde två mål, när Gripen vann med 
4-3.

I sin tredje bollkarriär, fotboll debute-
rade Esse Österman i division 3 1967 
för Trollhättans IF. Här blev han den 
särklassige målsprutan och blev värvad 
1972 till ovannämnda IFK Göteborg i 
division 2. Här var dock forwardskon-
kurrensen stor och det blev enbart 22 
seriematcher för division 2-laget IFK 
Göteborg. Esse återvände till TIF, när la-
get tog steget upp i division 2. Esse blev 
första året i tvåan för TIF, skytteligatvåa 
med sjutton gjorda mål, efter Perra 
Eriksson, IFK Göteborg, nitton mål.
I Trollhättans IF spelade Esse under
tretton säsonger 259 seriematcher och 
gjorde 134 mål.

Esse avslutade sin fotbollskarriär i 
Trollhättans BoIS vid 42 års ålder. Hans 
målskjutande fortsatte, bland annat kan 
nämnas att vid ett serietillfälle gjorde 
Esse nio mål.

                                Stinsen Andersson

Esse
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Brottning är en av de allra vik-
tigaste grenarna i de antika 
olympiska spelen, som startar till 
guden Zeus ära, anno 776 före 
Kristus. Spelen hålls sedan kon-
stant vart fjärde år – i 1200 år. De 
krig som ändå pågår avbryts ome-
delbart. Under spelen får ingen 
kriga. Och därmed basta!

Svenska mästerskapen i brottning 
arrangeras första gången samma år som 
de moderna olympiska spelen introduce-
ras, alltså år 1896. På den tiden sker det 
utan viktindelning. Matcherna höll sedan 
på ända till dess att man kunde utse en 
vinnare. Med andra ord kunde det ta ett 
tag. Den längsta registrerade matchen 
genomförs vid olympiaden Stockholm 
1912. Estländaren Martin Klein besegrar 
finländaren Alfred Asikainen, 
efter 11 timmar och 40 minuter!

Vänersborgs brottare är också tidigt ute. 
1922 får klubben sin första distriktsmäs-
tare genom tungviktaren Rickard Jons-
son, och året därpå stoltserar klubben 
med fyra distriktsmästare. Under 30-, 40- 
och 50-talen fostrar klubben många goda 
brottare. Största framgången sker dock 
först 1960, då Hasse Antonsson, tävlande 
för Vänersborg, tar brons i Olympiska 
spelen.

VÄNERSBORG

Problemet med ”Mago” är att han är 
så stor. Bara att få tag i brottarskor åt 
honom är en utmaning. Dessutom är det 
svårt att ordna bra sparring. Efter ett tag 
går han därför till Ale. Senare vill han 
prova ännu tuffare fighter. Det blir MMA. 
Boxning och brottning, allt på en gång – 
till dess den ene motståndaren ger upp!

Brottning - en av världens allra äldsta idrotter

”Starke Arvid,” en av Sveriges främste 
olympier genom alla tider. Brottaren, 
som när han gör sin sista landskamp 
1938, kan se tillbaka på ett sällsynt 
framgångsrikt brottarliv. Han har då 
erövrat två OS-guld, två OS-silver, två 
EM, flera EM-medaljer och många VM-
placeringar.

