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Ordföranden har ordet

Roland Gustafsson

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

Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

En varm skön sommar följdes av en lång mild 
regnig höst, och nu förutspås en kall vinter. 
Vad månde bliva! Vädret kan vi inte påverka.
Däremot kan vi göra något åt vår gemensamma 
idrottshistoriska verksamhet.

Förändring – utveckling.
Snart är ännu ett verksamhetsår gånget, och det är 
dags att göra ett ekonomiskt och verksamhets-
mässigt bokslut. I min roll som ordförande måste 
jag ställa mig en rad frågor: Arbetar vi rätt?
Vilken framförhållning och handlingsberedskap 
har vi? Hur möter vi i WIS trender i vår omvärld 
såsom kommersialisering, digitalisering och
urbanisering?
Vad är våra svagheter – styrkor? Hot och möjligheter? Hur påverkas vi av den 
ändrade befolkningstrukturen, av en ökad individualisering contra kollektivet? 
Listan kan göras lång. Styrelsen inser, att det inte räcker med bara en ettårig verk-
samhetsplan. Vi behöver planera med ett längre perspektiv. Vi måste skapa en ak-
tuell  mål- och utvecklingsplan för WIS, som vi sedan kan dela med oss av till våra 
sällskap. På sommarmötet informerade Sven-Åke Mökander om denna kommande 
utvecklingssatsning. Arbetet är nu påbörjat i samarbete med SISU. 
Vid första utbildningstillfället gjorde styrelsen en muntlig, ovetenskaplig analys av 
”läget i nationen” d.v.s. i WIS och i våra sällskap utifrån den erfarenhet vi idag har. 
En intressant och givande diskussion. Allmänt kan väl sägas, att läget är gott, men 
att mycket går ”i gamla fotspår”. Tanken är inte att ändra på det, som fungerar bra, 
men vissa saker kanske kan utvecklas.Till skillnad från många andra föreningar 
och organisationer så ökar vårt medlemsantal sakta men säkert. Men ser man på vår 
ålders- och könsfördelning, kan man knappast påstå att den är optimal. 
Utan att exakt veta vågar jag påstå, att medelåldern på våra medlemmar gör, att de 
flesta samlat och format sina erfarenheter och värderingar åren 1950-1970.
Ger detta något avtryck i vårt arbete, i vår dokumentation, i våra museisamlingar? 
Tänk efter och gör Din egen bedömning! Hur möter vi i våra sällskap en 
kommande generationsväxling? Rider vi idag på någon slags generationsvåg?
Hur ser Ditt sällskap ut om tio år? Till detta utvecklingsarbete skall läggas alla de 
kloka tankar och idéer, som framkommit under våra medlemsresor och den 
utmaning som sällskapen fick på sommarmötet av Carl-Erik Johnsson i form 
av ”Dokumentation 2020”. Att fortsätta göra samma sak och samtidigt 
förvänta sig ett annat resultat är en definition av galenskap (Albert 
Einstein).

Förvärvskatalogen.
I våra sällskap dokumenterar vi, samlar och ställer ut föremål med idrottshistorisk 
anknytning. En stor del utgöres av prissamlingar – pokaler, tallrikar, medaljer och 
liknande. Förhoppningsvis har vi katalogiserat allt vi förvarar. Men har vi bra 
kontroll på om vi äger eller disponerar föremålen ifråga? Det är inte helt ovanligt 
att efter lång tid krav på åter- lämnande uppkommer. Är då ägandefrågan oklar 
uppstår problem. Oftast talar vi nu om samlingar av hög dignitet – med Olympia- 
eller VM-status. Självklart skall föremålen tillhöra den som är rättmätig ägare.
För mig finns dock låt mig kalla det en moralisk aspekt på vad sent påkommet 
återtagande kan innebära. Bakom en olympiasegrare har funnits en förening,
en organisation, många människor som på olika sätt bidragit till framgången. 
En samlad tillgänglig prissamling är för dem en konkret bekräftelse, en 
uppskattning över vad man varit med om att förverkliga. 
Det stör mig om den splittras  eller göms undan.

Inför stundande helger tillönskas Er alla
EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!
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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. 
43 fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och 
bilder har hittills producerats.

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

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 1/2015 ca. V 9

Nr 2/2015 maj

Du vet väl att du, som privatperson också kan 
 bidra med att förgylla tidningen 
med insändare, reportage, debattinlägg etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller 
svart/vitt digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 
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Karlsborgs Idrottshistoriska Säll-
skap, Carlsborgs Motorklubb och 
SISU inbjöd till motorcafé på Café 
Alvia vid Göta kanal i Karlsborg. 
Dragplåstret var den i Karlsborg väl-
kände världsmästaren i roadracing 
tillika flygvapenpiloten Peter Lindén.  

När det var dags för Roland Gustavsson, 
ordföranden i idrottshistoriska sällskapet, 
att hälsa dagens kåsör Peter Lindén och 
cafégästerna välkomna hade närmare 
ett hundratal bänkat sig vid kaffebor-
den. Flera av gästerna med framstående 
meriter inom motorsporten där särskilt 
motorklubbens svenske mästare i isra-
cing Sven-Erik Björklund och dagens 
VM-förare i motocross Niclas 
Gustavsson kan nämnas.
 - Aldrig kunde jag tro att så många 
skulle komma, men motorsport är 
tydligen lockande, sade ordföranden i 
Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap Ro-
land Gustavsson, och passade samtidigt 
på att hälsa Peter Lindén välkommen 
tillbaka till Karlsborg. Detta med bäring 
på att Peter Lindén, nu boende utanför 
Lidköping, under många år var pilot på 
den numera nedlagda flottiljen (F6) i 
Karlsborg.
Innan Peter Lindén släpptes in på scenen 
informerade Motorklubben (CMK) och 
Idrottshistoriska Sällskapet om sina 
respektive verksamheter. Motorklubben 
hade även iordningställt en miniutställ-
ning över klubbens historia där det bland 
annat framkom att Carlsborgs MK, som 
bildades den 14 juni 1923 på Kanalhotel-
let i Karlsborg, (en av Sveriges äldsta 
motorklubbar).

Tufft jobb
Därefter intog en av Carlsborgs MK 
mest kända tävlingsförare genom tiderna 
- Peter Lindén - scenen och inledde sitt 
kåseri om sin tid som stridspilot i flyg-

KARLSBORG/TIBRO

En överraskad Peter Lindén provsitter 
sin isracingmaskin från tiden som is-
racingförare i Carlsborgs MK:s färger 
under 1980-talet omgiven av några 
av dagens förare i motorklubben. 
Fr.v Henrik Brehag (enduro), Daniel 
Cambring (enduro), Niclas Gustavsson 
(motocross), Ida Rohkimainen (ral-
lycross), Kalle Eriksson (motocross), 
Jörgen Rohkimainen (rallycross), 
Conny Paulsson (enduro) och Sven-
Erik Björklund (isracing).

Peter Lindén kåserade 

Motorklubbens båda rallycrossförare 
Jörgen Rohkimainen (tvåa fr.v) och Ida 
Rohkimainen diskuterar tävlingsbilar 
med Jan-Erik Swärd från Mölltorp.

Peter Lindén lockade många motorentusiaster
vapnet med både AJ 37 Viggen och JAS 
39 Gripen som arbetsplats. Att piloter har 
ett tuff jobb och utsätts förstarka krafter 
bevisades av bilder på Peters tillpattade 
och mosiga ansikte vid höga G-belast-
ningar. 
På sitt chosefria sätt fortsatte därefter 
Peter Lindén att inlevelsefullt berätta 
om sin karriär inom roadracingen som 
startade på allvar 1978 och för den delen 
även som isracingförare med en fjärde-
plats som bäst vid SM 1985.
- I början av 1980-talet for jag och mina 
mekaniker runt på tävlingsbanor i hela 
Europa i en gammal skraltig buss, berät-
tade Peter Lindén i lika högt tempo som 
farten på tävlingsbanan.

Resultatet blev tydligen gott då tävlandet 
gjorde Peter Lindén till Europamästare 
i roadracingens 500 cc 1987 och fick så 
småningom råd till en bättre buss! Täv-
landet fortsatte  och resulterade i ännu 
en ny tung titel. Nämligen världsmästare 
i roadracingens Endurance  år 2000 
(långdistanslopp i roadracing som körs 
över 24 timmar med flera förare i samma 
team).  
Peter Lindén, som blev ”Stor grabb” 
1987, har även kört den spektakulära täv-
lingen Isle of Man. Här tävlar man i far-
ter upptill 300 km/tim på en vanlig lands-
väg med stolpar av cement i vägkanterna. 
Tävlingsbanan inbjuder även här och var 
till häftiga hopp på närmare 30 meter. En 
tävling där vad som helst kan hända och 
händer, enligt Peter Lindén.

Burkslav
Kåseriet fortsatte i högt tempo med 
nedslag runt om på tävlingsbanor i hela 
världen. Avslutningsvis berättade Peter 
om sina inhopp som burkslav vid roadra-
cingtävlingar med sidvagnar. 
- Detta är nog det häftigaste jag varit med 
om, berättade den exalterade  fartkungen 
Peter Lindén som fortfarande tävlar 
-  numera i Classic roadracing -  runt 
om i Europa och alltjämt i Carlsborgs 
MK:s färger. Resultatet blev ytterligare 
en EM-titel 2013. Denna gång i Classic 
Endurance. 
Efter Peter Lindéns mycket uppskattade 
kåseri hade åhörarna möjlighet att både 
se och känna på en del av motorklubbens 
tävlingsfordon samt träffa förarna bakom 
både ratt och styre. Ett par av enduro-
motorcyklarna hade kommit direkt från 
en tävling under tidig förmiddag på 
Kinnekulle och var därför rejält tapet-
serade med röd kalkjord. Här fick även 
en mycket överraskad och tagen Peter 
Lindén både se och provsitta sin gamla 
gula isracingmotorcykel från tiden då 
han framgångsrikt tävlade om Svenska 
mästerskapet i CMK:s färger. En fjärde 
plats (1985) blev bästa resultat. 
Peter hade inte sett denna sin isracing-
maskin sedan han slutade med isracingen 
i början av 1990-talet. Värt att notera är 
att Peter Lindén alltjämt innehar banre-
kordet från 1991 på Grevby motorsta-
dion utanför Mariestad med just denna 
isracingmaskin. 
Peter Lindéns ord ”Vilken överraskning” 
fick bli en fin avslutning på ett mycket 
uppskattat motorcafé i Karlsborg då Pe-
ter fick återse sin gamla isracingmaskin.

Text Stig-H Brehag
Foto Stig Brehag och Martin Grudemo
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Idrottshistoriska Riksförbundet anord-
nade den 2-4 september 2014 en olym-
pisk idrottshistorisk medlemsresa till 
Stockholm och Helsingfors. Det blev en 
i alla avseenden lyckad resa med besök 
bl.a. på Olympiastadion och Olympia-
museet i Helsingfors, Riksidrottsmuseet 
i Stockholm och Idrottsmuseet i Örebro. 
Vi kunde ha varit fler än de tjugofem 
entusiaster som deltog, men å andra 
sidan fick vi en möjlighet att lära känna 
varandra och knyta värdefulla kontakter. 
Vid sidan av alla intressanta studiebesök 
hann deltagarna på ett imponerande sätt 
bearbeta och besvara ett antal fråge-
ställningar rörande det idrottshistoriska 
arbetet idag och i framtiden. Resultatet 
finns dokumenterat i ett arbetshäfte 
”Frågor på väg”. Många synpunkter kom 
fram -  nog så värdefulla att beakta. Lite 
övergripande kan man avläsa en utbredd 
uppfattning om behovet av ökade kon-
takter ”över gränserna”. Inte så konstigt 

KARLSBORGS 
IDROTTSHISTORISKA

SÄLLSKAP

kallar till

ÅRSMÖTE

onsdagen den 11 februari 2015
kl. 18.00

Plats: Kaptenen ( byggnad 63, F6 )

Årsmötesförhandlingar
Information – Servering

Medlemmar och övriga intresserade
hälsas hjärtligt välkomna

Styrelsen

KARLSBORG/TIBRO

Från IHRF:s horisont...

för oss som
var med på denna resa.
                                Roland Gustafsson

”Lilla Hörnan” i Sport-hallen 
bjuder än en gång på idrotts-
kuriosa. Temat är Tre B; box-
ning, bandy och bridge och blir 
sällskapets 22:a hörna.

Invigningen hölls med en hel del gäster 
som bjöds på fika och fick lyssna till den 
kåserande Lidköpingsbon Bengt-Göran 
Bäcklund. En allvetare inom bandy.

Christer Carnegren i Tibros idrottshis-
toriska sällskap har utformat det nya 

Profiler inom boxning, bridge och bandy

Bengt-Göran Bäcklund, Lidköping, allve-
tare om bandy.
Foto: Anita Enocksson/SLA

Tibro idrottshistoriska sällskaps Chris-
ter Carnegren med bridgespelaren Ove 
Bengtsson.
Foto: Anita Enocksson/SLA

”Lilla hörnan” i Sporthallen har bytt 
innehåll till bridge, boxning och bandy.
Foto: Anita Enocksson/SLA

Tibroboxaren Arne Feretti 
Foto: Anita Enocksson/SLA

innehållet i ”Lilla Hörnan” i Sporthallens 
entré:

– Fokus ligger på våra lokala profiler 
inom boxning, bridge och bandy.
Bandyprofilerna är Gunnar Kvick, TAIK, 
och Arne Feretti, GIK. Feretti är också en 
profil inom boxningen tillsammans med 
Erling Blomberg och Nils-Erik Johans-
son i SAIK.

Bridgeprofiler är Gunnar Ahlander 
och Alvar Johansson och på plats vid 
invigningen av denna utställningen fanns 
bland andra också bridgespelaren Ove 
Bengtsson vars klubbmästarpokal från 
1973 finns med i utställningen.

Utställningen Tre B pågår till den 21 
februari 2015, ett år då Tibro Idrottshis-
toriska sällskap fyller 25 år.

                            Anita Enocksson/SLA
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En föreningsidé som 
lever vidare.
Nu firar BK Spark 40år
Idag är det inte ovanligt att ett kom-
pisgäng slår sig samman och bildar 
egen fotbollsklubb. Det brukar hålla 
några år, sedan skingras man för 
vinden. BK Spark i Alingsås var nå-
got av pionjärer på området. Redan 
1974 sprang kamratgänget ut till spel 
under parollen ”Fart och fläkt i lila 
dräkt”. Stadgarna prioriterade den 
sociala gemenskapen lika högt som 
det sportsliga resultatet. 
Hösten 2014 firar klubben 40 år. Även 
om det på senare år har varit en sportslig 
dipp, så består de grundläggande värde-
ringarna; fotboll ska vara ett roligt sätt att 
umgås!
BK Spark har genom åren gjort avtryck 
i många olika sammanhang. Sportsligt 
var klubben på vippen att slå svenskt 
rekord i att hålla nollan redan ett av de 
första åren. Det var stort pressuppbåd 
på plats på Gerdskenvallen när Kenneth 
Karlssons nolla spräcktes, bara minuter 
från att slå Tore Stenbäckens dåvarande 
rekord på 675 spelminuter.

ALINGSÅS/BORÅS

BK Spark första upplagan 1974. 
Bakre raden fr v Sten Sandahl, Finn Sandgren, Curt Magnusson, Jan Gustavsson, 
Stig Larsson, Kenneth Blomqvist, P-Å Åberg, Ove Andersson
Främre raden fr v Janne Alingsjö, Bo Arvidsson, Inge Frisk, Kenneth Karlsson Bengt 
Hedberg, L-G Magnusson
Foto: ULF KARLSSON, LANCE FOTO

Den historiska nollan spräcktes. Spark-
målvakten heter Kenneth Karlsson och 
målnickaren i Hemsjö IF:s C-lag heter 
Gilbert Jaconelli.
Foto: ULF KARLSSON, LANCE FOTO

Som bäst rent sportsligt har BK Spark 
varit med och fightats i toppen av divi-
sion V i ett par olika omgångar. Och fak-
tiskt utmanat stadens etablerade klubbar 
vid ett flertal tillfällen. Derbymöten med 
Alingsås IF och Gerdskens BK lockade 
en bra bit över 500 åskådare vid ett par 
tillfällen.
Rekryteringsbiten fungerade naturligt 
under storhetsdagarna då klubbidén tillta-
lade många lokala spelare, liksom många 
inflyttade. Flera etablerade spelare valde 
också att avrunda karriären i trivsam 
och lite mer kravlös miljö. Bland annat 
har exallsvenska spelare som Jackie 
Mattsson (Elfsborg), Janne Nilsson (IFK 
Göteborg) och Tommy Kastman (AIK) 
fungerat som såväl tränare som spelare i 
de lila-gula färgerna.
 
