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Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

I årets första utgåva av Westgötarnas 
Idrottshistoria hade jag tänkt uttrycka 
mina tankar och förväntningar inför 
det kommande verksamhetsåret. 

När jag  satt med dessa funderingar 
nåddes jag av den tragiska nyheten 
om attentatet i Paris. 
Några mördades för sina handlingar 
(teckningar) – andra för det de var
(judar), som alla  befann sig på 
fel plats. 

Vad jag då hade tänkt skriva blev 
oviktigt.
 
Tankar alltifrån Berlin1936, Munchen, fotbollsvåld och mobbing 
for genom mitt huvud. Idrotten har idag blivit en tacksam arena för 
fanatisk nationalism, propaganda och våld. I förlängningen är detta 
också ett angrepp på yttrandefriheten. Hot,våld och mord kan aldrig 
accepteras, men verkligheten kommer härvidlag oss allt närmare, till 
stordel med teknikens hjälp. Attentatet är ett angrepp på det fria ordet 
– ytterst avsett att skrämma oss andra till tystnad. 

Detta kräver ett ställningstagande även på det personliga planet. 
Har vi modet att till varje pris stå upp för yttrandefriheten ”Je suis 
Charlie” eller tycker vi att den missbrukas ”Je ne suis pas Charlie”. 
Satiren i form av en teckning har en oerhörd genomslagskraft. 
Ett penseldrag kan förvandla bilden från att vara oskyldigt positiv till 
skrämmande negativ. 

Många av oss har säkerligen någon gång kanske i ungdomlig 
obetänksamhet ritat av någon lärare eller som vuxen någon chef vi 
mött. Hur? Säkert har vi också varit med om att ge denne någon ett 
smek- eller öknamn. Ett namn som ofta följer med livet ut. 
Smek- eller öknamn väljer man inte själv. Det gör andra. 
Är de kopplade till personens utseende eller beteende och därtill 
negativa, krävs det mycket kraft och stort självförtroende hos den det 
berör att höra och leva med det. Har detta med det fria ordet att göra? 

Var går gränsen? Möjligen måste det hanteras med varsamhet. 
Nog finns det lite att fundera över....
 
Men det kanske ”lognar ner sig”, som västgöten säger. 

Steget mellan det sagda och det gjorda blir allt längre.

Väl mött på årsmötet i Trollhättan den 7 mars 2015!
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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 tolfte år. 
44 fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och 
bilder har hittills producerats.

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

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 2/2015 ca. V 21

Nr 3/2015 ca. V 38

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. 



BORÅS HAR FIRAT 25-ÅRSJUBILEUM

Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

”Potatisbok” från AlingsåsÖppet Hus på Idrottsmuseet i Boråshallen 

Olof Toftby gjorde en historisk tillbakablickJubileumsmiddag i Annelundsvillan

En belåten Tommy Olsson, 
ordförande i BIS
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Torsdagen 27 november firade Borås Idrotts-

historiska Sällskap, BIS, sitt 25-årsjubileum. 

Festligheterna inleddes på eftermiddagen med 

ett Öppet Hus för alla intresserade i Boråshal-

len där det var uppdukat med kaffe, bullar 

och pepparkakor mm. Många kom också 

och minglade och besåg Idrottsmuseet med 

Olympiamontern, Wall of Fame med tre nya 

profiler från tisdagen innan, samt boråsmedal-

jörerna. Många tittade naturligtvis också på de 

filmer från BIS stora samling idrottsfilmer som 

visades i filmsalen.

Därefter fortsatte det hela med en jubileums-

middag i trivsamma Annelundsvillan, dit alla 

idrottshistoriska sällskap i landskapet var 

inbjudna med två representanter, tillsammans 

med nuvarande och tidigare anställda, styrelse-

medlemmar och samarbetspartners.