Inte långt från Vänersborg föds Sveriges 
största brottarorakel. Namnet är Rudolf 
Svensson, även kallad ”Starke Rudolf”. 
Rudolf är den äldste av sex syskon och 
född i ett lantarbetarhem i Slädene, 
Skaraborg. Varför han börjar med brott-
ning? Ja, kanske beror det på den gång 
han är i dispyt med en arbetskamrat på 
ladugårdsbacken. Han tar arbetskamra-
ten i hampan och ”svischar” ut honom i 
gödselstacken!
Förutom ett och annat slagsmål, drängar 
emellan, börjar dock inte Rudolf att brot-
tas förrän som 20-åring. Under militär-
tjänsten i Stockholm får han sina första 
brottningsinstruktioner. Det går inte bra 
– för tränaren. Inte ens under den första 
lektionen har denne en chans att få in en 
backhammer på den gänglige dragonen. 
Styrkan har han med all säkerhet fått 
i arv. Det berättas att pappa Sven med 
orden ”än tar jeg däkk allt min gosse” 
lär ha ”kneppat ner” ”Starke Rudolf” när 
denne, som nybliven olympisk mästare, 
besöker hemmet. 
Rudolf blir på senare tid filmskådespe-
lare i en del svenska långfilmer. Som 
stark man. Bland annat i filmer som ”I 
mörkaste Småland”, ”Janne Vängmans 
bravader” och ”Anderssonskans Kalle”. 
Han får till och göra en film, där han spe-
lar sig själv. ”Adolf i toppform” som har 
premiär så sent som 1952.  Som skåde-
spelare blir det inte direkt några Oscars-
nomineringar.  Som brottare däremot är 
han odödlig.
Hur har det då gått för brottningen i 
Vänersborg på senare tid? Jodå, väldigt 
bra. 2001 får klubben sitt första DM-guld 
genom Jimmy Molin, som vinner 63 kg 
i fristil. Därefter har det blivit en hel hög 
med DM-tecken, bland annat tar tje-
jerna hem lag-guldet 2002.  Så kommer 
Said-Magomed Majrbekov till klubben, 
19 år gammal, 105 kilo tung och 52 i 
skonummer. Mago, som han kallas, kom-
mer från Tjetjenien och var på flykt i två 
år.  Intresset för brottning ligger dock i 
generna. Pappa Said var själv sovjetisk 
mästare i fristil under CCCP-tiden. Mago 
har bara brottats två gånger, men fastnar 
direkt för sporten. Under fem dagar faller 
så alla pusselbitarna på plats. Han blir 
samtidigt svensk medborgare och svensk 
mästare i fristil - i både junior- och 
seniorklassen! ”Att vara svensk mästare 
är bra, men att bli svensk medborgare 
är ännu bättre, säger Mago känslofyllt 
efteråt.

Vänersborgs Brottarklubb är lite unikt 
på det viset att det finns så många tjejer 

här som utövar sporten. Varför? Jo, från 
början är det en del unga gymnaster, 
som vill ha lite mer allsidig träning. Vad 
kan då vara bättre än att träna brottning? 
Ryktet om tjejbrottningen och deras 
duktiga tränare i Vänersborg gör även 
att brottartjejer från Falköping åker hit 
för att få bra träning. Det är också vid 
en gemensam träning som tränaren Curt 
Molin gör det stora, fatala misstaget. För 
att peppa tjejerna slår han, fyrtiosju år 
gammal, vad med dem. ”Tar någon av er 
medalj på den här tävlingen lovar jag att 
ställa upp i stora SM.” Om det är vad-
slagningen som gör det är svårt att veta, 
men helt överraskande kommer flickorna 
hem med flera medaljer.  Efter att inte ha 
tävlat på 19 år är Curt tvungen att ställa 
upp. Ett löfte är ett löfte. Det blir hur 
mycket stryk som helst, ”men det är det 
värt” som han uttrycker sig efter figh-
terna.  Lika artig är inte den brottarkol-
lega, som med en psykande tordönröst 
basunerar ut över hela publiken: ”Ska jag 
hämta syrgasen, Curre?”

J-O Gustafson, Vänersborg
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Den härliga våren 2014 avslutades 
och den fantastiska sommaren detta 
år inleddes med att Wårgårda IHS 
sista tisdagen i maj höll idrottscafé. 

I en fullsatt klubblokal på Tånga hed 
hade Hans Jönsson, Vårgårda CK:s 
drivkraftige herre, passande nog bestämt 
för att ta emot i sin förenings ”lya” på 
historiska militärområdet där också 
mäktiga Fåglum-muséet är beläget under 
samma tak.

Hans inledde med att berätta om sin egen 
aktiva karriär på 70-talet, hur det startade 
med ett besök som nyfiken, liten tonåring 
i VCK:s källarlokal på Hökvägen innan 
det blev till att skjutsas runt i landet helg 
efter helg för tävlingar, som ledde honom 
till att tillhöra den absoluta Sverigeeliten 
som junior.
- Utan nu framlidne Nils-Erik Andersson, 
som var den i princip ständige chauffören 
riket runt, hade det inte blivit det JSM-
guld i tempo 1977 och de JVM-starter 
i lagtempo -76 och -77 (fyra båda åren) 
som jag aldrig kommer att glömma, sade 
en tacksam Hans.
Givetvis var Fåglum-bröderna en stor 
inspirationskälla, men Jönsson tränade 
aldrig med dem. Däremot tävlade han 