BK Spark har även gjort avtryck och 
intryck i övrigt, inte minst när det gäller 
udda grepp för att finansiera verksam-
heten. Alla spelare i klubben måste ex-
empelvis betala en så kallad ”matchtia” 

för att få spela. I början räckte det för att 
finansiera domaren, sedan har det blivit 
kvar som ett symbolvärde. Klubben har 
även arrangerat allmänna danser och 
konserter, satt ihop egna kabaréer, ordnat 
”hole in one-tävling” i Lillån mitt i stan 
och en mängd liknande event. Klubben 
var först i Alingsås med att köra omkring 
med sponsorstreamers på bilarna och 
hade en sponsor på varje matchdräkt 
före alla andra. Klubben har genom 
åren också lagt mycket krut på att ha en 
klubblokal som sticker ut med tonvikt på 
trivsel även utanför fotbollsplanen.
 
I dag består klubben av ett 40-tal aktiva 
medlemmar med en ny hemvist i gamla 
anrika tennishallen. Sportsligt tog man 
passande nog steget upp i division VI 
på nytt under jubileumsåret. Jubileumet 
firades i Cupolen, Folkets hus den 25 
oktober med över 200 gäster från hela 
det historiska medlemsregistret.

                                      P-G Björkman

Den 4 oktober 1944 startade 
Morgonfläkt, Borås äldsta 
förening för morgonpigga 
motionsgymnaster. 

Den som startade det hela var Werner 
Hultin som sedan i över 50 år var på 
plats varje tisdag- och fredagsmorgon kl 
06.30 i först gamla badhuset och sedan 
1985 i det nya Stadsparksbadet. 
Idén kom från början från Hultins arbets-
givare, den legendariske idrottsledaren 
Arthur ”Arta” Andersson som hade sett 

MORGONFLÄKT I BORÅS 70 ÅR
sådan aktivitet på Sturebadet i Stock-
holm.

Redan första hösten var man uppe i 56 
herrar som morgongympade och ytter-
ligare en grupp startades, Morgonfläkt 
2. Båda grupperna är fortfarande aktiva 
och bland deltagarna finns de som varit 
med under väldigt många år som Olle 
Åsetun 52 år, Rune Lindström, Roland 
Sjögren och Leif Ölund 50 år och Ron-
ney Bengtsson 47 år. Leif Ölund har de 
senaste 25 åren också lett gympan.

                                        Tommy Olsson
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Intresset för idrottshistorien visade sig 
vara mycket stort hos alingsåsarna, när 
Alingsås IHS visade upp sina samlingar 
på Arkivens dag. Det var Alingsås kom-
mun som för Västra Götalandsregionens 
räkning stod som värd i Alingsås nya 
arena Estrad.
Genom att arrangera öppet hus vill kom-
munen uppmärksamma möjligheten att 
forska om förfluten tid men också säker-
ställa det som skapas idag. Det brukar 
ske lokalt i Alingsås en lördag i novem-
ber varje år. Föreningsarkivet finns också 
i kommunens arkivlokaler och där ges 
alltså en möjlighet för forskare och andra 
vetgiriga att studera handlingar och do-
kument från föreningslivet. När det gäller 
idrottsföreningar och idrottshistoria finns 
dock det mest intressanta materialet hos 
AIHS. Sällskapet håller därför också - i 
samråd med kommunen - öppet hus på 

Monter med bl a klubbmärken. 
I bakgrunden bl a Gunnar Ryberg AIHS.

Stort intresse för idrottshistoria på Arkivens dag i Alingsås
Arkivens dag, i år för övrigt för sjuttonde 
gången.
I år, närmare bestämt den 8 november, 
kom för första gången den regionala 
varianten av Arkivens dag till Alingsås. 
Det innebar att man klev ur sina vanliga 
arkivlokaler och flyttade in på Estrad. 
Flera olika arrangörer visade historiskt 
material från gamla Alingsås. Landsarki-
vet, dialekt-, ortnamns- och folkminnes-
arkivet, flera hembygdsföreningar, släkt-
forskare med flera deltog. Man kunde 
också lyssna till intressanta föreläsningar 
med anknytning till ämnet.
Alingsås IHS visade upp sina idrottshis-
toriska samlingar i montrar, på roll-ups 
med mera. Exempelvis visade Stellan 
Andersson upp sina nio guldmedaljer 
från VM i bågskytte.  Delar av svenske 
rekordhållaren i löpning 100 meter Peter 
Karlssons prisssamling fanns också på 

plats. Stort intresse tilldrog sig också 
en förnämlig samling klubbmärken från 
idrottsklubbarna i kommunen, liksom 
alla gamla lagbilder från förr.

                                         Lars Larsson

Jonas Larsson (1971 -         ), slutade 
som spelare i Borås Basket våren 2012 
efter en tjugoårig karriär på högsta nivå. 
Han har som spelare också representerat 
Marbo, M7, Plannja och Sallén i Sverige 
samt som utlandsproffs Dijon, Chalon 
och Besancon i Frankrike. 
Han har vunnit SM-guld med Plannja 
2002 och har spelat 163 landskamper för 
Sverige.  

Wall of Fame i Boråshallen 2014

Kjell Johansson (1951 -       ), tennisspe-
lare från Dalsjöfors TK som hade stora 
framgångar nationellt och internationellt 
under 1970- och början av 1980-talet. 
Han representerade Sverige i Davis Cup 
1973 och 1976-81. 
1978 vann han en ATP-turnering i 
Lagos, Nigeria och 2009 valdes han in i 
Svenska Tennismuseets i Båstad 
Hall of Fame.

Stefan Persson (1954 -        ) är en av 
hockey-Sveriges främsta försvarsspelare. 
Han vann SM-guld med Brynäs 1976 och 
1977, spelade sedan nio säsonger i New 
York Islanders och vann där Stanley Cup 
fyra år i rad 1980 – 83 innan han av-
slutade den aktiva karriären i Borås HC 
1986-90. Han representerade Sverige i 
VM 1977 där man blev silvermedaljör 
och deltog i Canada Cup 1977. 

TANKAR
Man går hem från dagis, där man mött ett av sina barnbarn. Vi stannar vid en vattenpöl, för att där försöka träffa en 

grankotte med stenar. Om då den lilla lyckas bättre än sin farfar har hon vunnit och känner sig glad över detta.
Fotbolls-VM. Det byggs arenor för miljardbelopp, det ordnas uttagningar under flera år, många har sin goda bärgning av 

det hela, det skrivs spaltkilometer av spekulationer i förväg. Det skall vara ett nöje men tas på större allvar än mycket 
annat. Människor körs bort från sina bostäder för att ge plats åt någon ny arena, det hela är en industri. 

Men är det någon skillnad, egentligen? Viggo Svenson     
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Skövdeborna kan vara 
stolta över den konstvägg 
med idrottsmotiv som finns i 
restaurangen  på sport och 
kongressanläggningen Bil-
lingehus i Skövde. 
Den är utförd av stockholms-
konstnären Olle Carlström 
(1920-2007) och har genom 
åren rönt mycket beröm av 
konstkritiker. Skapelsen har 
namnet ”Guldmedaljen” och 
speglar ett antal olympiska 
guldmedaljörer genom åren. 
Den förenar på ett närmast 
genialiskt sätt de båda kul-
turgrenarna idrott och konst 
och är väl värd ett besök.

När Skövdes stora idrotts- och konfe-
rensanläggning Billingehus uppfördes  i 
slutet av 1960-talet, efter en stor dona-
tion av Arne och Maja Sandberg, utlystes 
en tävling om hur man på bästa sätt 
skulle utsmycka restaurangen. Det blev 
den kände stockholmskonstnären Olle 
Carlström som kom med det vinnande 
förslaget. Konstverket avtäcktes vid den 
högtidliga invigningen av Billingehus 
den 13 juni 1970. 

KONSTVÄGGEN PÅ BILLINGEHUS – EN VÄRLDSATTRAKTION

Stockholmskonstnären Olle Carlström framför ”Guldmedaljen”

Den legendariske fotbollskämpen Gun-
nar Gren är en av dem. Som meterhög 
skulptur står ” Il professore” i en öpp-
ning i konstväggen. Två ansikten har 
Grenskulpturen. Den ena riktar blicken 
uppåt som i nickposé och den andra 
nedåt i en dribblingsmanöver. En fotboll 
finns förstås också med. Gunnar Gren, 
född 1920, blev av svenska folket utsedd 
till Sveriges bästa fotbollsspelare i en 
omröstning i det populära TV-program-
met ”Hylands Hörna” Den olympiska 
guldmedaljen fick vid OS i London 1948.

Hela konstverket är 7,5 meter långt och 
2,5 meter högt. Det består av en genom-
bruten vägg med reliefer och skulpturer 
av kända idrottsprofiler. Materialet är 
betong som delvis är förgyllt med 23 
karats bladguld.
Förgyllningen är gjord av konstnären 
på ett så genialt sätt att helheten ger en 
känsla av gediget guld med infattningar 
av sten.

En annan olympisk guldmedaljör från 
Sverige som forsar fram på snabba 
skidor i konstväggen är Sixten Jernberg, 
född 1929. Han var den internationellt 
mest framgångsrika skidåkaren Sve-
rige hade under 1960-talet. Bland hans 
otaliga medaljer finns sammanlagt 4 
stycken olympiska guld. Denne oslagbare 
skidåkare från Lima, utnämndes en gång 
till Sveriges bäste idrottsman någonsin.

Det nya sättet i att visa en målgörare sin 
uppskattning skildras i reliefen med de 
ryska ishockeybjässarnas segeromfam-
ning. Det var en tidig minnesbild från 
TV, då det Sovjetiska ishockeylandslaget 
vunnit sitt första ishockey-guld i 1956-
års VM. Som Olle Carlström plockade 
fram då han skulpterade denna kram. 
För första gången såg då konstnären 
hur en spelare omfamnade och kysste en 
målgörare, och detta fogade han in i ett 
konstnärligt sammanhang i ”Guldmedal-
jen”. Numera är ju sådana här puss- och 
kramkalas så vanliga att det snarare hör 
till ovanligheten att en målgörare inte 
blir överöst av välvilliga omfamningar.
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Motiven är som sagts hämtade ur 
idrottens värld och man kan förstå att 
de starkt sport- och konstintresserade 
makarna Sandberg föll för den suveräna 
kombinationen av idrott och konst.
I det antika Grekland smälte idrott och 
annan kultur samman på ett självklart 
sätt. Musiker, poeter och bildkonstnärer 
fanns med vid idrottsarenorna och den 
finaste utmärkelsen en idrottsman kunde 
få var att bli avbildad som staty. Det var 
ju i Grekland som antikens olympiska 
spel började någon gång på 770-talet 
f.kr. Under fem dagar vart fjärde år träf-
fades dåtidens skickligaste idrottsmän i 
Olympia för att tävla. Från början fick 
endast fria grekiska män deltaga i denna 
prestigefyllda kamp, men senare kom 
även idrottsmännen även från Makedo-
nien, Egypten, Mindre Asien och hela det 
Romerska Riket. År 394 ef.kr. hölls den 
sista av Antikens Olympiader.
Det första av de moderna Internationella 
olympiska spelen hölls som bekant i 
Athen 1896. Med undantag för krigsåren 
1916, 1940 och 1944 har sedan  olympia-
der ordnats vart fjärde år. Låt oss hoppas 
att denna fina tradition inte behöver bry-
tas. Under antiken lyckades man i nära 
1200 år bibehålla dessa spel.
Här på Billingehus kan vi i konstver-
ket ”Guldmedaljen” beundra en del av 
nutidens både svenska och utländska 
segrare i olika idrottsgrenar som fått sin 
olympiska prestation förevigad i en staty 
eller relief.

För att spegla då aktuella händelser 
inom idrottsvärlden har Olle Carl-
ström även avbildat den revolutionära 
protest de två afroamerikanska 200 
meterslöparna  visade på prispallen 
under Mexico-olympiaden 1968. Det 
var guldmedaljören Tommie Smith och 
bronsmedaljören John Carlos som knöt 
sina svartbehandskade händer i en Black 
Power-hälsning. En gest för att stärka de 
färgades ställning i Amerika.

Som förebild till backhopparen, snett 
ovanför Sixten Jernberg, har Olle Carl-
ström haft norrmannen Petter Hugsted, 
segrare i vinterolympiaden i St. Moritz 
1948.
Simsporten finns representerad med en 
simmerska på startpallen och en hastigt 
framforsande i vattnet. Simning kan nog 
sägas vara den mjukaste och den hår-
daste av alla sportgrenar. Mjuk därför 
att vattnet som element  är skonsamt för 
kroppen. Hård därför att det här kanske 
krävs mer träning än i någon annan 
idrott för att hålla sig till eliten.

Nedanför segerpallen med 200-meterslö-
parna från Mexico spränger tre långdis-
tanslöpare fram  i slutspurt. I täten ligger 
den enastående finske löparen Paavo 
Nurmi, åttafaldig olympisk guldmedaljör. 
Nurmi föddes 1897 och deltog i olympia-
derna i Antwerpen 1920. Paris 1924 och 
Amsterdam 1928.

Konstväggen på Billingehus i Skövde är 
sannerligen an spännande och fascine-
rande skapelse både ur konstnärlig  och 
tidsdokumentär synvinkel. Den visar 
idrottens kamp, och segerglädje, samt 
dess glorifiering av individen.

Skövde Idrottshistoriska Sällskap

IDROTTSFÖRENINGAR och IDROTTSHISTORISKA 
FÖRENINGAR/SÄLLSKAP I VÄSTERGÖTLAND!

Hur och var förvarar NI arkivhandlingar och dokument, 
som skall finnas kvar till eftervärlden?

Det är hög tid att alla NI som har historiska 
dokument/handlingar tillhörande såväl 

levande,som nedlagda föreningar i ER ÄGO, 
överlämnar dessa till föreningsarkiv eller idrottshistoriska arkiv. 

Lämna in handlingar på närmaste arkiv, för säker förvaring. 
REDAKTIONEN FÖR WI.



Järpås Vintersportklubb
Järpås IS bildades 1928 men först 1932 
tog man upp bandy på programmet. 
Några grabbar tog själva initiativet, 
samlade ihop ett lag och spelade några 
träningsmatcher. 
Detta pågick under åren 1932-35. 1932 
spelades den första bandymatchen i Jär-
pås mot Kvänums IF som vann med 9-8. 
1934 spelades en intressant match, mot-
ståndare var Villa BK och den matchen 
vann Järpås med 7-1!
Åsikterna i Järpås IS om bandyspelarnas 
tilltag gick isär, en del menade att grab-
barna otillbörligt utnyttjade klubbens 
namn. Det fanns nämligen inget mötes-
beslut och att det skulle spelas bandy i 
Järpås IS. 
Denna diskussion ledde till att Järpås 
VSK bildades den 16 december 1936. 
Järpås VSK skulle syssla med vinteri-
drott och spelade bandy till 1 december 
1962 då Järpås IS åter övertog verksam-
heten. 

Kartåsens Sportklubb
Kartåsens SK bildades den 1 december 
1951. Barmarksträningen förlades till 
Ekestubben strax utanför Lidköping och 
isträningen till en damm på samma plats 
och som senare skulle byggas ut till en 
Bandygryta. 1957 satte man uppbelys-
ning och det inköptes också röda dräkter 
och ett klubbmärke med bokstäverna K 
S K i svart på gult applicerades på dessa. 

Denna säsong anskaffades också en sarg 
runt banan. Det blev även en sportslig 
framgång då A-laget vann Centralserien 
genom att gå obesegrade igenom den-
samma. 1959 blev det ny serieseger, nu 
Västra Skaraborgsserien.
Säsongen 1960/61 hade klubben A- B- 
och juniorlag i seriespel och till nästa 
säsong anmäldes även ett pojklag. 
Detta år stod också omklädningsbyggna-
den klar, den bestod ursprungligen av två 
arbetsbodar skänkta av BPA. 
Efter Isstadions tillkomst 1964 förlades 
i huvudsak både matcher och träning 

Föreningsfakta, nedlagda föreningar i Lidköpingsbygden
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Järpås Vintersportklubb A-laget 1957
Knäståenfe fr.v.: Lennart Lantz, Lars Nyberg, Bo Enström, Mats Gustafson.
Stående fr.v.: Lagledare Bengt Pettersson, Lars-Erik Gustafson, Roger Thempe, Göte 
Lattz, Rolf Gran, Jan-Evert Lidholm, Gustaf Gustafson, Göran Gustafson.