Drygt 50 personer deltog. Föreningens nestor 

Olof Toftby gjorde en historisk tillbakablick 

över de 25 framgångsrika åren men talade 

också om framtiden. Uppvaktningarna med tal 

och gåvor var många, allt i en god och lättsam 

anda som kändes utomordentligt bra för BIS, 

som ordföranden Tommy Olsson påpekade i 

sitt tack.
                              Red.      Foto GA/BIS
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Gunnar Gladh, Falbygden

Folke Brink, Lidköping

Karin Monsén-Karlsson dekorerar Olof Toftby

Tidigare medarbetare i BIS

Carl-Erik Johnsson

Mingel i Annelundsvillan

Kenneth Ohlsson, Vårgårda

Olle Magnusson, Skara

Djupa diskussioner

Uppvaktningarna med gåvor, standar och blommor var många

...och många var 
gratulanterna!
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av Alf Johansson

Inledning
1946 fyllde jag sju år och började i första 
klass i Östra folkskolan i Lidköping. Det 
var ett stort jubileumsår, staden firade 
sitt 500-årsjubileum på ett storslaget 
sätt. När jag nu har läst Nya Lidköpings-
Tidningen (NLT) för 1946, kan jag 
konstatera, att det var många föreningar i 
Lidköping som också jubilerade det året. 
På olika sätt har de genom åren haft be-
röringspunkter med min familj och släkt.
   Det handlar då om en familj med stort 
idrottsintresse. Det var min pappa Hen-
ning, porslinsmålare vid Rörstrand, och 
min mamma Sigrid, kontorist, som fick 
sluta sitt arbete när hon gifte sig 1938. 
De fick tre barn under andra världskri-
get, jag själv, min bror Kjell och min 
syster Kerstin. Men det handlar också 
om pappas bror Alf, mammas syskon 
Inga, Anna-Lisa, Kerstin och Carl-Gustaf 
Carlsson samt Anna-Lisas man Bertil 
Sundling och moster Kerstins man Sven 
Artig. 

Lidköpings skytteförening 
– fyllde 85 år 1946. Då hade föreningen 
442 aktiva och 101 passiva medlemmar. 
Man arrangerade en skyttets dag på sta-
dens jubileumsutställning och tävlingar 
på skjutbanan, där priserna bestod bland 
annat av porslinspjäser från Rörstrand.  
Några skyttar fick förtjänstmedaljer, 
bland annat den gamle världsmästaren på 
armégevär Ernst Malmgren.  Två andra 
medaljörer var Paul Frick och Birger 
Wold. Paul Frick var min förste instruk-
tör, när jag började skjuta i föreningen 
1953. Birger Wold tog med oss yngre 
skyttar i sin stora bil till tävlingar runt 
om i Skaraborg. Det var också han som 
delade ut en förtjänstmedalj till mig, när 
jag hade vunnit skol-SM 1958.
  I skytteföreningens medlemsmatriklar 
har jag för övrigt hittat pappa och flera av 
hans arbetskamrater på Rörstrands måleri 
och morbror Bertil. Jag har också hittat 
morbror Carl-Gustaf och min bror Kjell 
som rekryter i föreningen.  

Lidköpings schacksällskap 
– fyllde 40 år 1946 och då konstaterade 
NLT, att schackspelare ”kan vara mänsk-
liga varelser, trevliga sällskapsmänniskor 
och inte alls världsfrämmande” och att 
det är ”många av schacksällskapets med-
lemmar som äro medlemmar i andra – i 
en del fall idrottsliga organisationer”. Av 
de namn som räknades upp i NLT känner 
jag igen två som världsmästare i skytte, 
nämligen ovan nämnde Ernst Malmgren 

1946 ett jubileumsår i Lidköping – en personlig betraktelse

Wästerlunds IK:s fotbollslag 1931 
(fotografi på Skaraborgs föreningsarkiv).

Truppgymnaster från Lidköping på 1930-talet (fotografi i mammas album). 

och Gustaf Andersson. Den senare deltog 
även i två olympiader.
  När jag senare spelade i föreningen, fick 
jag tampas med andra som nämndes i 
NLT 1946. Bland dem fanns ”den gamle 
schackkämpen korrespondenten N. W. 
Hallgren” och ”skeppsredaren Helge 
Källsson”. Jag har sparat protokoll från 
partier, som visar att jag besegrade dem. 
Men föreningens då bästa spelare, Jean 
Mörby och Thor Nättorp, fick jag aldrig 
spela mot, de var för bra. 