Hans trampade på med stor entusiasm på WIHS-caféet 

Hans Jönsson under sin aktiva tid.
Foto via Hans Jönsson

Hans Jönsson berättar om sin cykelkarriär. 
Foto: Stig Sjögren

tillsammans med legendariske Gösta när 
han kommit hem från sin proffssejour i 
Italien och Jönsson blivit klubbkamrat 
med honom i CK Master, Göteborg.
1981, blott 22 år gammal, gav emellertid 
Hans upp sin satsning för att fokusera på 
familj och jobb. Sedan ställdes så frågan 
till Hans om han kunde ingå i en satsande 
arrangörsstab för SM-veckan på cykel i 
Vårgårda 1998. Svaret lät inte dröja och 
på den vägen är det sedan med ivern hos 
storbonden Jönsson!
- Vi provkörde banan med lite mindre 
tävlingar några år innan, men det beröm 
vi fick av herrcyklisterna efter hällregnet 
de fick köra SM-linjeloppet -98 i gav oss 
definitivt blodad tand, berättade Hans 
med härlig entusiasm.

”Roddarn”, Ljungskog och Emma J
Michael ”Roddarn” Andersson var ju ett 
av svensk cykels stora affischnamn då 
och att han, hans elitkompisar samt hela 
Svenska Cykelförbundets styrelse, fat-
tade tycke för Vårgårda med den utslags-
givande Hägrunga-backen inspirerade till 
en fortsatt satsning som stavats Postgi-
rot, Scandinavian Open och sedermera 
Världscupen för damer. Internationella 
Cykelförbundet (UCI) lärde sig älska 
Vårgårda, dubbla VM-guldmedaljören 
Susanne Ljungskog charmade ju publi-
ken i flera år, det eminenta speakerparet 
Roberto Vacchi/John Lindskog kommer 
jämt tillbaka och inte minst så är det 
detta veckoslut man på plats får uppleva 
den fantastiska Vårgårda-andan!
- Utan alla dessa volontärer och generösa 
sponsorer skulle vi inte kunna genomföra 
arrangemanget, sade en oerhört tacksam 
Jönsson. Den publika tillströmningen i 
målområdet, i Hägrunga-backen, ja längs 
hela banan är ju smått osannolik!
Hans berättade vidare att cykelveckan i 
år inleds med det 11 km långa motions-

loppet torsdag 21 augusti, på fredagen 
körs det i Världscupen ingående lagtem-
poloppet för damerna och på lördagen är 
det dags för Velofondo, loppet där alla 
motionärer kan mäta sig med elitcyklister 
över antingen 60 eller 140 km.
- Och sedan kommer tidernas verkliga 
”clou”, det som Vårgårda CK har hop-
pats på i flera år, utbrast Jönsson. Sön-
dagens linjelopp i damernas World Cup 
kommer att direktsändas i självaste SVT. 
Det kommer att lyfta damcykelsporten, 
som är riktigt bra kvalitetsmässigt med 
inte minst vårt eget blågula världsess 
Emma Johansson, som dessutom är totalt 
befriad från dopingmisstankar, ytterli-
gare ett par snäpp. Även om alla skulle 
vilja, så kan de ju inte ta sig till Vårgårda 
denna dag och vilken reklam för vår ort 
och vårt arrangemang i etern, avslutade 
Hans Jönsson entusiastiskt.
Två fantastiskt kul timmar inklusive god 
fika hade förflutit för WIHS cafégäster, 
som dock inte gav sig för det utan efter 
taktfasta applåder när Hans Jönsson 
blomsterhyllades så tog samtliga sig en 
seriös rundvandring på närmare timmen i 
det intressanta Fåglum-muséet.
                       KENNETH OHLSSON

För 50 år sedan
2014 (14 oktober) är det 50 år sedan det svenska lagtempolaget i cykel, 
med ”Fåglumbröderna” (Gösta, Sture och Erik, från Vårgårda CK samt 
Sven Hamrin, Hörnösands CK) blev bronsmedaljörer vid OS i Tokyo. 
En dryg månad före OS (5 september) hade Gösta dessutom blivit brons-
medaljör i linjeloppet vid amatörernas VM i Frankrike. Segern gick till 
”en viss” Eddy Mercks, från Belgien.