Kartåsens SK 1958
Gösta Anderson, Holger Dahlén, P-O Andersson, Bertil Millberg, Kent Bergstrand, 
Putte Johansson, Ulf Gustavsson, Karl-Axel Karlsson, Ingemar Andersson, 
Knut Isaksson, 
Stig Johansson, Olle Henriksson, Ove Lönnström, Kurt Jenschke, Folke Karlsson.

Forts. från föregående nr.
dit men man fortsatt ändå att använda 
den egna bandygrytan tills föreningen 
upphörde år 1973.

Lidköpings Handbollsklubb
Herrhandbollen i Lidköping i organise-
rad form började först omkring 1957 då 
träningen var förlagd till Magretelunds 
gymnastiksal. 
Lidköpings Handbollsklubb (LHK) 
bildades den 3 mars 1958 vid ett möte på 
Rådhusets konditori. Det var ett 20 tal 
handbollsintresserade som hade hörsam-
mat annonsen om att försöka bilda en 
handbollsförening i Lidköping. Men 
redan tre veckor innan spelades den för-
sta matchen mot Lidköpingspolisen och 
slutade 13-12 till LHK.  Matchen gick i 
Såtenäsflottiljens gymnastiksal vilken var 
den enda som höll någorlunda handbolls-
mått i kommunen. LHKs verksamhet 
kom sen igång på allvar efter Idrottens 
Hus tillkomst 1960. 
Säsongen 1963 -64 vann LHK div 4 och 
finalmatchen mot Skara sågs av 814 per-
soner. 1987 vann LHK serien och gick 
upp i div 2 vilket upprepades 1995 efter 
några mellanår i div 3. 1996 deltog LHK 
med ytterligare två seniorlag i seriespel, 
nämligen Limtorget i div 3 och B-laget 
i div IV. Erling Carlsson har spelat flest 
matcher under hela 22 säsonger i LHK 
genom åren och han har också suttit i 
styrelsen i 27 år.
År 2011 gick de dåvarande föreningarna 
HK Linne, Kållandsö HK och Lidkö-
pings HK samman och bildade Hand-
bollsklubben Lidköping, (HKL).
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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

Lidköpings HK 1967-1968
Gilbert Pagnert, Jan Apell, Bengt-Åke Bengtsson, Ingvar Andersson, Bo Skatt, Anders Frisén, Inge Jansson,
Bengt Andersson, Lasse Aronsson, Nils Karvik, Erling Svensson, Erling Carlsson, Rune Rydberg.

HK Linne Seriesegrare i div 2 1960/61
Gunnar Käck, Anette Larsson, Annkristin Frisén, Birgitta Persson, Ulla Frisén, Ulla 
Ulfström, Karna Jonsson, Kerstin Johansson, Rut Andersson, Barbro Johansson, 
Anne-Britt Andersson, Margareta Karlin.

Handbollsklubben Linne
HK Linne grundades 17 februari 1957 av 
fyra tjejer som arbetade på en syfabrik, 
Lidköpings Linnefabrik. 
De ville hålla på med något på fritiden 
och de tyckte att handboll verkade intres-
sant. Från början var det ett korplag som 
spelade utomhus mot andra amatörlag 
från olika fabriker/industrier. 
Genom åren har Linne spelat i den 
högsta serien 19 säsonger, var av 9 i den 
numera kallade Elitserien. 
Detta har utvecklat många duktiga 
spelare genom åren och några  blev även 
landslagsspelare. Sex av dem kom till 
och med så långt som till A-landslaget. 
17 Linnetjejer har varit med junior-
landslaget.
Den 21 maj 2010 antogs ett beslut om 
sammanslagning av handbollsklub-
barna HK Linne, Lidköpings HK och 
Kållandsö HK till en ny förening med 
namnet HK Lidköping

Ingemar Williamsson



KORPIDROTT

Vara Korp Idrottsförening bildades 
1965. Idrotterna som man främst satsade 
på var fotboll, bordtennis, badminton, 
hockey-bockey och volleyboll.

Senare bildades även Kvänums Korp 
Idrottsförening.

MOTORSPORT

Redan 1923 bildades Vara Motorklubb. 
Samma år arrangerade klubben ett natio-
nellt hastighetslopp för motorcyklar på 
is. Starten skedde under landsvägsbron 
vid Tråvads kyrka. Med åren har det 
egna ”Varvloppet” (sedermera ”Ica-Varv-
loppet”) varit en given tradition. 

Om vi ska ta fram en förgrundsfigur i 
Vara Motorklubb, blir det givetvis Ken-
neth Bäcklund. Han representerar våra 
båda kommuner genom att vara bosatt 
i Nossebro och tävlar för Vara Motor-
klubb. Kenneth Bäcklunds meritlista är 
lång och imponerande. Sexfaldig svensk 
rallymästare i grupp N och fem gånger 
segrare i Svenska rallyt grupp N. Två 
gånger nordisk rallymästare i grupp N. 
44 delsegrar i olika SM-tävlingar.

I Edsvära finns en motocrossbana som 
Edsvära Motocrossklubb ansvarar för. 

ORIENTERING

För Vara Sportklubb kom orienteringen 
tidigt in på programmet men i friidrotts-
sektionen. 1934 hölls klubbmästerskap 
och 1936 hade sportklubben fem man 
med i Skaraborgsmästerskapen. Sedan 
bildades det en egen orienteringssek-
tion. Intresset och tävlingsverksamheten 
ökade så kraftigt, att det beslöts att bilda 

en särskild klubb för sporten. 1940 bil-
dades Orienteringsklubben Manhem. 
Klubben hade dock svårt att stå på egna 
ben, så 1947 togs orienteringen åter upp 
som en sektion i Vara SK. Framgångar 
kom med äkta paret Erik och Anna-Lisa 
Karlsson som blev Skaraborgsmästare 
(1948 resp. 1952). 1966 tog dock oriente-
rarna själva ut riktningen och fann målet 
hos Ryda Skidklubb. 

Redan i början av 1940-talet hade Ryda 
Skidklubb arrangerat OL-tävlingar. Med 
Erik Karlsson i klubben fick man även 
en kartritare av klass, som gjorde att man 
kunde köra igång ”Rydaluffen” på allvar. 
I den 4:de ”Rydaluffen” 1978 var hela 
1 303 anmälda. Vissa år arrangerades 
även DM och Skaraborgsmästerskapen i 
Rydaskogarna. 

Erik Karlsson har nämnts. Han kan t.o.m. 
titulera sig dubbel världsmästare i vete-
ranorientering. Första gången var 1987 i 
Österrike. Andra gången var i Tasmanien 
på södra halvklotet.

PISTOLSKYTTE

1967 bildades Pistolklubben Hjorten. 
Klubben har sina aktiviteter i Ulvstorps-
skogen. Med åren utkristalliserades ett 
syskonpar som de största stjärnorna i 
klubben. Anders och Anna-Karin Bonan-
der är flerfaldiga svenska mästare med 
pistol som vapen.

Vedums Pistolskytteklubb bildades 
redan 1951. Man har sin skyttebana i 
Öster Bitterna. På senare år har Vedums 
Pistolskytteklubb fått fram ett riktigt 
stjärnskott i Christian Johansson, som 
etablerat sig som ”skyttekung” inte bara i 
pistolklubben utan också på SM.  

RIDSPORT

Följande ridklubbar har funnits inom 
området: Essunga Ryttarförening, 
bildad 1972, Varaortens Ryttarfören-
ing, bildad 1976, Öttum/Vångabygdens 
Stallklubb, bildad 1986, Levenebyg-
dens Ridklubb, bildad 1988, Lundby-
skogens Ridklubb, bildad 1998.

SIMNING

1971 byggdes Allébadet i Vara. Samma 
år bildades Varabygdens Simsällskap. 
Föreningens stora lilla stjärna heter 
Jennie Ekström. Jennie, som är handi-

kappad, har haft stora framgångar i alla 
mästerskap hon ställt upp i. Vid Para-
lympics i Peking 2008 blev det ”bara” 
en fjärdeplats. Dock blott 46 hundradelar 
från bronset på 50 meter fritt. Med tanke 
på att Jennie då var endast 17 år, kan vi 
kanske hoppas på guld i London 2012? 
I varje fall har Jennie simmat hem c:a 
20 medaljer vid VM och EM och därtill 
slagit ett antal världsrekord.

SKIDOR

Ryda Skidklubb bildades 1940 och är 
den enda specialklubben för ”laggar” på 
fötterna. 1941 arrangerades det första 
”Rydaloppet”. Det kom att bli en långli-
vad tradition, men som inte alltid kördes 
i Rydaskogen. 1961 kördes t.ex. ”Rydal-
oppet” på Kinnekulle! Anledningen 
var bristande snötillgång i Ryda. Under 
resten av 1960-talet kunde man så gott 
som årligen (enda undantaget var 1964) 
köra skidloppet på hemmaplan. I det 19:e 
”Rydaloppet” 1972 blev det rekord ifråga 
om anmälda deltagare. Hela 602 anmäl-
ningar från 58 klubbar hade strömmat 
in. Åren 1973-76 kunde inga lopp köras 
på grund av snöbrist. Därefter följde en 
radda vintrar mellan 1977-84, där endast 
”Rydaloppet” 1983 fick inställas på 
grund av snöbrist. 1985 blev det också 
inställt – på grund av kyla! Det är enda 
gången i klubbens historia som loppet 
blev inställt på grund av den orsaken. En-
dast ytterligare två ”Rydalopp” genom-
fördes. Dels var det snöfattiga vintrar och 
dels minskade intresset i allmänhet. 

En stor händelse i Ryda Skidklubbs his-
toria var när elljusspåret kunde tas i bruk. 
Invigningen skedde den 9 januari 1963. 
I fortsättningen kunde man åka skidor 
även på kvällarna och träna rationellt. 
Hur många medlemmar i Ryda Skid-
klubb som åkt Vasaloppet? Ja, man kan 
säga att det är otaliga! Ryda Skidklubb är 
en av de allra största föreningarna i Vara 
kommun medlemsmässigt.   

Som kuriosa kan nämnas att Anna-Lisa 
Andersson åkte Vasaloppet redan 1968, 
alltså långt tidigare än det var tillåtet 
för damer att ställa upp! Det var ruter i 
damerna i Ryda SK. De fick själva ta itu 
med så att de fick eget omklädningsrum 
och dusch i Ryda bygdegård.

SKYTTE

Runt sekelskiftet 1900 var det populärt 
att bilda skytteföreningar. En slogan löd: 
”kom med i skytteföreningen och träffa 

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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dina kamrater”. Det var alltså fråga om 
gevärsskytte i ban- och fältskytte på 
tavla. I praktiskt taget varje socken bilda-
des en skytteförening. 
1950 bildades Vedums Sportskyt-
teklubb. Vid sidan av den traditionella 
skjutningen blev en ny skytteaktivitet po-
pulär: lerduveskyttet, eller skeetskyttet. 
En annan variant är olympisk trapskytte. 
I den sistnämnda grenen fick såväl 
Essunga som Vara kommuner ”dela” 
på en olympisk deltagare. Tandläkaren 
i Vedum, Rune Andersson, kom näm-
ligen från Essunga. Rune tävlade dock 
för Vedums Sportskytteklubb, när han 
representerade Sverige i OS 1960 i Rom. 
Rune blev även svensk mästare, nordisk 
mästare och europamästare i trapskytte. 
Det sistnämnda guldet togs i lag.

STYRKELYFT

1994 startades en tyngdlyftningssektion i 
Vedums Allmänna Idrottsklubb. Först 
och främst var anledningen att de som 
sysslade med dragkamp ville testa sin 
styrka med skivstång. Redan från början 
fanns några licensierade lyftare med i 
bilden. Redan andra året deltog några 
medlemmar i DM med stor framgång. 
Man tävlar i tre grenar: bänkpress, 
knäböj och marklyft. Givetvis också i 
olika viktklasser. Snabbt blev styrkelyft 
ett lyft för intresserade i Vedum. Stora 
framgångar – såväl tävlingsmässiga som 
arrangörsmässiga – har noterats.

TENNIS

1924 bildades Vara Tennisförening. 
Tennis var då mer en socitetssport, där 
herrarna spelade i vita långbyxor och da-
merna i vita kjolar. När Varas Mr. Tennis, 
Allan Eriksson, började spela på 40-talet, 
införde han kortbyxor i denna ”förnäma” 
sport. Allan var aktiv i en massa andra 
idrotter också och där spelade han alltid i 
kortbyxor. Trots kritik fortsatte Allan att 
gå på i kortbyxorna även i tennis. 

Tennisbanan var förlagd till Badhuspar-
ken. 1966 byggdes ytterligare en bana, 
som invigdes av gamle storspelaren Sven 
Davidsson. I början av 1970-talet uppför-
des en plasthall för inomhusspel. I mitten 
av 1970-talet var tennisintresset enormt 
i Vara. Vara-mästerskapet spelades i 
massor av olika klasser. Ett år samlades 
128 deltagare i klassen om Folke Fredins 
Vandringspokal (lika många deltagare 
som i Grand Slam med Wimbledon i 
spetsen!).

Vara TF hade en blomstrande ungdoms-
verksamhet, som under hela 1980-talet 
gjorde att Vara hörde till de bättre klub-
barna i Västergötland. Niclas Weishag, 
Varas klart främste spelare genom ti-
derna, vann bland annat ”Lyckornas Elit-
tävling” två år i rad (samma tävling som 
Björn Borg tidigare förlorat en final i). 

I lagsammanhang vann Vara TK sin 
största framgång när A-laget gick upp i 
Div. I 1989. Vara var ytterst nära att gå 
till final i ”Handdukcupen”, som innehöll 
lag från hela södra och västra Sverige. 
Under 90-talet spelade Varas H35 flera år 
i Div. I, d.v.s. i den högsta serien.

När Cylindahallen invigdes 1983, 
uppvisningsspelade Niclas Weishag 
mot Tomas Högstedt från Mariestad, 
som vid denna tidpunkt var rankad runt 
nummer 30 i världen och veckan innan 
varit ytterst nära att slå världsettan John 
McEnroe.

Nossebro Tennisklubb bildades 1948 
på initiativ av ingenjör Nils G. Olsson. 
Invigning av tennisbanan skedde året 
senare. Då hade klubben 15 medlemmar. 
40 år senare beslöts att bygga en klubb-
stuga. Då var medlemsantalet uppe i 107.

1959 bildades Kvänums Tennisklubb. 
Vid det idylliska fritidsområdet Oltorp 
byggdes en tennisbana. Klubben har bl.a. 
haft deltagare med i ”Kalle Anka Cup”.

Tråvads Tennisklubb bildades 1970. 
En asfalterad tennisbana anlades på 
den plats där tidigare ishockeybanan 
låg. Tennisbanan används vintertid som 
isbana. Tennisklubben har inte deltagit i 
seriespel, men har ordnat klubbmäster-
skap i flera klasser. 1981 hade klubben 
sitt största medlemsantal, 46 stycken.

VOLLEYBOLL

Vara Volleybollklubb bildades den 
23 november 1963 av ett gäng inbitna 
volleybollfantaster. De flesta hade varit 
verksamma inom Varabygdens 4H, och 
därigenom kommit i kontakt med vol-
leybollen. Initiativet till bildandet togs av 
Bengt Karlsson, som så småningom blev 
generalsekreterare i Svenska Volleyboll-
förbundet.

På den tiden spelades volleyboll som 
en sommarserie utomhus. Träning och 
matcher bedrevs på Torsvallens kolstybb. 
När systemet lades om till vinterserie 
förlades aktiviteterna till Folkhögskolans 

VARA
gymnastiksal. Tillsammans med Tennis-
föreningen byggdes 1967 en plasthall för 
inomhusbruk. I denna hölls bl.a. Sveriges 
första junior-SM för damer 1967. Varas 
damjuniorer tog hem SM på hemmap-
lan och försvarade även titeln nästa år. 
Damerna gick även upp i högsta serien 
säsongen 67/68. Herrarna nådde hösta 
serien säsongen därpå.

1968 byggdes Alléhallen, som invigdes 
med SM-slutspel för damer. 1969 arrang-
erades en landskamp på herrsidan mellan 
Sverige och Japan. Landskampen var den 
första i en lång rad av internationella ar-
rangemang som hölls i Alléhallen. 1969 
arrangerades också den internationella 
volleybollturneringen, ”Galaxie Cup”. 
Det kom att bli en av Sveriges bästa 
turneringar med lag från hela Europa. 
Först 1993 fick turneringen läggas ner, 
på grund av att den blivit en synnerligen 
kostsam historia för Vara Volleyboll-
klubb. Sammanlagt har klubben stått 
som värdarrangör för JSM, SM, NJM 
samt en rad nationella och internationella 
tävlingar.

På senare år har volleybollen gjort ett 
återtåg till utomhusspel. Då som populär 
beachvolleyboll.  
  
Carl-Owe Johansson
Vara IHS

du, av någon anledning
skulle ha missat

att betala in 
medlemsavgiften

till Ditt Sällskap/Förening,
så går det utmärkt att 

göra det nu, så att du inte
missar nästa nummer 

av tidningen

Om

Bank- och Pg-nummer till ditt Sällskap, 
hittar du på sidorna 30 - 31
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Inledningsvis vill jag påpeka 
att i Falköping med omnejd har 
friidrotten alltid haft djupa rötter 
bland ungdomar.

I socknarna runt staden fanns från 
1920-talet och framåt särskilt JUF-av-
delningar (Jordbrukare-Ungdomens För-
bund) som hade friidrott på programmet i 
bland annat Floby, Gökhem, Vilske-Kle-
va, Grolanda, Broddetorp och även i Jäla, 
Hällestad, Trevattna-Ryd och Göteve. 
Jag vet att till exempel IK-Wilske hade 
träningar och även tävlingar i en hage vid 
Storegården i Odensberg innan Wilske-
vallen i Kleva togs i bruk 1952. Innan 
dess var ibland "idrottsplatsen"en tuvig 
äng, en stubbåker eller i bästa fall en 
slåttervall.  Denna "kultur"  startades av 
eldsjälar, och kanske var det så att denna 
kultur var grunden till att  friidrotten från 
1965 och ett antal år framåt, till c:a 1973, 
levde på ett sätt den aldrig tidigare gjort. 
Friidrotten levde naturligtvis vidare 
under 1980-och 1990-talet och in på 
2000-talet, men det är en senare fråga. 
Jag vill med följande rader beskriva 
hur ett gäng pojkar hade roligt tillsam-
mans i ett gemensamt intresse som hette 
friidrott.

I Falköpings AIK:s friidrottssekton 
fanns vid denna tid under, senare delen 
av 1960-talet, ett tjugotal pojkar som 
utvecklades till duktiga friidrottare inom 
många grenar, särskilt i löpgrenar, men 
även inom hopp-, kast- och till  och med 
tiokamp. Vad var orsakerna till denna 
utveckling och hur belyser jag då kort-
fattat denna tid? 
Rent statitistiskt gjorde några av oss 
väldigt bra ifrån sig både på det person-
liga planet inom de grenar vi tävlade i, 

FALKÖPING

Thomas Liffner och Lasse Ekberg är de 
två som lyfter Kenneth Tranmo.

Bosse Jönebratt och Bosse Davidsson. 
Träningsläger på Mullsjö Frilutsgård i 
slutet av sextiotalet.

Rune Persson var en eldsjäl för oss alla.

En tillbakablick på den tid då friidrotten var framträdande i Falköping

inom distriktet och även nationellt sett. 
Jag säger oss eftersom jag själv fick vara 
med under att antal år. I spåren av dessa 
prestationer på tävlingsbanan, föddes en 
sammanhållning, glädje och kamratskap, 
som i många fall fortfarande lever, även 
om vi snart alla är över sextiofem.
Före 1965 fanns en person som var något 
av en förebild för oss unga pojkar. Jag 
tänker på Rune Persson, som på 40-talet 
under Häggeran, deltog i många täv-
lingar som en duktig 800-meters och 
1.500-meterslöpare. Hur många gånger 
Rune tävlade mot Gunder Hägg och Arne 
Andersson vet jag inte, men nu fanns 
Rune  där för oss ungdomar som tränare 
och inspirationskälla, men även som en 
rent konkret pådrivare. Han var för oss, 
entusiastisk och uppmuntrande och detta 
på en även individuell nivå. Var och en 
av oss fick ta del av den glädje han kände 
för friidrotten och han inmatade i oss 
att det var möjligt att nå de mål vi hade 
inom de grenar vi tävlade i. 
Han lärde känna oss och hade vi frågor 
vände vi oss till honom. Han stöttade oss 
ekonomiskt, var med på träningsläger 
tillsammans med oss och krattade stigar 
åt oss att springa på vid sin sommarstuga 
vid Stråken. Många är de träningspass 
som Tomas Liffner, Lasse Ekberg, 
Sigvard Pettersson, Bo Arvidsson, Bengt 
Larsson, Oskar Lood, Erik Norén med 
flera spenderade hos Rune i hans som-
marstuga och på hans stigar och vi pojkar 
fick ta del av hans entusiasm och vi 
lyssnade  på denna hans entusiasm, som 
kom från en person som delade glädjen 
med oss.

Dessutom fanns i Faik:s friidrottsektion 
på denna tid en styrelsen med några rik-
tiga eldsjälar som hjälpte oss aktiva. Jag 
vill nämna några av dem, Bo Davidsson, 
Bosse Jönebratt och Hans Erik Jonasson 

alla tre en gång lovande idrottsmän och 
särskilt Hans Erik på kortdistans.  Där 
fanns fler personer både i och utanför 
denna styrelse som delade samma in-
tresse och entusiasm för sin friidrott och 
för sina pojkar i Faik i synnerhet. Med 
hjälp av denna styrelse med insiktsfulla 
och stabila individer, som med en lugn 
insikt om vad som var viktigt för oss, 
hjälpte oss att utvecklas i en sport som 
var så rolig och stimulerande för oss. Vi 
aktiva visste att denna styrelse fanns där 
för oss om vi ville något. 
Någon konkurrens mellan Faik och andra 
föreningar eller sektioner fanns inte, vill 
jag i alla fall påstå eftersom jag aldrig 
såg någon, inte utom den konkurrens 
som fanns på tävlingsarenan även om 
jag minns att det blev lite sura reaktioner 
från vissa håll när jag som ung lämnade 
IK Wilske och gick över till Faik. Band 
och erfarenheter knöts mellan individer  
på tävlingar, träningar och träningsläger. 
Band mellan individer som i del fall 
fortfarande lever.

Hur kommer det sig nu då att friidrotten 
lever upp som den gör vid denna tid runt 
1965 och fram till 1975.  
Någon ungdomsverksamhet i dagens 
bemärkelse finns inte, men skolidrotten 
finns och vi hade regelbunden gymnastik 
på skolschemat. Årliga skolmästerskap 
avhölls varje år och under dessa upp-
täckes talanger och en del individer ser 
då sina egna möjligheter att bli duktiga 
och ett intresse väckes hos några av oss 
på denna "skolnivå." Dessutom finns 
inte så många andra utbud av fritidsför-
ströelser som dagens ungdomar matas 
med. Många sporter har "uppfunnits" 
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FALKÖPING

De fyra som ligger på gräsmattan på Ullevi är Raggen, Thomas Liffner Kenneth 
Tranmo och Erik Noren.

2:a i Trollhättans Stadslöpning. Sannolikt 1968. Stående från vänster är Kenneth 
Tranmo, Anders Bengtsson, Thomas Liffner och Sigge Pettersson. 
På knä från vänster är Conny Fant, Bo Arvidsson, Björn Spetz och Lasse Ekberg.     

sedan våra dagar, och en, som jag tror det 
allvarlig konkurrent är datorn och alla 
dess bihang som tar väldigt mycket tid i 
anspråk. Jag kanske inte skall applicera 
denna stämpel på dagens unga, men de 
behöver inte anstränga sig så mycket 
som vi fick göra för att uppnå den glädje 
som vi fick oss till livs genom vår idrott. 
Dessutom så mådde säkert våra kroppar 
bättre av den rörliga sysselsättning som 
vi utövade. Nog om detta. Var och en gör 
sina egna val. 
Det fanns naturligtvis "stjärnor" på den 
svenska och internationella friidrotts-
himlen även under vår tid. Stjärnor och 
förebilder som vi såg upp till och som 
du kanske kan kalla för "idoler".  Nu 
skall man i sådan här sammanhang 
komma ihåg att varje epok har sina 
idoler, men de som hyllar dessa idoler 
förblir desamma. Vi ansträngde oss för 
att bli så bra som dessa och ett av målen 
med träningen var också att prestera och 
uppnå lika bra resultat som "idolerna" el-
ler åtminstånde få möta dem och jämföra 
sig med dem i tävlingar, vilket också 
hände. Förebilder och inspirationskällor 
fanns således och för att nämna några av 
vår tids duktiga friidrottare så tänker jag 
till exempel på Torsten Johansson, Ulf 
Högberg, Rickard Bruch, Bo "Skackan 
Forsander, Christer Garpenborg, Michael 
Fredriksson, med flera. Några år innan vi 
började glänste dessutom en stor stjärna 
på friidrottshimlen, Dan Waern. En stor 
svensk internationell medeldistanslöpare 

i slutet på 50-talet och början på 60-talet.
Många av oss hade också pådrivande, 
stöttande och intresserade föräldrar så in-
tresset fanns så att säga i blodet. I många 
fall fanns säkert en far, som var eller 
hade varit en duktig friidrottare och som 
nu tar med sonen ut på träningsrundor.I 
många fall var det säkert också ett rent 
personligt intresse att utvecklas, när det 
väl gått upp för mig att jag ju var duktig i 
det jag höll på med och jag hade framfö-
rallt roligt! 
Dessutom är tävlingsintensiviteten på 
lokal nivå större på vår tid. Vi var så 
många så det samlades tillräckligt med 
deltagare för att det skulle var möjligt att 
ha tävlingar på platser som inte längre 

finns på friidrottskartan. Jag tror inte 
att det längre arrangeras tävlingar i t 
ex Kinne-Kleva, Karlsborg, Stenstorp, 
Ekvallen Floby eller Vilskevallen i Kleva 
eller på gräsbanorna på Hökensås utanför 
Tidaholm? 
Vi  pojkar i Faik började tävla i ordets 
rätta bemärkelse först när vi var omkring 
17-18 år. Någon "friidrottsförskoleverk-
samhet" för 6 och 7-åringar en gång i 
veckan i någon form av träningslokal 
med tränare fanns inte och vi hade inte 
heller,  materiellt och lokalmässigt, den 
nivå på träningen,  som dagens barn 
och ungdomar har möjlighet till. Men 
glädjen fanns där! Sammanhållningen, 
sarkasmen, skratten och ett stort sinne för 
humor byggde upp en grupp av individer 
som rönte stora framgångar på idrottsare-
norna, men även inom stats- och parklöp-
ningar.  Det går inte att undvika att påstå 
att den känsla vi hade för vår idrott var 
något mer än det resultatmässiga. Det var 
denna glädje och då är det väsentligt att 
förstå att med denna glädje kom också 
många bra resultat som en krydda på 
moset.
Hörde föresten under ett besök i Göte-
borg att  "Ullevigången" under läktarna 
inte längre går att använda för träning. 
Läktarutrymmet har krävt större plats 
och nu går det inte längre att springa där 
på den tartanbelagda löpargången under 
läktarna. Tänk så många tempopass och 
mjölksyreträningar jag själv har upplevt 
där. Många är de tillfällen då jag fick gå 
undan innanför ett utrymme med dörr 
mot löparbanorna för att spy eftersom 
jag hade svårt att tåla denna förbaskade 
mjölksyra. Jag hör då utanför dörren. 
"Vi lyckades knäcka honom igen. Han är 
slut."
Vill också nämna att jag och Kenneth 
Tranmo tränade starter i Odenhallen. 

forts.
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Startträningen bedrevs under tränaren 
Rolf Lunds vakande öga i gången under 
läktarna till handbollsplanen i Odenhal-
len. Jag var hare åt Kenneth och startade 
några meter före honom för att han skulle 
få den draghjälp han behövde för att 
bli så duktig som möjligt. Följden blev 
också att jag blev bättre och utvecklades. 
Detta var min första regelbunda träning i 
snabbhet. och året var 1967. Rolf Lundh 
åkte för övrigt en gång i veckan från 
Karlsborg för att träna oss två. 
Vår inomhusträning i form av tempoträ-
ning, starter men även distansträning 
bedrevs också  i kulverten under "Men-
talen." Tomas Liffner arbetade där och 
detta gjorde det möjligt för oss att träna 
under sjukhuset  på lördagar. Dessa tunn-
lar under sjukhuset användes för övrigt 
som träningsplats långt in på 90-talet.
Skador drabbades naturligtvis vi också 
av. Ofta tror jag det berodde på okun-
ninghet om den egna kroppens begräns-
ningar och möjligheter och någon skade-
förebyggande alternativ träning var man 
inte så medveten om som idag. Några av 
oss tränade "hårt" och presterade kanske 
mer än vad kroppen egentligen ville 
på träningarna, men jag vill ändå påstå 
att vi generellt inte låg så nära gränsen 
till vad kroppen orkar med som många 
utövare gör idag. När kroppen sa till mig; 
"Lägg av! Jag orkar inte med det här!" 
så lugnade jag ner mig och trappade ner 
de egna prestationskraven. Och det var 
inte så svårt eftersom glädjen i träningen 
försvann, när det gjorde för ont eller jag 
blev för trött. 
Personligen var det också annat som 
drog. Man var ung och som ung ville 
man ägna mig åt annat än bara träning 
och tävling. Flickor fanns i bilden och 
var fanns flickorna. Jo på danser i Med-
borgarhuset, i Folkets Park och i byg-
degårdar. Dessutom ägnades mycket tid 
till resor både utomlands och i vårt eget 
land. Men på resorna följde träningsklä-
derna och skorna med. 

Jag har till och med ensam tränat tempo 
och intervaller i parker i London. För-
ströelser som dessa tar tid och kraft men 
de är något jag inte ångrar. Förströelser 
som ungdomar naturligvis skall ägna sig 
åt men måttfullhet är väl lämpligt även 
när det gäller sådant här och varje sak 
har ju sin tid.När jag personligen väl 
beslutade mig för 1972 att satsa rejält på 
min friidrott så tränade jag för hårt och 
jag stukade min högra vrist rejält på ett 
träningsläger i Italien.  Sedan lät jag inte 
kroppen återhämta sig ordentligt utan 
började träna för tidigt. Kanske ett kvitto 
på att jag tidigare hade legat på den nivå 
som var lämplig för mig och nu började 
träna för hårt. Tyvärr så fanns inte den 
skadeförebyggande styrketräning med på 
chemat som det gör i dag. 
Många av oss i gänget studerade dess-
utom till framtida yrken inom olika fack 
i samhället. Studier som tog tid och kraft 
från individen och studier som dessutom 
utövades på orter som var belägna långt 
hemifrån. 
Inom gruppen fanns även de som redan 
hade fasta jobb. Några var till exempel 
bönder, andra arbetade inom sjukvården, 
någon i Televerket och någon som lärare. 
Vilka var vi då vi friidrottare i denna sek-
tion. Ett gäng unga pojkar mellan 18-25 
år som fann varandra inom friidrottens 
värld. De flesta av oss var från Falköping 
och från byarna och trakten häromkring. 
Prestationsmässigt är särskilt några värda 
att omnämnas och den av oss som nådde 
längst nationellt och internationellt med 
mycket bra resultat var Kenneth Tranmo. 
Under några år i slutet av 60-talet, var 
han en av landets bästa löpare på 100 och 
200 meter. Kenneth gjorde 10.6 på 100 
meter och 21.9 sekunder på 200 meter 
med manuell tidtagning, och med dessa 
prestationer i ryggen blev han bland 
annat uttagen till fyra  landskamper och 
två Europacuper.  I en Europacupstafett 
sprang Kenneth första sträckan där laget 
blev trea på sluttiden 40.7 sekunder. 