                                                                                      STIG SJÖGREN

Det svenska lagtempolaget, som blev bronsmedaljörer vid OS i Tokyo 
1964. 
Från vänster: Svenska Cykelförbundets ordförande, Folke Svensson, 
Erik Pettersson (Fåglum), Gösta ”Fåglum” Pettersson, Sture Pettersson 
(Fåglum) och Sven Hamrin.
Bilden från Idrottsbladets julnummer 1964.



24

Efter närmare 45 år som aktiv 
inom friidrotten har Roger Mag-
nusson blivit uppmärksammad 
med två utmärkelser; Västgöta-
buketten och Hederstecknet för 
motionsledare.
– Det är hedrande, säger Roger Magnus-
son.

Redan i unga år började Roger Magnus-
son i Tibro AIK agera som ledare inom 
Tibro AIK friidrott. Efter visat engage-
mang med oändligt många timmar av 
ideellt arbete har han nu blivit prisad 
med två hedersutmärkelser.

– När jag var yngre höll jag på själv, men 
jag tyckte inte att jag var så bra. Fast om 
man ser på resultaten nu så var de inte 
så dåliga. Jag började som ledare redan i 
14-års åldern. Redan då tyckte jag det var 
roligt att anordna tävlingar. Milterrängen 

Roger Magnusson har blivit prisad för 
sina mångåriga insatser inom Tibro AIK 
friidrott.
                            Foto: Lars-Ola Carlén

”Jag började som ledare redan i 14-års åldern”
går för 44:e året nu. Den startade jag och 
min far år 1971, berättar han.

Dubbelt prisad
Västgötabuketten delas ut för allas rätt 
att utöva idrott. Motiveringen lyder en-
ligt följande; ”...Roger Magnusson som i 
många år varit tränare åt bland anant Igor 
Markéz, Linda Nilsson och nu senast 
med svenske skol-SM vinnaren Andreas 
Wilhelmsson gläds åt sina adepters fram-
gångar och hoppas nu på att Andreas kan 
ta klivet fullt ut och få en landslagsplats i 
sin specialgren höjdhoppet”. Hedersteck-
net för motionsledare delas ut av Svenska 
Gång- och Vandrarförbundet och ges 
denna gång för mångåriga insatser.
– Det är jätteskoj naturligtvis. Man har 
inte tanke på att få någonting, men det 
är något som kommer med åren. Det är 
hedrande.

Frans Nilsson/Skaraborgs Allehanda

Sixten Borgvall
 
Så här vill jag minnas Dig.
Vi går tillbaka till 1937.
Far blev ensam med oss två.
Det blev ett par kaotiska år.
1939 kom ”Tant Lilly”.  
Då blev vi en familj igen. 
Allt fungerade.
Det var världskrig. Pappa blev krigs-
placerad i Trollhättan. 
Lyckligtvis kom tant Lilly därifrån. Vi 
fick ofta följa med  henne hem, så vi 
kunde träffa pappa. Hon gjorde allt 
för oss.
En person till betydde mycket för oss.  
Georg Rapp.
Han ställde bordtennisbord i sin lada 
till förfogande, för sina och andras 
barn.

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

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. 

Du vet väl att

 Det var ungdomsverk- 
 samhet på hög nivå.  
 Vi visste var vi skulle  
 vara efter skolan och  
 läxläsning
 BTK Hanno bildades.  
 Du var en blivande  
 stjärna, men valde  
 tennisen.
Hur gick det till då?
Efter kriget blev pappa vaktmästare i 
Sporthallen.  När han städade fick vi 
spela tennis.
Du blev duktig.
Så småningom fick Bengt Lundell ögo-
nen på Dig.  Med hans stöd i många 
sammanhang blev Du den Du blev i 
tennisen.
Du var också en ”FENA” på dans-
golvet. 

Flickorna jagade Dig.  
Den matchen vann Inger.
1978 invigde vi en Golfbana i Bolle-
bygd. 9 hål bara, men vad vi  pratade 
och skröt om den.
Jag skäms idag.
Aldrig hörde jag Dig skrodera om 
Din tennis fast Du tillhörde Eliten.
Herrljunga GK bildades.  
En underbar golfbana byggdes.  
Det var klart Du skulle  spela golf.
Duktig blev Du också.
Med stolthet och glädje lämnade Du 
över det intresset till Dina barn och 
barnbarn.
För mig var Du en STOR lillebror.