Två juniorlandskamper hann Kenneth 
också med bland annat en i Stavanger 
mellan Sverige-Norge-Finland.  Han 
sprang i stafettlaget i en landskamp mel-
lan Sverige-Italien och Rumänien och 
deltog i ett antal JSM och SM med goda 
resultat. Tyvärr stoppade krånglande me-
nisker i knän Kenneth från att utvecklas 
ytterligare. 
Thomas Liffner var en av ett antal 
duktiga medeldistanslöpare i klubben. 
Thomas kommer från Västervik och jag 
tror det var kärleken till  Götevetösen 
Birgitta som förde honom till Falkö-
ping. Så vi kanske skall tacka Birgitta 
för att friidrotten blev som den blev i 
Falköping. Thomas har alltid varit en 
pådrivande kraft inom föreningen och 
som aktiv var hans tider på 800 meter 
och 1.500 meter bland de bättre i Sverige 
under en period. Thomas deltog också i 
ett antal SM. Thomas gjorde 1.51.8 sek 
på 800 meter och 3.50.1 sek på 1.500 
meter. Jag vet att han gärna velat komma 
under 1.50 på 800 meter och under 3.50  
på 1.500 meter! Synd Thomas, du hade 
varit värd detta!
På vår tid fanns som sagt ett antal "poj-
kar" som formade hela friidrotten. Där 
fanns Sigge Pettersson,  gamängen med 
det goa varma leendet. Sigge var duktig 
på längre distanser och i terränglöpning. 
Sigge gick bort för ett antal år sedan, 
men lämnade efter sig ett ekonomiskt 
bidrag till klubben som hjälp i dess verk-
samheten. 
Med i gänget fanns också  Bengt Larsson 
med skratten och de illfundiga påstå-
endena. Där fanns Bo Arvidsson, från 
Brissmene, han med huvudet på skaft, 
med klokheten och kunskapen. Bosse var 
väldigt duktig på 800 meter och hade inte 
envisa förkylningar och skador förföljt 
honom hade han säkert nått ännu längre.
Lasse Ekberg är ytterligare en av de 
duktiga medeldistanslöpare som fanns i 
gänget. Jag vet att Lasse i slutet av 60- 
och början på 70-talet satsade väldigt 

Hans Darnell, Conny Fant och Bo Arvidsson på JSM i Östersund.

forts.

FALKÖPING
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hårt och ambitiöst. Här vill jag citera 
honom själv vid ett samtal med sin fru 
Kerstin: "Först kommer friidrotten, sedan 
min mor och sedan du!" Påpekas bör här 
att Kerstin och Lasse fortfarande är ett 
par. Satsningen blev dock kanske för stor 
med alltför hårda och krävande tränings-
pass och de resultat Lasse hade hoppats 
på ville inte riktigt komma. Nu är Lasse, 
med all sin kunskap om hur vettig och 
klok träning skall bedrivas, coach åt 
många ungdomar till exempel inom cy-
kel och fotboll. Viktigt är då för Lasse att 
de i nuet skall finna känslan från tidigare 
lyckosamma tillfällen. Finna denna fina 
inre stimulerande känsla och sedan ta 
med sig den in i den tävling eller träning 
som är framför dem.  
Och så fanns där förstås Raggen Lund-
qvist. Denne atletiske och väldigt duktige 
tiokamparen med 7010 poäng som bästa 
resultat. Raggen var en humorist och som 
också tyckte om att köra bil, en Amazon, 
och det i höga hastigheter! Dessutom var 
Raggen väldigt intresserad fågelskådare 
och följde också med Thomas Liffner på 
resor till Himalaya i Indien. Personligen 
har jag ett minne från Raggen. Vi spring-
er 300 meter i en tävling i Tibro. Målet är 
att sätta klubbrekord på distansen och vi 
är båda två ute efter att slå detta rekord. 
När jag har tio meter kvar till mållinjen 
och ligger före Raggen och han förstår 
att han inte kan slå mig hör jag bakom 
mig ett ilsket: "Jävlar!" 
Raggen finns tyvärr inte längre bland 
oss. En svår sjukdom blev honom över-
mäktig,  men under ett antal år var han 
framträdande inom friidrotten i Sverige 
både som instruktör och som tränare. 
Raggen hade bland annat  också ett antal 
år ansvar för styrketräningen i Elfsborgs 
allsvenska fotbollslag.
Som framgår av det jag skrivit var de 
flesta av oss löpare på olika distanser. 

Men dät fanns också några som ägnade 
sig åt hoppgrenar. I höjdhopp kom en 
ambitiös junior fram som heter Lennart 
Strängby. Jag minns särskilt Lennart 
under en tiokampstävling vi hade på 
Odenplan 1972. Han tyckte inte om att 
springa 1 500 meter.  Lennart hoppade 
som bäst 1.98. 
I stavhopp hade vi en duktig hoppare 
i Kjell-Åke Sanden som bland annat 
deltog i några JSM i slutet på 1960-talet. 
1967 var Kjell -Åke, Kenneth och jag 
i Karlskoga och tävlade i ett JSM. Den 
gången hoppade Kjell-Åke 3.96 och blev 
sjua. Kenneth Tranmo vann för övrigt 
100 meter på denna tävling.
I spjut var Kenneth Fogelström en pålit-
lig långkastare på klubbmatcher. Kenneth 
var för övrigt framstående handbollspe-
lare i Faik. Skall vi tro att distanskytte 
var hans specialitet?  
I löparlaget fanns även hundrameters-
talanger som Tidaholmaren Karl-Evert 
Thim. Karl-Evert sprang även han under 
11 sekunder och många är de tävlingar 
som han och jag varit konkurrenter på 
kolstybben framför huvudläktarna på 

Raggen, träningsläger på Frostavallen.

FALKÖPING
olika arenor i distriktet. Ytterligare två 
inom samma gebit var Ove Larsson och 
Erik Norén. Erik höll sedan på i många 
år och sprang under senare år ett antal 
SM för veteraner på 400 meter häck. Ni 
kanske förstår att vi hade ett bra staf-
fetlag! Vid stafett-SM 1972 i Sollentuna 
växlade vi tyvärr över annars tror jag vi 
hade gått långt, men många är de trofeér 
vi har från stadslöpningar, parkstafetter 
och stafetter på banor runt om i distriktet. 
Ytterligare en vill jag omnämna, och det 
är Hans Darnell. Hans blev så små-
ningom en duktig skidåkare, men som 
junior var han bra på 2 000 meter hinder. 
1968 for Hans, Bo Arvidsson och under-
tecknad med min far som chaufför till 
Östersund för ett JSM där. Våra resultat 
var väl så där, men Hans var den som 
lyckades bäst och blev sexa på hinder. 
Jag minns att jag vid Hans sista passage 
av vattengraven ropar högt till honom: 
"Du är inte trött! Det är bara som du 
tror! På den efterföljande dansen ute på 
Sandviken i Storsjön fick jag och Bosse 
åka själva. Hans låg utslagen på sin säng 
på hotellet! 
Jag vill som sagt var inte på något vis 
framhålla att vi nu gamla gubbar var 
bättre än dagens friidrottare. Med mina 
rader vill jag bara få beskrivet den 
glädje som fanns i ett friidrottsgäng i 
Falköping under ett antal år. Här i staden 
och bygden runt omkring finns gamla 
fina och goda friidrottsanor och låt oss 
därför hoppas att den idrott som betytt 
så mycket för mig och andra också kan 
komma till nytta och glädje för många av 
dagens ungdomar.
Jag vill också att hos många av er, som 
nu är till åren komna, skall dessa rader 
jag skrivit  väcka minnen hos er. Minnen 
från en tid då ni kanske delade glädjen 
med oss som höll på. 
                                            Conny Fant.

FIHS har nu bl.a. sammanställt bilder 
från Falbygdens 47st dam-och 
herrfotbollslag, med standar, lagbilder             
 och minnesvärda ledare.

Falbygdens 
Idrottshistoria

Dessutom har vi massor av annan sevärd 
idrottshistoria.

                                   Urban Lundberg 

Våra muséer
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KFUM-legendarer 
samlades då "Kompis" 
kom till Idrottshistoriska.
Nästan 90 personer besökte 
Idrottshistoriska en tisdagskväll 
när Bengt "Kompis" berättade om 
sin handbollskarriär.

Tingvallahallen 
och handboll.
Tingvallahallen i "Kraftstaden" 
byggdes på 1930-talet av buss-
direktör Albinsson där skofabrik 
på undre plan kombinerades med 
en idrottshall ovanpå.
Denna var dimensionerad för hans intres-
sesporter tennis och brottning. Handbol-
len hade ingen lokal och gavs möjlighet 
om än med undermåliga mått på planen 
med bl a en målgårdslinje som slutade på 
långsidan istället för på kortsidan. Första 
handbollsmatchen spelades 1939 mellan 
Göteborgs BIS och Manhem.
Under 1940-talet fanns fem handbollslag.
Dessa var Egnahems IK, KFUM, TIF, 
TSK och IFK. Även Ekholma nämns i 
sammanhanget. Efterhand under första 
halvan av 50-talet lade samtliga ner för-
utom KFUM.Kring 1957/58 togs diskus-
sisionen upp i TIF att starta handbollen 
på nytt och spel i seriesystemet började 
1959. Flera ungdomar som inte platsade 
KFUM:s starka lag och dessutom spelade 
fotboll i TIF, gav underlag för handbol-
len. Drivande var Olle Sandman, Erik 
"Igge" Henning, Bengt "BK" Karlsson 
(ungdomsverksamheten). 
Andra var Christer Hellgren, Gösta 
"Ville" Karlsson och Tore Mårtensson.
Detta blev lyckat då A-laget gick rakt 
igenon seriesystemen och kval till all-
svenskan.

Bengt "Kompis" och målvakten 
Lennart Sohlberg

Fr v. Sven-Åke Strandlind, i mitten legendariske KFUM-
ledaren 91-årige Gerhard Andersson och till höger Lennart Sohlberg, 
målvakt som omnämns i artikeln

Föredragande Bengt ”Kompis” Johansson

Här blev det problematiskt. Övriga lag 
i kvalserien nämligen Start Örebro, 
Göta Helsingborg, Holmsund och Guif 
protesterade i varierad grad och med 
dåvarande potentat Sigo Bjers i spetsen 
lyckades man, trots protester från TIF:s 
ledning, förhindra kvalspel i Tingval-
lahallen. Expressen skrev i februari 1965 
"Konkurrenterna kan andas ut. Förbundet 
godkänner inte skofabriken längre".
Matcherna "hemma" i Vänersborgs nya 
arena var mot Holmsund (vinst) och Start 
(förlust genom Bengt "Kompis" Johans-
sons briljanta skytte). 
"Stryk" mot Göta i Helsingborg och en 
oavgjord kanonmatch borta mot GUIF 
med legendarer/landslagsspelare som mv. 
Ulf Gustavsson, Carl-Erik Stockenberg, 

Olle "Garvis"Andersson, Hasse Eriks-
son. Här var äntligen flera av oss "friska" 
efter skador och slit. Vår kvalgrupp 
vanns av överlägsna Göta (som direkt 
vann allsvenskan) med GUIF tvåa, som 
också "tog steget" upp. TIF kom trea 
följt av Holmsund och Start. Man kan 
ibland fundera över vad som hänt med 
handbollen i Trollhättan om vi då gått 
upp i allsvenskan med spelare som Bengt 
"Kompis"Johansson, Gunnar "Dadda" 
Dahlin och Lennart Sohlberg "väntandes 
i Korridoren"

Handbollshälsningar
Sven-Åke Strandlind
1959-1984
KFUM Trollhättan, TIF,
Göteborgs IK, Wasaiterna

Flertalet besökare hade ett förflutet i 
KFUM och kunde på ett initierat sätt 
följa vandringen från Tingvallahallen via 
Mässhallen till de internationella are-
norna iklädd svenska landslagets tröja.
En som verkligen varit med från början 
är den legendariske KFUM-ledaren, nu 
91 årige Gerhard Andersson, som livak-
tigt deltog i diskuterandet om handboll 
nu och förr.

Bengt "Kompis" berättade ingående om 
landslagsspel, uttagningar och intriger 
där det gällde att framförallt övertyga 
den dominerande "skånemaffian".
Efter 16 A-landskamper ett otal 
U-kamper och många intressanta kval-
spel kom frågan ”om han minns kvalmat-
chen mot Trollhättans IF i Vänersborg”? 
Bengt mindes matchen men trots att 
han starkt bidrog till TIF:s förlust så 
beskrev han att inställningen alltid var 
densamma. ”Snabbt spel, hög koncentra-
tion kombinerat med skjutglädje” oavsett 
motståndare.

Ett VM-brons och ett silver i ungdoms-
VM plus högsta utmärkelsen från Akade-
miska Idrottsförbundet efter en vinst och 
ett brons i Akademiker-VM pryder hans 
prissamling. Den största behållningen av 
kvällen, enligt Bengt, var att efter 40 år 
återse alla handbollsvänner.
                                     Hasse Rosendahl 
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Under de åtta år som Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskapet fun-
nits har man haft 36 olika idrott-
scaféer med idrottsprofiler från 
Trollhättan som gäster.

De 35:e respektive 36 gästerna var två 
Trollhättegrabbar, där båda i sin ungdom 
sysslade med olika sporter, men båda 
blev ledare på olika sätt både nationell 
och internationella plan. I januari var det 
Ingemar Eriksson tidigare  ansvarig för 
Svenska handbollslandslaget . Februari 
månads gäst var Bruno Zetterström, mas-
sör för elitlag och Svenska Dövlandsla-
get.
Båda hade lite samma bakgrund, då man 
efter eget tävlande i olika sporter, tidigt 
blev ledare. Anmärkningsvärt var att 
båda föredragshållarna drog 109 åskåda-
re en månad mellan varandras föredrag.
Ingemar Eriksson fick tidigt en skolning 
med stor vikt vid lagkänsla, allas del-
aktighet och ansvar, som blev Ingemars 
ledstjärnor. Detta fick Ingemar god lär-
dom i Trollhättans BTK samt i Trollhät-
tans FK.

Ingemar blev ansvarig för TFK:s ung-
domssatsning som gav frukt i många 
ungdomscuper såsom Flagg turneringen 
och Gothia Cup och vidare framgångar i 
junioråldern.
En kometkarriär som mycket ung tränare 
i Kroppskultur, Uddevalla och Västra 
Frölunda i handboll ledde till erbjudandet 
att ta över Svenska landslaget i handboll. 
Efter ett år sa Ingemar upp sig själv och 

Två ledare med internationell erfarenheter gästade TIHS

Bruno Zetterström

Ingemar Eriksson

vad som framgick vid idrottscaféet, fanns 
det en del potentater i svensk handboll, 
som kanske tyckte att denne Ingemar inte 
borde varit förbundskapten.
I alla fall gladdes Trollhätteborna över att 
Ingemar Eriksson med sitt Kroppskultur 
kom att spela allsvensk handboll i Älv-
högsborg, Trollhättan, eftersom idrotts-
hallen i Uddevalla inte var lämplig för 
elithandboll. Vid flera tillfällen var det 
lapp på luckan, när 3000 åskådare fanns 
på plats i den mycket ändmåls enliga 
handbollsarena, Älvhögsborg.
Efter några år återupptog dock Ingemar 
Eriksson förbundskaptensrollen. Nu 
handlade det vid tre tillfällen som ansva-
rig för olika svenska ungdomslandslag 
i olika åldrar i ungdoms-VM. Andra 
handbollstränarkarriärer var i Stock-
holmsklubbarna Cliff och Tyresö.
Allt som allt blev det en fascinerad resa 
som Ingemar bjöd på, fylld av anekdoter 
kryddat med fakta om spelare och ledare 
som han hade haft med sig på sin enastå-
ende idrottsliga klassresa i den Svenska 
handbollsaristokratin.
Det var mycket nöjda åhörare som glad-
des av ett mycket proffsigt anförande, 
där Ingemar Eriksson med hjälp av bilder 
på både klubblag och landslag . Han 
nämnde många namnkunniga spelare 
som han gärna framhöll, vilket också 
många av åhörarna kom ihåg genom 
enastående fina framträdande i just 
Älvhögsborg. Namn som förpliktade var 
Bertil Söderberg, Peter Olofsson, Larsa 
Hansson, Lennart Ebbinge och målvak-
ten Lasse Karlsson.

Bruno Zetterström med ungdomsförflutet 
i fotboll och handboll i Trollhättans IF 
och lite rodd i Trollhättans Roddsällskap. 
Tidigt blev Bruno ”Pajen”, som han ti-
digt blev kallad i ungdomskretsar, ledare. 
Mitten 60-talet var Bruno lagledare för 
TIF:s handbollslag, som efter serieseger 
i division 2 västra fick kvala till hand-
bollsallsvenskan, men laget klarade inte 
avancemang till allsvenskan.
Brunos intresse för idrottsmäns hälsa 
och skadebekymmer gjorde att han sökte 
sig till utbildning som massör. De flesta 
idrottsmän -och idrottskvinnor i Troll-
hättetrakten sökte sig till Bruno Zetter-
ströms mottagning för att få hjälp. TIF 
division 2-lag på 70-talet och Gripens 
allsvenska bandylag var lag som Bruno 
fanns vid sidan. I år har han varit be-
hjälplig IFK Vänersborgs elitspelare.
Mitten 70-talet kom Bruno i kontakt med 
Svenska Dövlandslaget i handboll genom 
dess kapten Leif Kroon. Detta blev bör-

jan till en mycket långvarig bekantskap. 
1977 blev Bruno Zetterström för första 
gången massör för Svenska fotbolls- och 
handbollslandslaget i OS för döva.
Nio sommarolympiader för döva och 
hörselskadade har det blivit. Efter hand 
har Bruno Zetterström och hans kom-
panjon Dan Andersson också tagit över 
masserandet på övriga svenska deltagare 
i OS för döva. Dessutom har antalet 
olympiader ökats med fyra vinter-OS.
Bruno Zetterström har haft förmånen att 
besöka mängder av länder. Han framhöll  
främst USA, Australien, Taiwan och 
många europeiska länder som hade haft 
bra arrangemang. Allra mest berömde 
han Taiwan och staden Taipei.
Otaliga var de anekdoter som berät-
tades om skador, som på olika sätt hade 
åtgärdats.

Det gäller att vara lite av en tusenkonst-
när, då man måste hitta olika sätt och 
driva olika idéer hur man skall kunna 
lösa problemet, att få idrottsutövaren fit 
for fight till sina olika lopp eller matcher, 
sa Bruno Zetterström.
Ett tiotal medlemmar från Trollhättans 
Döva IK fanns med på Bruno Zetter-
ströms föreläsning och dessa fick hjälp 
av två mycket duktiga dövtolkar från 
Örebrotrakten.
Båda föreläsarna fick av TIHS: ordföran-
de Hasse Rosendahl mottaga författaren 
och medlemmen i TIHS, Allan Johans-
sons bok Nordkap.

                                   Stinsen Andersson
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Hett derby!
På våren 1961 spelades ett tufft 
derby mellan IFK Trollhättan och 
Trollhättans IF. 
TIF hade på papperet ett starkare lag, 
med t.ex. VM-spelaren från 1958, Reino 
Börjesson och den från GAIS åter-
vändande Leif "Timpa" Hammar, som 
ursprungligen kom från IFK.
Om inte minnet sviker mig helt vann IFK 
med 2-1.
Hasse Rosendahl

TIF-spelarna är: Leif "Timpa" Hammar 
(han som koncentrerat fixerar bollen),
Börje Högberg avvaktar och bakom nr. 3 
i IFK-tröjan syns Reino Börjesson. 
IFK-spelarna är: Nr 6 Ola Eriksson. 
Spelaren bakom Börje Högberg är Stig 
"Stickan" Helm och Nr. 3 är Ove 
Johansson. 

Bågskytte-SM
- Jaha! Är trollhättelaget här. Då vet 
man ju vem som vinner!
- Så kunde det låta när vi anlände till 
SM-tävlingarna i jakt- och fältskytte, 
berättar Birgitta Olofsson. Och det 
kan man förstå, fortsätter hon. Vi 
dominerade grenen under många år 
och var i det närmaste oslagbara.

Jakt- och fältbågskytte.
Ett SM i jakt- och fältskytte avgörs under 
två dagar. Varje dag genomförs två banor 
med vardera 20 mål.
På den ena banan skjuter man på djurfi-
gurer, där hjärtat är försett med en ring. 
Djuren varierar i storlek från bl.a. fåglar, 
varg och rådjur till björn och älg. På den 
andra banan består målen av fem-ringade 
tavlor. Skyttarna är indelade i grupper 
om fyra från olika klubbar.
På båda banorna varierar avståndet till 
målen från 15 till 60 meter. Skytten får 
själv bedöma avstånden, utan hjälpmdel.
- Det kan vara besvärligt, speciellt om 

Trollhättelaget i jakt- och fältskytte.
Fr.v. Britta Eriksson, Irma Danielsson 
och Birgitta Olofsson. 

terrängen är kuperad, säger Birgitta.

Vandringspris.
1966 firade Svenska bågskytteförbundet 
25 år. Till SM instiftades då ett vand-
ringspris i lagtävlingen i form av en 
sköld.
- Men det blev egentligen inget vand-
ringspris, säger Birgitta med ett leende. 
Vi i trollhättelaget sköt så bra, att priset 
ständigt hängde i vår klubblokal. När 
vi 1975 vann SM för tionde året i rad, 
erövrade vi priset för alltid.

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. 

Laget.
- De två första åren bestod laget av Gerd 
Andersson, Irma Danielsson och Britta 
Eriksson.
1968 platsade jag i laget för första 
gången, säger Birgitta, och ersatte Gerd. 
Därefter hade vi samma lag, utom ett år 
då Marianne Ahnfeldt var med i stället 
för Britta.
Irma var den duktigaste skytten och hon 
hade stora framgångar även individuellt.

SM-tävlingar.
- Det var inte speciellt glamoröst, när vi 
tävlade i SM. Vi bodde oftast i tält eller 
husvagn. Någon gång kunde det bli ett 
vandrarhem.
När SM gick i Axvall, bodde vi i de 
gamla militärbarackerna, som bara hade 
utedass. Det var 16 hål i en lång rad, 
skrattar Birgitta.
Men tävlingarna var spännande, sam-
manhållningen var god och vi hade 
roligt, avslutar hon.

                                    Lennart Karlsson
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SÄLLSKAP 2015.
Välkomna till vårens idrottscaféer.

Måndagen den 2 februari kl.18.00.
Folkets Hus, Cliosalen.

Rolf Nilsson berättar om 
fotbollskarriären.

Måndagen den 2 mars kl.18.00.
Folkets Hus, Cliosalen.

Ännu inte klart program.

Måndagen den 30 mars kl.18.00.
Folkets Hus, Cliosalen.

 Årsmöte med fäktaren och olympiern 
Dicki Sörensen.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

TIHS/HASSE ROSENDAHL

"Tjala" Olofsson har avlidit.
En stor back-kämpe i fotboll och ishockey i 
IFK Trollhättan, Sven-Olof "Tjala" Olofsson, 
har gått ur tiden, 84 år gammal.

Från slutet av 40-talet fram till 1961 var han 
en gedigen försvarsspelare.
Säsongen 1957/58 spelade IFK i dåvarande 
div. 2 och mötte bl a ÖIS med storspelare 
som Gunnar Gren, Agne Simonsson, 
Rune Börjesson m.fl.

Störst framgångar hade "Tjala" som 
hockeyspelare.Tolv gånger spelade han i Västerögtlands landskapslag och han var 
med om att hemföra DM-mästerskapet 9 gånger.

1960 blev "Tjala" korad till Trollhättans bäste idrottsman och erhöll Trollhättans 
Köpmannaförenings medalj.Ett epitet som "Tjala" var mycket stolt över.
Han kommer alltid att ha en plats i IFK Trollhättans historieböcker.

För gamla IFK-are.
Åke "Tjacken" Sandersson
Sven-Eric "Stinsen" Andersson

”Tjala” mottager Köpmannaför-
eningens medalj som Trollhättans 
bäste idrottsman 1960.

Fanbärare.
1448 meter skulle han gå. Det 
skulle, enligt olympiaarrangörens 
minutiösa beräkningar ta 12 mi-
nuter, under förutsättning att han 
höll en steglängd av 70 centime-
ter.

Att få bära fanan vid invigning av 
olympiska spel är få svenska idrottare 
förunnat. Vid ceremonin i Montreal, där 
sommarspelen avgjordes 1976, var det 
Janne Karlsson, brottare från Trollhättans 
AK, som fick hedersuppdraget.

När han den 17 juli tågade in på den 
olympiska arenan, i spetsen för den 
svenska truppen, blev han historisk i 
dubbel bemärkelse.
Dels var det första gången en brottare 
fick uppdraget, dels var det premiär för 
en västgöte att bära fanan. Inte heller 
efter Montreal har någon brottare eller 
västgöte kommit ifråga.

 - Det var en stor ära för mig att tåga in i 
spetsen för den svenska truppen. En upp-
levelse jag aldrig glömmer, minns Janne.

Lennart Karlsson Jan Karlsson mot Bernt Lindman, 
12 april 1970
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Det är hårda tider för vänersborgarna 
under 1800-talet. Tid för några större 
fritidsaktiviteter finns inte. Då väners-
borgarna för en gångs skull är lediga, ja 
då går de på krogen. Och de behöver inte 
leta länge. Vid förra sekelskiftet finns 
det nämligen ett femtiotal krogar i Vä-
nersborg. I en stad med 4000 invånare. 
Otroligt!

Någon egentlig idrottsutövning för 
ungdomen finns däremot ännu inte. I alla 
fall inte i organiserad form. På lärover-
ket gör man i varje fall något som kan 
liknas vid idrott. Promenadutflykter till 
Halleberg. Där det ”majas”, det vill säga 
man dricker saft och äter bullar. Det är 
dock inte alla som nöjer sig med saft. 
Några av de äldre pojkarna lyckas i stort 
sett vid varje utflyktstillfälle att smuggla 
med sig en punchbutelj i matsäcken. Lite 
lurigt eftersom det i ”majandet” ingår 
både lekar och bergsklättring. Klockan 
tio samlas man utanför skolhuset i 
Vänersborg och går i samlad tropp mot 
Lilleskog. Klingande musik av jägarhorn 
och trumma spelas under vägen. Med 
hög frenesi så det hörs miltals omkring. 
Vid ankomsten blir det förfriskningar och 
lekar. Kapplöpning, brottning, bock-
hoppning – och ”stut-tämjning”(!?)  Vad 
som menas med det är lite svårt att veta. 
En stut är ju en kastrerad hane. Rör det 
sig om en vanlig häst eller är det rent 
aven kastrerad han-älg? Närheten till 
de kungliga bergen är ju påtaglig. Och i 
Ryssland sägs det ju att man redan börjat 
använda älgar som dragdjur. Inte kan väl 
de innovativa invånarna i Lilleskog vara 
sämre än ryssarna?

Idrotten börjar nu ändå, lite försiktigt, 

VÄNERSBORG

Det börjar bra för den nya roddklubben. 
Redan år 1915 tar man hem ”Salt-
holmspokalen”. Hjältarna här lystrar 
till namnen; Sven ”Zäta” Svensson, 
Algot Peterson, Verner Svensson, Johan 
Gustafson och David Johansson. En 
göteborgstidning pratar i sitt referat om 
”jättarna från Vänersborg”. Precis som 
om det skulle vara någon hemlighet. Inte 
nog med att vi vänersborgare är långa 
och starka. Vi är ju också vackra och 
intelligenta. Det borde väl till och med 
göteborgare känna till.

De mest populära personerna på Tack-
järnsbackens festplats är ändå de lokala 
roddarna själva. Här representerade 
av de eleganta roddarna Karin Fredén, 
Karin Peterson och Helmy Johansson. 
Inte så konstigt att tungan hänger utefter 
magen på herrarna - som en våt slips - 
vid den vackra anblicken.

1930-talets mest omtalade lag var det 
framgångsrika lättviktslaget, som vann 
flera SM för Vänersborgs Roddklubb. 
Fr.v; Gösta Larson, Henry Nilsson, 
Ivan Jonsson, Tage Matuchek och Hugo 
Lindgren. En undring: Låg framgångsre-
ceptet helt enkelt i den erotiska kostyme-
ringen?

Kapprodden i Vänersborgs hamnkanal
att ta plats i vänersborgarnas vardagsliv. 
I tidningen för Wenersborgs Stad och 
län meddelas det år 1884 att en roddtäv-
ling skall äga rum i Hamnkanalen. Den 
första kända idrotts- och roddtävlingen 
i Vänersborg. . Efter premiärtävlingarna 
är ELA:s journalist lyrisk. ”Kapprod-
den igår blev en riktig folkfest. Järn-
vägsbanken och bägge stränderna voro 
fullsatta med åskådare, varförutan även 
”Elfkungen” som hade lagt ut å Vass-
botten, hade full last med åskådare”. 
Och visst ser det pittoreskt ut, när alla 
rodd- och segelbåtar svärmar omkring i 
Wassändaviken. Startbåten ”Ran” avgår 
vid halv fyratiden. Banans längd är på 
172 engelska mil och förstapriset är hela 
femton kronor. Programmets humoris-
tiska del består av kapprodd på en plan 
skiva, liknande en vanlig ugnsplåt. Med 
hjälp av en paddelåra gör de sitt bästa för 
att hålla sig från vattnet. Det går inte alls. 
Det blir kullerbyttor och vattenbesök för 
samtliga, vilket är precis vad publiken 
väntat på. Skratt och hurrarop.

Någon organiserad verksamhet blir dock 
inte förrän Vänersborgs roddklubb bildas 
den 19 maj 1914. Privatläraren Halvord 
Lydell tar då initiativet till klubbens 
första styrelse. Två gamla skrangliga 
båtar blir klubbens första förvärv. Under 
klubbens första verksamhetsår lyckas 
man få hyra en nedlagd fabrik vid Tack-
järnsbacken och där blir man kvar under 
en lång följd av år. År 1921 köper rodd-
klubben hela Tackjärnsbacken för 18.000 
kronor. En dansbana uppförs, likaså en 
paviljong för dans- och musiktillställ-
ningar.  Festplatsen är under 1920-talet 
synnerligen uppskattad. Med dans och 
uppträdande av kända artister. Det blir 
även en del idrottsliga framgångarna 
och 1922 ros klubbens första mästerskap 
hem.

Så småningom uppfattas dock båthuset 
vid Tackjärnsbacken både för trångt och 
omodernt och ett nytt byggs vid Fredriks-
berg 1935. Medan ett småbåtsvarv 
etableras i det gamla båthuset. Än idag är 
Fredriksberg samlingsplatsen för rodd i 
Vänersborg.

Roddklubbens mest framgångsrika atlet 
genom åren är troligen Tage Matuchek, 
som toppar listan med fyra SM-tecken. 
Närmast efter kommer Ivan Jonsson 
och Gösta Larsson med tre var. Tage 
kunde dock lika gärna ha varit öster-
rikisk mästare som svensk. Fadern var 
nämligen från Wien och invandrade till 
Vänersborg 1896, som utlärd skomakare. 
Det var nyetablerade Carlssons Skofa-
brik, som redan på den tiden värvade 
utländsk arbetskraft. Den framgångsrika 
fyran som han tillhörde tävlade i lättvikt, 
innebärande att ingen fick väga över 65 
kilo. För Tages del gäller det att avstå allt 
vad mat heter från torsdag till tävlings-
dags på lördag eller söndag. Och att 
därefter krypa in i bastun. Den frivilliga 
svälten, bastun och det hårda arbetslivet 
på tegelbruket tog dock inte på något vis 
knäcken på tävlingsmänniskan Tage. Så 
fort den stillsamme Tage kom i en båt 
förvandlades han till ”en furie”. Därav 
också alla hans framgångar.

Avslutningsvis lite om svårigheterna 
att vara en välbyggd atlet vid det förra 
sekelskiftet. I Vänersborg - krogarnas 
okrönta stad. Överraskningen är total 
när Johan byter om efter en roddtävling 
– och tar på sig en korsett. Kompisarna 
skrattar naturligtvis ut honom. Något 
inte Johan bryr sig det minsta om. Han 
konstaterar bara helt lugnt: ”Skratta ni 
gubbar, men vad skulle ni själva gjort om 
er hustru hittat en sådan här i hästdros-
kan?”
                  J-O Gustafson, Vänersborg
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Solastafetten är som ingenting annat i 
idrotts-Sverige. Start i Göteborg, mål i 
Karlstad. En stafett på 259 kilometer. 
För högskolestuderande, med 30 löpare 
i varje lag. Sträckorna varierar dessutom 
mellan 8 kilometer till nästan en och 
en halv mil. Deltagarna kommer från 
Malmö i söder till Luleå i norr, men det 
finns även danskar, norrmän och hollän-
dare med. Allt detta vet kompisen, Bosse 
Olsson, när han ringer och frågar mig 
om vi skall ställa upp i tävlingen. Innerst 
inne vet han också att jag skall säga nej, 
men han har ett trumfkort i bakfickan. Ett 
suveränt trumfkort, som han dessutom 
inte är sen att spela ut.

• Dö. efteråt är det bankett i Karlstad.  
 Med Sveriges vackraste tjejer. Jag  
 garanterar. Ställer du upp?
• Självklart. 
• Bra. Och du, glöm inte att det är rejält  
 överflöd på vackra tjejer. Rena film 
 stjärnorna allihop:
• Tjöta! Jag ställer upp säger jag ju!   
 Klart som korvspad!
Bosse har anmält oss till Handels lag. 
Det finns en mycket speciell anledning 
till detta. Själv studerar jag ju inte direkt. 
Att sälja symaskiner kanske inte riktigt 
heller kan kallas för att vara högskolestu-
derande. Fast riktig lögn är det ändå inte. 
Jag studerar ju Göteborgs kvinnor varje 
dag. Och själva livet. Vad kan slå högre 
än det?