Vi saknar Dig hela familjen.

Gun-Britt.

SIXTEN / TIBRO
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TIBRO
Vårträff på Hörnebo IP
Hörnebo IP och Hörnebo SK:s klubbstu-
ga var platsen för Tibro idrottshistoriska 
sällskapets vårträff. 
De 40-talet deltagarna fick höra om 
klubbens verksamhet och ombyggnaden 
av klubbstugan. Janne Eriksson berät-

Eldsjälen Kenth Karlsson informerar om 
bygget och klubbens verksamhet.
Foto: Börje Sahlén 

Bengt Jalmelin, Lasse Dahlqvist och Rolf 
Tjäder var några idrottshistorisker som 
tittade på gamla bilder under en kopp 
kaffe i Hörnbo SK:s klubbstuga.
Foto: Börje Sahlén

Ett 40-tal medlemmar i Tibro Idrottshistoriska sällskap samlade till vårträff på 
Hörnbo IP där de såg Sportklubbens nya anläggning. 
Foto: Börje Sahlén

tade om KIF Örebro som är något av en 
vänortsförening till klubben. HSK har 
också haft en före detta spelare, Nina 
Fellbrandt, med i Örebrolaget. Till vår-
träffen hade idrottshistoriska även tagit 
med sig några pärmar med tidningsklipp 
från Hörneboklubbens fotboll -och bord-
tennisaktiviteter.

BAIK satsar på pingishall
Kommunens bordtennisstolthet Bliks-
torps AIK planerar att bygga en pingis-
hall. I höstas tog klubben över Folkets 
hus, mark har införskaffats och tanken är 
att bygga en pingishall i direkt anslutning 
till samlingslokalen, som redan i dag är 
klubbens hemmarena.

Blikstorps AIK är en av Skaraborgs 
större pingisklubbar och har tre herrlag 
i seriespel, ett 30-tal aktiva ungdomar, 
plus föräldragrupper som spelar bordten-
nis. I BAIK-lokalen vid ån Tidan är det 
full aktivitet med träningar flera dagar 
i veckan, men när det drar ihop sig till 
match för serielagen är det Blikstorps 
Folkets hus som gäller.

– Det är av utrymmesskäl som vi inte 
kan spela i BAIK-lokalen. Så det blir 
bortamatch varje gång, konstaterar Johan 
Jonsson, som tillsammans med Tommy 
Thorsén, Emil Nilsson och Jesper Berg-
lund försvarar klubbens rödvita färger i 
A-laget, som är serieledare i division 4.

B-laget ligger i femman och C-laget i 
sexan.

Folkets hus i gåva
Bordtennisen har alltid varit stor i Bliks-
torp och redan 1945 bildades Blikstorps 
Bordtennisklubb. På Lyxmöbelfabriken 

BORDTENNIS. UTBYGGNAD PLANERAS AV BLIKSTORPS FOLKETS HUS

Blikstorps AIK spelar sina hemmamat-
cher i Folkets hus, som klubben fick över-
ta som gåva av Folketshusföreningen i 
höstas. Nu planeras en utbyggnad med 
en pingishall, omklädningsrum, dusch, 
bastu och toaletter.
                          Foto: Lars-Ola Carlén

spelades det pingis för fulla muggar 
och bröderna Siljehult: Rune, Sven-
Erik, Gunnar och Ingemar är namn som 
klingar välbekant bland de äldre och 
deras ättelägg Stefan Johansson, Stefan 
Karlsson och Miakel Siljehult hade stora 
framgångar i såväl pingis som tennis 
under decennierna kring millennieskiftet.

Även om många pingisklubbar lagt ned 
sin verksamhet håller Blikstorps AIK 
fortfarande fanan högt och planerar nu 
en storsatsning genom en pingishall, 
eller allaktivitetshall, som ska dockas till 
Folkets hus.

– I höstas fick klubben Folkets hus i gåva 
av Folketshusföreningen. Vi har köpt till 

1 800 kvadratmeter och fått 2 000 kvadrat 
mark i anslutning till lokalen, berättar 
Tommy Thorsén.

Lyft för bygden
Pingishallen ska bli lika bred som 
samlingslokalen är lång och 25 meter på 
längden eller knappt 500 kvadratmeter 
stor.