Hursomhelst, det är fem testesteronstinna 
killar, som i Göteborg tar plats i Benny 
”Grossvaters” ganska så speciella fran-
ska bil. Varannan mil måste vi nämligen 
stanna för att inte motorn skall koka. 
Detta är tydligen någonting som de 
andra medpassagerarna är ganska vana 
vid. De reagerar därför inte nämnvärt då 
Benny med jämna mellanrum stänger av 
motorn, tar fram trumpeten och spelar 
ett antal låtar. Då föreställningen är över 
- och motorn har kallnat – kör vi ytterli-
gare några mil. Till slut kommer vi i alla 

Vid Idrottshuset går omstarten klockan 
02.00 på natten. Startskottet smäller. 
Snabbt bär det iväg genom Vänersborgs 
gator, uppför den sega Dalbobron, där 
flera redan är avhängda, och upp genom 
Dalsland. I första hand mot vägkors-
ningen mot Gestad, där första växlingen 
är belägen. Där väntar en näst intill 
landslagsmeriterad löpare. Till utseendet 
förvånansvärt lik mig själv! Ett lag satsar på cyklopglasögon och 

badbyxor. En del andra tycker att frack 
är en lämplig utstyrsel. Både för killarna 
och tjejerna. Skall det vara jämlikt så 
skall det. En del andra är bara glada. 
Solastafetten är nämligen inte bara en 
tävling. Nej, det är en fest utöver det 
vanliga!

Lagen ståtar dessutom med många 
originella namn. Vad sägs om: Vinn och 
Springcentralen, Giftblandarna, Hem till 
byn, High speed, I sämsta laget, Javisst 
gör det ont, Kilona rasar neråt, Pripps 
on the run, Sladdgruppen och Tramp-
maskinerna. Fantasin är det sannerligen 
inget fel på. ”Ölhäfvarna” på bilden har 
t.o.m. med sig ett eget standar. Och sin 
alldeles egna fanclub!

Solastafetten 1971 – och ”Sveriges snyggaste tjejer”
fall fram till Vänersborg. Där vi möts av 
rena karnevalyran!

Det viftas med flaggor och olika stan-
darer. Det blåses i lurar. Det spelas och 
sjungs. Det är gemyt och trivsel. Och 
mycket fantasifulla kläder hos de olika 
lagen. Många av lagen har hittat på olika 
spex för att göra tävlingen roligare. Ett 
lag ”triggar” sina löpare genom att i 
spurten springa före – som harar. Med 
en öl fastknutet på pinne, som lockande 
redskap. En del andra försöker få samma 
effekt med en dosa snus. Dessa lag tar 
tävlingen som ett stort skämt. Det gör 
dock inte alla lag. I alla fall inte Handels 
välkomponerade lag. Eftersom vårt lag 
ligger på tredje plats vid omstarten är 
tonen optimistisk, då det gäller fortsätt-
ningen. De har ju nu två ess på gång. 
d.v.s. Bosse och jag själv. Jag joggar lite 
lätt på växlingsplatsen för att ta över 
stafettpinnen efter den nästan lands-
lagsmeriterade kompisen. Massor av 
löpare kommer till växlingen, nästan alla 
faktiskt, men inte Bosse. Lagmedlem-
marna är förtvivlade och frågar mig vad 
som hänt.
-Inte en aning, men han måste ha skadat 
sig på något vis.  Han är ju van vid ex-
trema förhållanden!
-Det här får du rätta till! Går du förbi 
femton löpare, så tar jag också femton!
-Visst, visst, inga problem!
En av Handels atleter skriker ordern 
till mig. Högt och nästan i extas. Själv 
tänker jag bara springa så länge de ser 
mig. Sedan går jag resten, tänker jag. Vi 
är ju trots allt bara med i tävlingen för 
att få vara med på den omtalade banket-
ten i Karlstad. Jag avverkar den första 

raksträckan i god fart, kommer runt 
första svängen och förbereder mig för 
en mer behaglig sträcka – i promenad-
takt. Så blir det inte. Verkligen inte. Helt 
plötsligt står flera följebilar på rad för att 
heja fram mig. De skriker uppmuntrande, 
ger mig vatten och fuktar mig över håret 
med blöta svampar. Vad händer? Har jag 
hamnat på olympiska spelen?
Över nejden hör jag Bennys trumpet 
ljuda. ”When the saints, go marching in.” 
Jag är, min oträning till trots, tvungen 
att springa hela vägen – och det otroliga 
händer. Jag springer förbi sexton löpare 
och släpper endast en förbi mig. I och 
för sig är det en kortare sträcka, som 
mestadels springs av tjejer... men ändå. 
Alla är mer än nöjda, men kraftansträng-
ningen har sitt pris. Efteråt kan jag inte 
ens kröka på benen. De har förvandlats 
till två grova stockar – utan knäleder. 
Vad som är än värre är att Benny – efter 
ytterligare några trumpetsolon - får köra 
hem mig för rehabilitering. Någon ban-
kett med vackra tjejer blir det heller inte 
tal om. Att efteråt få höra att banketten 
varit den bästa i ”Solastafettens” historia 
förhöjer i det läget inte precis mitt sin-
nestillstånd.  Bosse är lyrisk. ”Sveriges 
snyggaste tjejer. Utan tvekan”, säger han 
drömmande. Den typen!
                  J-O Gustafson, Vänersborg

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2015 !
Vänersborgs 

Idrottshistoriska Förening 
(VIHF) genomför sitt ”Årsmöte 2015”

Tisdagen den 10 februari kl.19.00
på VIF-Gården !

(parkera bakom Shells bensinstation)
Sedvanliga mötesförhandlingar – 

Kaffe !

VÄLKOMNA !
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Lördagen den 4 oktober arrangera-
de Vårgårda kommun en stor fest. 

En härlig galakväll med 600 deltagare 
kring dukade bord i Tångahallen. Vid 
detta festliga tillfälle delades det ut priser 
som denna gång gick till idrottsinsatser. 
Det blev nästan som en lokal idrottsgala. 
Till och med kungen var där. Visserligen 
i form av imitatören Anders Mårtens-
son men det blev ändå lite guldkant på 
tillställningen.
Gemensamt för de utdelade priserna var 
att premiera personer som gör det lilla 
extra för Vårgårda. För första gången 
delades ett pris ut till årets vårgårdaam-
bassadör. Inte helt otippat gick priset 
till Vårgårda Cykelklubbs ordförande 
Hans Jönsson. Klubben har under Hans 
ledning, genom mycket välarrangerade 
dubbla världscuptävlingar för damer år 
efter år, satt Vårgårda på världskartan. 
Att SVT i år direktsände 3.5 timma kan 
tillskrivas Hans Jönsson som genom en-
träget lobbyarbete i flera års tid fick det 
stora TV-teamet att satsa i Vårgårda med 
helikopter, bilar, bussar, motorcyklar och 
kameror i nästan varje krök. Samman-
drag från tävlingarna gick ut i 20 länder 
och även på Webb-TV som gjorde täv-
lingarna möjliga att följa i hela världen.
Föreningsledarpriset gick också till 
en ”idrottsman” nämligen Perarne 
Hafström, Vårgårda IK. Klubben och 
samhället har mycket att tacka Perarne 
för men det som aktualiserat priset just i 
år är hans satsning på ensamkommande 
flyktingbarn. Genom att hjälpa dem till 
aktiviteter och föreningsgemenskap, inte 

Kommunchef Lasse Björkqvist över-
lämnar årets kulturpris till Wårgårda 
Idrottshistoriska Sällskap. Mottagare är 
förre ordföranden Roland Svensson och 
nuvarande ordförande Kenneth Ohlsson.
Foto: Pontus Lilja.

Hols IF 70 år
Det har spelats fotboll i Hol sedan
mitten av 1930-talet. Matcher av 
vänskapskaraktär mot lag från 
angränsande byar kan man läsa om 
i referat i Elfsborgs Läns Tidning. 
Någon idrottsplats fanns inte utan 
matcherna spelades på en åker i när-
heten av Torps järnvägsstation. Inte 
heller existerade någon organiserad 
förening vid den tiden. 

Hols IF bildades officiellt den 30 april 
1944 vid en träff som utlysts vid fotbolls-
planen, som då utgjordes av en ljung-
hed, norr om kyrkan. Initiativtagare till 
föreningen var bröderna Douglas, Erik 
och Harry Karlsson (klubbens förste 
ordförande), Stig ”På Torp” Johans-
son, Uno Lignell, Erik Berglund och 
Lennart Johansson (Lövgren). Den 
sistnämnde kom sedermera att vara en 
mångårig trotjänare i klubben.  

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap fick kulturpris

minst inom fotbollen, har flyktingbarnen 
fått en meningsfull fritid och möjlighet 
till kontakter med andra barn. 
Kulturpriset gick till Wårgårda Idrotts-
historiska Sällskap med följande moti-
vering: ”Genom sitt arbete har Wårgårda 
Idrottshistoriska Sällskap skapat ett brett 
intresse och engagemang kring kom-
munens idrottshistoria som starkt hänger 
samman med kommunens utveckling 
genom åren. Deras aktiviteter har blivit 
viktiga mötesplatser för många Vårgår-
dabor och aktiviteterna bidrar mycket 
positivt till Vårgårdas kulturutbud. För-
eningens arbete visar tydligt kopplingen 
mellan idrott och kultur”.
Att föreningen skapat uppskattade mö-

tesplatser är ingen överdrift. Varje månad 
arrangerar föreningen välbesökta idrott-
scaféer (uppehåll på sommaren) med 
mycket varierande innehåll. I januari var 
det café i Kommunhusets matsal med 
den nytillträdde kultur- och fritidschefen 
Hampus Haga som gästande talare. I 
februari ordnades en gemensam resa till 
Vänersborg för att se bandy.  Marscaféet 
var ett mycket välbesökt årsmöte. Len-
nart Anderberg, en ledarprofil i Vårgårda 
och Alingsås var kvällens gäst. I april 
gavs möjlighet att pröva på pistolskytte 
med Monica och Torben Rundqvist som 
sakkunniga instruktörer. Majmötet blev 
i Vårgårda Cykelklubbs lokaler med 
information av Hans Jönsson. Under 
cykelveckan i augusti sammanlystes 
föreningens möte till ett cykelnattcafé 
som arrangerades av flera intressenter i 
Kyrkans hus. Bland alla intervjuade gäs-
ter återfanns Gösta ”Fåglum” Pettersson. 
Höstens första möte var förlagt till Stor-
sjöstrand i Horla där vi bl.a. fick höra om 
det omfattande arbetet med att arrangera 
Horla Triathlon, ett evenemang som i år 
20-årsjubilerar. Nästa idrottshistoriska 
café är en annorlunda jubileumsfest där 
föreningens medlemmar som fyllt 75 
och jämna tal därefter, uppmärksammas. 
Medverkar gör bl.a Leif Brunnegård 
som kåserar över ”Idrott i bögda”. Årets 
sista café blir i Kullingshofstugan med 
svenske mästaren, europamästaren och 
världsmästaren i orientering, Fredrik 
Johansson som gäst. 

Bertil Hedlund
Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap

1945 anslöts föreningen till Riksidrotts-
förbundet och 1947 skedde debuten i det 
ordinarie seriesystemet, div VIII, Alings-
åsserien. I premiärmatchen lyckades man 
besegra seriens storfavorit, IK Friscopoj-
karna, med 1-0.

Idrottsplatsen var i högsta grad primitiv. 
Allt vad som nuförtiden betraktas som 
självklara bekvämligheter saknades då 
varken omklädningsrum, el eller vatten 
fanns. Planen låg dessutom cirka två ki-
lometer från närmaste bilväg. Därför var 
cykel det lämpligaste transportmedlet. 
Bilburna spelare och besökare fick finna 
sig i en längre promenad till match-
arenan. Fotbollsplanens ena kortsida 
gränsade till ett stort grustag. Det var 
ofrånkomligt att bollen emellanåt gick 
över skyddsnätet och rullade ner för slän-
ten i grushålan. Då reservboll inte var 
vanligt på denna tid fick spelet avbrytas i 
flera minuter för upphämtning av bollen.

I slutet av 40-talet togs initiativ till en ny, 
mer centralt belägen, idrottsplats. Klub-
ben införskaffade mark belägen vid den 
stora landsvägen (numera E20). Den nya 
planen var spelklar till höstomgången 
1950. Än idag har Hols IF sin verksam-
het på denna plats och successivt har 
anläggningen utvecklats till en komplett 
sportanläggning, med klubbhus, två gräs-
planer, sjumannaplaner och en grusplan 
med elljus.

Hols IF var 1969 först i trakten med en 
ändamålsenlig klubblokal, med omkläd-
ningsrum, samlingssal och kök. Hols 
motell, på motsatta sidan av landsvägen, 
skulle bygga nytt och det gamla motellet 
var till salu. Klubben förvärvade lokalen 
som försågs med hjul och rullades i be-
fintligt skick över landsvägen och place-
rades på den gjutna grunden. Denna lokal 
utgör än idag en del i den nu utbyggda 
klubblokalen. 
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Hols IF:s damlag 1975
Stående från vänster: "Maskoten" Carl-Johan Emanuelsson, tränare Jan-Erik Ema-
nuelsson, Annika Svensson, Marie-Louise Gärdnér, Eva Lindberg, Ingela Gustafsson, 
Monica Gustafsson, Marita Josefsson.
Knästående från vänster: Eva Johansson, Anita Andersson, Karin Sjöblom, Marina 
Merenius, Agneta Marklund, Carina Hagström, Ing-Marie Andersson. 
(Några av tjejerna har senare bytt efternamn)

Hols IF herrlag 1974
Bakre raden fr.v: Stig Bertilsson, Arne Johansson, Hans Bergström, Kent-Ove Jans-
son, Kent Holm, Gerhard Olsson, Bernt Lindstrand, lagledare.
Främre raden fr.v: Christer Johansson, Sune Melin, Rolf Isaksson. Bo Johansson, 
Roger Carlander, Kent Bergström, Rune Hansson.

Fotboll har varit den dominerande 
sporten i Hols IF. Emellertid har det 
sporadiskt förekommit andra sporter som 
allmän idrott (terränglöpning), skidor, 
bandy, bordtennis och handboll.

Klubbens storhetstid inföll på 70-talet. 
Herrlaget, som under alla år huserat i de 
lägre divisionerna avancerade 1973 till 
div. 4, den högsta distriktsserien. Laget 
bestod av en stomme spelare som var 
samspelta sedan många år i femman. 
Som populär spelande tränare rekrytera-
des Kent Holm, med mångåriga meriter 
från div. 2-laget Alingsås IF. Han blev en 
injektion som fick hela laget att utvecklas 
ytterligare. Kulmen på den fyraåriga div. 
4-sejouren nåddes 1976 då Hols IF blev 
tvåa i serien med chans på serieseger, 
och således avancemang till trean, långt 
in på höstsäsongen.

I samband med klubbens 40-årsjubileum 
introducerades en turnering i Vårgårda 
Sporthall som blev en succé och början 
på lång tradition. Turneringen, som alltid 
arrangeras på Trettondagen, avgjordes i 
år för 31:a gången. 18 lokala lag deltar. 
Varje match inleds med straffläggning 
(ishockeystraffar) där lag som spelar i 
lägre division får en extra straff för varje 
division som skiljer lagen emellan.

Hols IF:s starke man var Egon Sohl-
berg (1922-92). Han var en synnerli-
gen hängiven idrottsledare och hans 
engagerande ledarskap bidrog starkt till 
klubbens utveckling både på och utanför 
planen. Inte minst i samband med den 
framgångsrika perioden under 1970-talet. 
Egons ledarbana ändades 1977 av en 
plötslig sjukdom.  Med den envishet som 
präglade Egon kom han dock tillbaka 
och gjorde insatser för sin älskade klubb 
ända fram till hans bortgång. 
En annan engagerad, och färgstark, 
ledare var Stig Lummander (1932-95). 
Han innehade posten som ordförande 
åren 1959 och 1962-1964. Under en 
lång period var han även lagledare och 
ungdomsledare. Han var också ledamot 
i styrelsen för Alingsås Fotbollsallians 
samt hade uppdrag hos Västergötlands 
Fotbollförbund, som ledamot i dess 
valberedning. Efter Hol-tiden var Lum-
mander ordförande hos "ärkerivalen" 
Vårgårda IK åren 1992-1994.

I slutet av 60-talet startade klubben även 
ett damlag. Det var främst ”fotbolls-
änkor” till herrspelarna som tog detta 
initiativ. Ingen kunde då ana att detta var 
början till en fantastisk resa som slutade i 
rikets högsta serie under ett par säsonger 
i slutet av 70-talet. Laget tampades då 
med Öxabäck, Jitex och Kronäng m.fl. 

storheter inom svensk damfotboll. 1978 
fick serien allsvensk status. Detta innebär 
att Hols IF tillhör den illustra skara 
föreningar som ståtar med en plats i den 
allsvenska maratontabellen. Klubbens 
damsektion är numera vilande.