– Det blir en allaktivitetshall där vi kan 
spela pingis och innebandy, men även 
ha dans och pubaftnar. Det blir omkläd-
ningsrum, dusch och bastu, samt förråd 
och handikapptoalett.

För att planera ska gå i lås krävs dock att 
den ekonomiska delen kan lösas.

– Målet är att få ihop bidrag till stora 
delar av bygget. Vi har ansökningar på 
gång till bland annat Allmänna arvsfon-
den, berättar Tommy Thorsén.

Förhoppningen är att bitarna ska falla på 
plats under året och kanske spaden kan 
sättas i jorden om ett år eller så. Ett är 
dock klart, enligt Johan Jonsson:

– Det blir ett lyft för hela bygden!

                                   Lars-Ola Carlén
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Då IFK tog plats i 
allsvenskan 
Strax efter klockan två på efter-
middagen måndagen den 19 mars 
1950 var saken klar: IFK. Borås. 
hade tagit plats i handbollsall-
svenskan. 
 
Laget hade då just spelat oavgjort 7-7 
mot IFK, Lidingö, i Eriksdalshallen i 
Stockholm inför l 070 åskådare, varav 
åtskilliga boråsare. Eftersom IFK, Borås, 
hade vunnit den första kvalmatchen mot 
Lidingö hemma i regementets gymnas-
tiksal en vecka tidigare med 17-13, räck-
te det oavgjorda resultatet i Stockholm 
till avancemang till handbollens högsta 
division. Därmed hade Borås ett lag i den 
serien för andra gången. Den första var 
Frithiofs ettåriga sejour 1938-1939. 

IFK. Borås. hade tagit upp handboll på 
sitt program inför höstsäsongen 1947. 
Initiativtagare var Gunnar Roos, Rory-
direktör och god friidrottare, framförallt 
mångkampare, och handbollsspelare. 
Med hjälp av värvade storspelare från 
Göteborg som Stig Hjortsberg och Stig 
Neptun, gick IFK rakt igenom seriesyste-
met från division 4 till allsvenskan på tre 
år. Det gav eko i handbollssverige. 
Sedan IFK vunnit division två före Bal-
tichof och Karlstad hade laget att möta 
Lidingö i en första kvalmatch. Den gick 
i I 15:s smala gymnastiksal och vanns 

Danmarks mästare 
mötte Elfsborg 
Fredagen den 13 juli 1945 spe-
lades den första internationella 
fotbollsmatchen i Borås sedan 
krigsutbrottet på hösten 1939. 
På Ryavallen, invigd 1941, mötte då 
Elfsborg, tvåa i allsvenskan 1944-1945, 
det danska mästarlaget Akademisk Bold-
klub (AB) från Köpenhamn. Matchen var 
den första i ett stort efterkrigsprogram 
som Elfsborg lagt upp. Det gällde nu 
sedan kriget i Europa var över (i Asien 
pågick det fortfarande) att återuppta de 
idrottsliga internationella förbindelserna. 
I första hand tänkte man ta kontakt med 
lag från Danmark, Norge, Finland och 
England. 

Det var Thure Claesson, som i samband 
med en landskamp Danmark - Sverige 
(3-4) i Köpenhamn alldeles i början av 
juli 1945 definitivt hade gjort upp med 
AB. Laget skulle turnera i Sverige och 
spela tre matcher, mot Sleipner, Elfsborg 

och Tidaholms GIF. Elfsborg skulle stå 
som arrangör för danskarnas turné. 
AB, 16 spelare och en ledare, anlände till 
Borås Centralstation med tåg från Herr-
ljunga redan torsdagen den 12 juli. Laget 
kom från Norrköping där danskarna 
förlorat mot Sleipner med 4-1. Resultatet 
kom som en kalldusch arrangörerna men 
skylldes på gästernas reströtthet. AB 
hade sex spelare med landslagserfaren-
het, mest kända var forwardsen Karl-
Aage Hansen och Knud Lundberg. Laget 
var känt för att spela snabbt och oberäk-
neligt, varför Boråspubliken kunde se 
fram mot en trevlig match. 
Matchdagen mottogs AB officiellt i 
rådhuset av stadsfullmäktiges ordförande 
David Erlandsson (s). Borgmästare Carl 
Axel Skoog var på semester och vistades 
på annan ort. Annars hade han varit värd, 
tror Borås Tidning. Tidningen uppmanar 
också till allmän flaggning dagen till ära. 

Matchen fick en festlig inramning. 
EIfsborgsorkestern spelade, svenska och 
danska nationalsångerna sjöngs (texten 
till den danska hade matchdagen varit 

införd i Borås Tidning). "Arta" Anders-
son, Elfsborgs ordförande, talade och 
utbringade ett leve för Danmark. Den 
danske ledaren Haakon Rafn svarade 
med att hylla svenskarnas gästfrihet mot 
danska flyktingar under kriget och så 
hurrade danskarna för Sverige. . 
Matchen slöt broderllgt 3-3 inför 3825 
åskådare. Den beskrivs som underhållan-
de och trevlig. AB-spelarna excellerade 
i "hipp som häppkombinationer" enligt 
Borås Tidning, vad det kunde vara. Men 
de snackade på tok för mycket på plan, 
tyckte Elfsborgs Sven Jonasson enligt 
samma källa. 
Från Borås fortsatte AB till Tidaholm där 
laget avslutade sin turne med att besegra 
Tidaholms GlF med 5-4. Tidaholmslaget 
hade tidigare på året kvalat till allsvens-
kan men förlorat mot Jönköpings Södra. 
Redan den 28 augusti var det dags för 
nästa match i EIfsborgs efterkrigspro-
gram. Då kom Skeid från Norge på besök 
till Borås och Ryavallen och förlorade 
med 7-4. Det internationella utbytet hade 
kommit igång. 
                                      LARS SUNDIN

med 17-13. Lidingölaget skyllde delvis 
sitt nederlag på den trånga planen, på 
dålig luft i lokalen och på ovanan vid 
belysningen. Man hade gott hopp om att 
kunna vända på resultatet i returmatchen 
i 'Stockholm en vecka senare. 

Intresset i Borås inför matchen i Eriks-
dalshallen var stort. Borås Tidning och 
SJ anordnade en billighetsresa till den. 
En tur- och returbiljett Borås-Stockholm 
plus sittplats i hallen kostade 47 kronor. 
Tyvärr var Gunnar Roos skadad sedan 
sista seriematchen och kunde inte spela. 
Han fick i stället biträda Stig Nepttin som 
lagledare. 
Matchen blev inte av någon högre klass 
enligt samstämmiga pressuppgifter. 
Lidingö ledde i halvtid med 5-3. 
IFK, Borås, lyckades vända på matchen, 
vann den andra halvleken med 4-2, var-
för slutresultatet blev 7-7 och IFK Borås, 
hade tagit plats i allsvenskan efter en 
förnämlig kollektiv kämpainsatts. Skall 
dock någon framhävas före de andra i 
laget denna dag måste det bli målvakten 
Gösta Larsson, skrev Borås Tidning: 
"Han stod på toppen av sitt kunnande 
och briljerade med fotparader och flotta 
nedtagningar stup i ett". I andra halvlek 
släppte han in endast två mål, varav det 
ena på straffkast. 

Glädjen och trängseln efter matchen 
i Boråslagets omklädningsrum var 
stor. Bland de många gratulanterna var 
urelfsborgaren Thure Claesson, som sett 

matchen i sällskap med Putte Kock. Att 
Thure Claesson dök upp där såg Stig 
Neptun, IFK:s lagledare, som ett bevis på 
att hela Borås nu slöt upp bakom IFK. 
De som spelade de två kvalmatcherna 
för IFK hette: Gösta Larsson (målvakt), 
Bengt Ekberg och Gösta Pareus (backar), 
Stig Hjortsberg (centerhalv ), Ingvar 
Nilsson, Roy Karlsson, Sture Johansson 
(A-kedja), Kurt Samuelson, Nils Lund-
gren och Kurt Karlsson (Bkedja). 
                                      LARS SUNDIN 

Gunnar Roos, IFK Borås
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du, av någon anledning
skulle ha missat

att betala in 
medlemsavgiften

till Ditt Sällskap/Förening,
så går det utmärkt att 

göra det nu, så att du inte
missar nästa nummer 

av tidningen

Om

Bank- och Pg-nummer till ditt Sällskap, 
hittar du på sidorna 30 - 31

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.

”Mycket 
tradition har 
brunnit upp”

Nu har det hänt igen!
Den 15 juni kunde man läsa följande i Borås Tidning:

Hur förvarar ni era 
historiska dokument/

handlingar?