Damlagets absolut största profil var Ka-
rin Sjöblom. Hon debuterade i A-laget 
redan som 13-åring. Under hela 1970-ta-
let var hon den dominerande spelaren. 
Karin spelade på alla platser i laget, även 
målvakt, men oftast som libero. Ett tak-
tiskt drag var att Karin började som mål-
vakt men om matchen stod och vägde i 
andra halvlek så gjordes ett målvaktsbyte 
och hon blev kedjespelare. Flera matcher 
avgjordes till Hols fördel genom denna 
taktiska manöver. Vid flera tillfällen var 

hon också uttagen till Västergötlands di-
striktslag. 1980 bytte Karin klubbadress 
till Stenkullens GoIK, som hon represen-
terade fram t.o.m. 1995. Jämsides med 
fotbollen spelade hon även handboll för 
GIK Wasaiterna.

För Hols IF har det med åren, i likhet 
med många andra landsortsklubbar, blivit 
allt svårare att få spelarmaterialet att 
räcka till. Därför har klubben inlett ett 
väl fungerande samarbete med grann-
klubben Sävens BK, både på ungdoms- 
och seniorsidan. Detta borgar för en 
livaktig verksamhet även i framtiden. 
ARNE JOHANSSON
(F.d. styrelseledamot, ungdomsledare och 
spelare i Hols IF)
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Boule är enda idrottsgrenen inom 
Dimbo IF idag, men det finns en 
annan aktivitet. Den har gått som 
en röd tråd inom föreningen ge-
nom alla år och det är – Bastun.
Dimbo Idrottsförening såg sitt 
ljus 1939, men då under namnet 
Gerums IF.

Genom åren har Dimbo IF haft många 
strängar på sin lyra. Idrottsintresset har 
alltid frodats i den lilla byn strax utanför 
Tidaholm. 1939 kom man fram till att det 
var dags att organisera idrotten genom att 
bilda en förening.
Gerums IF blev namnet med anledning 
av att föreningens förste ordförande kom 
just därifrån. Tre år senare var det dags 
för ordförandeskifte och Nils Kruus 
tillträdde posten 1942. Kruus kom från 
Dimbo och då blev det namnbyte till nu-
varande Dimbo IF.  I den första styrelsen 
ingick också Kurt Johansson och Karl-
Olof  Steen.
Terränglöpning och skidor var de största 
idrotterna när verksamheten kom igång. 
Därefter tillkom friidrott, bordtennis och 
fotboll.
Inom terränglöpning och skidor skörda-
des många fina framgångar med Skara-
borgs- och Västgötamästare i bagaget. 
Ett antal kretsmästerskap gick också till 
föreningen.
Idrottsmännen har passerat revy och det 
finns många namn att nämna. Trots det 
väljer jag ut Åke Johansson som var 
allround inom terräng, friidrott o skidor. 
1948 blev han Västgötamästare i lag till-
sammans med Bengt Eriksson och Bengt 
Ågren vid tävlingar i Trollhättan. Han 
satte flera klubbrekord och vid tävlingar 
han ställde upp i blev det för det mesta 
framskjutna placeringar. 1951 deltog han 
i friidrotts-SM för juniorer och kom då 
fyra på 3000 m med tiden 9.14.4.

Bastun
Bastun i Dimbo har haft och har ett eget 
kapitel inom Dimbo IF. Den är något av 
föreningens kassako och utan den hade 
knappast den nya idrottsplatsen Vallens-
dal IP tillkommit.
Bastun byggdes 1949. Föreningen hade 
haft det motigt och var nästan dömd att 
gå under.
Då kom förslaget om en bastu och bidrag 
söktes hos kommunen som visade kalla 
handen då man ansåg att det var ett allde-
les för dyrt objekt. Medlemmarna gav sig 
dock inte och tog saken i egna händer. 
Skogsägare i bygden skänkte timmer och 

Dimbo IF

Dimbo IF stoltserade med ett ”Gubblag” bestående av fr v bakre raden Gustav 
Johansson, Johan ”Grävarn” Johansson, Erik ”Stattarn” Johansson, Erik Svensson, 
Karl Gustavsson, Kornrad Wahllöf.
Främre raden fr v Gustav ”Muddis” Lindgren, Per Hagstedt, Gustav ”Murarn” 
Lindgren (OBS! Vilken målvaktskeps), Olle Matsson och Erik Johansson. (Tyvärr har 
det inte gått att få fram vilket årtal bilden är tagen).

Bastun är en röd tråd i Dimbo IF:s histo-
ria. Foto: Lars-Axel Jangbrand

bidrog även på annat sätt. Slutligen bi-
drog kommunen med 3000 kr och bastun 
värderades då till 25 000 kr..
Några omkostnader var det inte att räkna 
med då medlemmarna skötte vedeld-
ningen och veden skänkte godsägare 
Erik Svensson på Dvärstorp, men veden 
fick medlemmarna hugga själva. Bastun 
skulle generera cirka 2000 kr per år och 
en del av inkomsten skulle bli grundplå-
ten till den nya idrottsplatsen men det 
arrangerades också fester och lekaftnar 
för att få in pengar. Vi får ändå inte för-
glömma den ideella insatsen som var och 
är guld värd. För än idag sköts bastun av 
medlemmarna.
Numera behöver man dock inte elda med 
ved då bastun har elektriskt aggregat 
sedan ett antal år.
Varje fredag är det bastudags. Herrarna 
tar bastun i besittning 16.00 och två tim-
mar senare är det dags för damerna. 25 kr 
per gång är priset, billigt i dessa dagar

Fotboll
Fotbollsintresset började växa i byn och 
varför inte. Tidaholm började  ju redan 
på 40-talet bli den mer eller mindre 
kända fotbollsstaden.

I början idkades fotbollen på primitiva 
planer och sedermera på Villervallen. 
Högst på önskelistan stod en ny  idrotts-
anläggning och efter beslut påbörjades en 
del arbeten hösten 1954.
Lantbrukaren Karl Gustafsson i Knek-
tagården som var mycket idrottsintres-
serad ställde två tunnland till föreningens 
förfogande mot ett årsarrende på 25 kr.
Under 1955 jobbades det hårt med att 
färdigställa idrottsanläggningen och 
byborna ställde upp mer eller mindre 
mangrant. De som inte kunde ställa upp 
när det kallades till arbetsdagar bidrog 
genom att skänka timpenning på tre 
kronor.
Trots gåvor och ideellt arbete var för-
eningen i behov att låna pengar. Kom-
munen gick i borgen för 5 000 kr och 
medlemmarna för  8 000 kr. Redan innan 
planen med friidrottsbanor skulle komma 
att tas i bruk 1956 hade föreningen 
betalat tillbaka större delen av den kom-
munala borgen.
En paviljong innehållande omklädnings-, 
domar-, dusch- och materiellrum uppför-
des också.
När det var dags för stor invigning av 
dåvarande ordföranden i Västergötlands 
Idrottsförbund, K.M. Asklund, utdelades 
bl.a. diplom till Georg Andersson, Per 
Andersson och Anders Josefsson samt en 
minnessak till Bengt Eriksson som varit 
några av de idogaste arbetarna.
För motståndet i första matchen  svarade 
Fröjereds IF. Före avspark uppvaktades 
föreningen av Fröjereds lagkapten Gun-
nar Hermansson som överlämnade en 
minnestallrik och blommor.
Matchen slutade broderligt 1-1. FIF tog 
ledningen genom Kurt Ljungblom och 
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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

Uno Bohman har avlidit
Skara idrottshistoriska sällskap har sorg. 
Dess hedersmedlem Uno Bohman har hastigt 
avlidit efter en kort tids sjukdom.
Uno Bohman blev 71 år. 
Han var en stor profil i Skara och stadens 
ambassadör på många sätt – inte minst som 
kåsör och guide.
Vid WIS-årsmötet i Skara i våras medverkade 
han genom att kåsera om Skaras idrottshistoria 
genom tiderna. Han profilerade en rad framstående idrottare i Skara och Skaraborg.
Uno Bohman var en genomsympatisk person, som lämnar ett stort tomrum efter sig. 
Han var trogen deltagare vid Skarasällskapets möten och som engagerad i kultur- och 
fritidsnämnden månade han om den kulturhistoriska gärning sällskapet gör.
Det är för övrigt Uno som tecknat Skarasällskapets märke.
Han var även engagerad inom hästsporten och såväl lärare som domare vid olika 
ryttartävlingar.

Man säger alltid, att ingen är oersättlig. Men det är Uno Bohman!
                                                                                                        Gösta Karlsson

Stort publikintresse
för Skarasällskapet
Hockeylegenden Ulf Sterner från Karl-
stad var gäst vid cafékvällen i Skara den 
14 oktober. Det blev stor publiksuccé!
- Ja, till och med så stor att inte alla fick 
sittplats, säger sällskapets ordförande 
Olle Magnusson. Tyvärr måste därför en 
del vända om i dörren.
Uffe Sterner var en trevlig bekantskap. 
Han hade mycket att berätta om från sina 
många år som hockeyspelare. 
- Han var ju till och med Sverige första 
ishockeyproffs i NHL, säger Olle Mag-
nusson vidare.
Ulf Sterner började spela ishockey redan 
som 13-åring hemma i Deje. Sedan blev 
det Forshaga, där han spelade i fem sä-
songer och blev den stora stjärnan innan 
han värvades till Frölunda.
Han debuterade i Tre kronor redan 1958 
och var med i VM-laget som tog guld i 
Colorado 1962.

Ulf Sterner gästade oktobercaféet i Skara.
Foto: THOMAS WEDIN/SKARABORGS 
LÄNS TIDNING

Damerna i Dimbo IF fick aldrig förmånen att spela i seriespel, 
men att möta herrarna då och då gick för sig. Bakre raden fr v 
Britt Johansson, Inga-Lill Ljungberg, Margit Johansson, 
Gunvor Johansson, Margareta Karlsson och Britt Folke.
Främre raden fr v Ingbritt Ågren, Inga-Lill Karlsson, 
Margareta Berger, Yvonne Ljungberg och Inga-Lill Hagstedt. 
(Tyvärr har det inte gått att få fram vilket årtal bilden är tagen).

när sju minuter återstod 
av matchen kvitterade 
högeryttern Hans Dahl-
ström.
Dimbo kom sedan i 
seriespel och första 
säsongen 55-56 slutade 
Dimbo sjua av tio lag 
i Falköpingsserien. 
Serievinnare blev Hå-
vens IF med Ekedalens 
SK på en andraplats 
och Grolanda IF knep 
bronset.
1970 deltog Dimbo IF 
för sista gången i serie-
spel och fotbollen gick 
i graven. Idrottsanlägg-
ningen användes sedan 

av Ekedalens SK och Folkabo IK som 
träningsplan. I dag är arrendet uppsagt 
och delar av anläggning har återanvänts 
vid boulebanorna vid Dimmehus.

Boule
Trots att flera idrotter inte finns längre 
under föreningens beskydd så lever 
Dimbo IF vidare. Numera är det boulen 
som binder samman medlemmarna och 
vi får absolut inte glömma den röda 
tråden – Bastun.
Boulespelarna är representerade i ett 
antal olika serier med varierande fram-
gångar och under vintern drar man in till 
Tidaholm och inomhushallen som ägs av 
Tidaholms Bouleförening.

                                  Janne Kindmalm

- Detta blev alltså en mycket lyckad kväll 
med publikrekord i vår lokal, fortsätter 
Olle Magnusson.
Wetterhall avslöjade
Den 11 november var det sedan dags 
igen. 
Cafégäst den kvällen var Skaracyklisten 
Alexander Wetterhall, som berättade om 
sina år som cykelproffs.
Han kunde dessutom avslöja att Skara får 
ett eget cykelstall från nyåret.
Tio proffscyklister har skrivit på för det 
nya stallet Tre Berg Bianchi.
Även denna kvällen blev mycket lyckad, 
slutar Olle Magnusson - även publikt, 
men ingen behövde gå hem utan att höra 
det intressanta föredraget..
Som vanligt vid dessa kvällar blev det 
mycket snack och sällskapet serverade 
sina medlemmar fika.
Den 11 november bildades Skara IF 
år 1900. Föreningen är Västergötlands 
äldsta fotbollsförening och kunde nu fira 
sin 114 –årsdag.

Ordföranden Leif Nordh läste ur fören-
ingens första protokoll.
Skara Idrottshistoriska Sällskap har nu 
130 medlemmar och en bred verksamhet 
med eget idrottsmuseum.
                                       Gösta Karlsson
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WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

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

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

Har du något idrottsminne, 
som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, 
utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för 
publicering –färg eller svart/vitt 
digitala, högupplösta, eller vanliga   
                                                   kort. 

Hänt i Vadsbo 
IHS i höst!
Lite av vad som tilldragit sig haver i 
Vadsbo Idrottshistoriska sällskap under 
hösten. 
Under sommaren har sällskapet på Vads-
bo Museum haft en utställning, med bl.a, 
Bernt Johanssons guldcykel från OS -76, 
och foton på våra svenska mästare, en 
ansenlig samling. Utställningen har rönt 
stort intresse, och nådde sin kulmen vid 
skördefesten i Mariestad, då nästan 200 
personer skrivit sina namn i gästboken. 
Vi fick då också vår 300:e medlem.
Våra Öppet Hus-kvällar har varit välbe-
sökta. Vid septembermötet gästades vi av 
en legendar inom svensk sportjournalis-
tik, arvikabon, Kjell ”Keeper” Emanuels-
son, som bl.a. berättade om sina 17 år 
på Mariestadstidningen. Saken blev inte 
sämre av att hans två företrädare, Tord 
Källström och Håkan Larsson mötte upp.

Lika fullsatt var det vid oktobermötet, då 
gästades vi av Karlskoga-Bofors sport-
chef, Torsten Yngvesson som berättade 
om konsten att få ett slagkraftigt hockey-
lag med små medel.
Fyra medlemar har deltagit i en resa 
anordnad av IHRF till Helsingfors, 

Allsångsprogrammets eminenta omslags-
sida framtagen av Anita Johansson.

Under skördefesten på Vadsbo museum fick vi vår 300:e medlem. Fr. v. Muséisamord-
nare Linda Svensson, sällskapets ordförande Bo Zackrisson, nye medlemmen, Semir 
Zaklan, Sten-Åke Collberg och Örjan Johansson.

Karlskoga-Bofors sportchef Torsten 
Yngvesson visar stolt upp den  nyligen 
framtagna brickan med sällskapets em-
blem i botten.

Tord Källström och Håkan Larsson 
flankerar sin efterträdare Kjell ”Keeper” 
Emanuelsson.

där vi bl.a. besåg olympiastadion.

En fotbollsresa till Borås och matchen 
Elfsborg-AIK lockade ett 30-tal medlem-
mar.

Allsångskvällen på Hotell Norrqvarn i 
Lyrestad blev som vanligt lyckad. Ett 
80-tal personer åt landgång och sjöng för 
full hals.
Programmet avslutades med den tra-
ditionella ”Julbordskryssen” till Åland 
med Cinderella och Gullspångs Buss. 58 
medlemmar deltog.

Text och foto: Pelle P 

VADSBO
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VINTERKRYSS

VINTERKRYSS.
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, ordet för något som är aktuellt för årstiden.
Skriv ner svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till:
”VINTERKRYSS”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik. Glöm inte ange namn och adress!
Senast den 2 febr 2015 vill vi ha insvaren. Vi drar som vanligt tre vinnare bland rätt insända svar.

Rätt svar i förra numrets ”HÖSTKRYSS” skulle vara ”SENSOMMAREN”.
Vi har dragit följande Vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter:  Irène Kindstrand, Hjortmossegatan 110, 461 51 Trollhättan.
2:a pris 2 Sverigelotter: Ove Ljung, Villagatan 17, 546 72 Mölltorp.
3:e pris  1 Sverigelott:   Leif Andersson, Arkens väg 1, 3 tr. 136 37 Handen.
                                                                                                                                                                                                                                      
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: stigs46@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 4 2014

Peter Lindén kåserade - sid 4   

...och mycket, 
mycket mera!

En världsattraktion - sid 8-9

Vi på red. önskar 
alla våra läsare 

en riktigt 
God Jul och ett 
Gott Nytt År!

Den historiska nollan spräcktes - sid 6

Friidrott i Falköping -sid 14

Kapprodd - sid 22

Hols IF - sid 24-25

Dimbo IF - sid 26