Läs nedanstående 
rekomendation! 

Klubbstugan som Förening för olympisk 
kortdistansskjutning, FOK, använder 
brann i söndagskväll ner till grunden.
  -Det är jättetråkigt det som skett. Det 
är mycket tradition som har brunnit upp, 
säger Anders Andersson, ordförande i 
FOK.



28

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, högupplösta, eller vanliga   
                                                   kort. 

En liten utställning 
av skor från Marks 
Idrottshistoriska 
Sällskap.
Britt-Marie Knutsson

MARK

Man skulle vara fin när man 
gick på bortamatch på 
1940-talet. 
Då kom läderkängorna fram 
och putsades blanka.

Av dej skorna…

Marathonskorna, som 
Göran Bengtsson 
använde i Montreal 1976

Fotbollsskor erhållna från Rydals GOIF

Yngve Brodds silverskridsko 
erhållen från Rydals GOIF. 
Han spelade, förutom fotboll, 
också bandy i början av 
sin karriär.

Gymnastikskor från 1940-talet och långt fram på 
1950-talet.Dessa använda av John Martinsson 
Kinnahults IF för träning på vinterkvällar.

Bandyrör från 
1931 tillverkare 
Östblads i Järna.
John Martinsson 
Kinnahults IF 
använde dem 
bl.a. när han 
spelade hemma-
matcher på 
Marsjön.

Våra muséer
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HÖSTKRYSS

S       
A       
K

ENG. FRU

08-14
HÖSTKRYSS
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, ett ord som nu är högaktuellt.
Skriv ner svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till ”Höstkryss”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.                              
Glöm inte att ange namn och adress!                                                                                                                                                                             
Senast den 14 november vill vi ha svaren. Vi drar som vanligt tre vinnare bland rätt insända svar. 
                                                                        
Rätt svar i förra numrets ”SOMMARKRYSS” skulle vara ”SEMESTERRESA”.       
Vi har dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Olof Carlsson, Ryttaregatan 7 B, 531 50 Lidköping.
2:a pris 2 Sverigelotter: Margareta Nilsson, Rådhusvägen 4, 541 30 Skövde.
3:e pris 1 Sverigelott:    Jonas Andersson, Fageråsvägen 19, 507 70 Gånghester.       
               
Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.
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Adress:    c/o  Per-Göran Björkman
 V. Kyrkogatan 3
 441 30 Alingsås
Tel:       0322-125 19, 0703-72 68 98
Epost:     p-g.bjorkman@telia.com
Hems.    www.alingsasihs.se
Lokal: Östra Kyrkogatan 3
Ordf. Per-Göran Björkman
 0322-125 19, 0703-72 68 98 
Sekr. Lars Larsson, 0322-137 24,
 0703-64 33 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
 Boråshallen, 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, 0705-15 08 40
Epost larsson-kent@telia.com
Hems. www.essungaihs.se
Ordf.  Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr. Sören Aghamn
 0512-463 15, 0738-19 09 56
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: golf.urban@gmail.com
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
Bankg. 144-4595

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 Rolf Melin
 Barrgatan 3
 524 32 Herrljunga
Bes.adr.  Tennishallen, Herrljunga
Tel:         0513-108 42
Epost.     jan-eric@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.skaraihs.se
Utställn.: Monter, Idrottshallen
Ordf.   Olle Magnusson, 0511-139 52
Epost:  skaraihs@hotmail.com
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.       Lennart Lundell
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

Bengt-Göran Bäcklund
Olstorpsvägen 6 
531 59 Lidköping
0510-229 40
anhelund@gmail.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:  Kommunhuset
                 447 80 Vårgårda 
Tel: 0322-60 06 34
Hems. www.wargardaihs.se
Museum: Idrottshist. samlingar
 Kommunhuset Vårgårda
Ordf.  Kenneth Ohlsson
 0708-63 14 95
Sekr.  Stig Sjögren, 0322-62 36 51
Bankg. 299-6585
Epost: stigs.46@telia.com

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 3 2014

IF Tigrarna - sid. 11Sommarmötet  - sid 8

SM-veckan - sid 4-5

Norra Björke - sid 18-19

”Starke Arvid” - sid 22 

Backtävlingar - sid 16-17 

Hans Jönsson - sid 23   

...och mycket, 
mycket mera!