IF Heimer 
– fyllde också 40 år 1946.  Jag har inga 
egna minnen från föreningen. Pappa 
spelade dock fotboll några år i Heimers 
B-lag och min bror Kjell spelade i ett av 
pojklagen. Själv fick jag agera målvakt 
åt pappa på somrarna, när vi besökte 
Truve strandbad. Senare spelade jag 
också några matcher i ett av Rörstrands 
korplag. 
  Men framför allt så spelade min farbror 
Alf i Heimer. Han dog dock 1932, när 
han var 21 år. Då var han redan etable-
rad som A-lagets självskrivne målvakt 
och i nekrologen i Westgöta-Posten kan 
man läsa, att ”som Heimers smidiga, 
säkra, utomordentliga målvakt är Alf 
Johansson känd från den yngste till den 
äldste av stadens fotbollsintresserade, 
men genom sin ovanliga förmåga även 
känd på de flesta platser i västra Sverige. 
Många äro de bevis på sällsynt skicklig-
het han skänkt. I särskilt minne bevara vi 
Jonseredspublikens spontana beundran.” 
Som av en händelse är min nuvarande 
postadress just Jonsered och ja, jag är 
döpt efter honom.

Wästerlunds IK 
– WIK, firade 15-årsjubileum 1946. 
När föreningen bildades 1931, var både 

pappa och farbror Alf med. De spe-
lade båda i fotbollslaget och på bilden 
syns pappa knästående i mitten och Alf 
stående i mitten. De var då 23 respektive 
20 år gamla. Men 1932 lade man ner fot-
bollslaget och ägnade sig helt åt bandy, 
där Alf var en stabil centerhalv och mål-
skytt. Jag har också hittat morbror Bertil 
och morbror Sven samt flera av pappas 
arbetskamrater som medlemmar i WIK 
under 1930-talet. 

 
  Långt senare blev både min bror och jag 
själv bandyspelare i WIK. Vi debuterade 
den 12 februari 1956 i WIK:s juniorlag 
som backpar.  Då slog vi Villa BK:s 
juniorlag på bandygrytan med 7-0. Det 
skall noteras, att jag själv blev en ytterst 
medelmåttig bandyspelare i WIK:s B-lag 
och senare i Chalmers bandylag och 
Sävedalens BK. Min bror däremot blev 
något av en stjärna i A-laget och så små-
ningom också allsvensk spelare i Villa 
BK. Han var då känd som Kjell ”Krul-
len” Johansson. 

Lidköpings gymnastik- och 
simsällskap
– LGSS, firade sitt 30-årsjubileum 
1946. Jag lärde mig tidigt att simma på 
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På sommarmötet i 
Kinnaström den 30 
augusti gjordes en information 
och ”utmaning” till alla lokala 
sällskap i Västergötland. 
Styrelsen i WIS skall nu i sam-
arbete med SISU Västergötland 
göra en handlingsplan inför 
framtiden och nu är 
utmaningen till Dig:

KAN NI GÖRA SAMMA 
SAK I DITT LOKALA 
SÄLLSKAP?

På medlemsresan till Helsingfors den 2-4 
september genomfördes en bakgrunds- 
och utvecklingsenkät med alla deltagare, 
som kallades ”frågor på väg”. 
I bussen blev det ett ivrigt diskuterande 
och synpunkter och visioner skrevs ned. 
Detta har nu fortsatt under en utbild-
ningsdag på Idrottens hus i Skövde den 
1 oktober, då övriga i WIS styrelse också 
fick möjlighet att fylla i enkäten. 
Därtill följde en processgenomgång 
under ledning av SISU-konsulenten Ken-
neth Tidebrink. 
På förmiddagen den 8 december hade vi 
så en genomgång för att få fram en hand-
lingsplan för WIS framtida verksamhet. 
Detta skedde i Falköpings golfklubbs lo-
kaler. Nu skall den slutliga fördelningen 

”Frågor på väg” blir handlingsplan och 
föreningsutveckling i alla lokala sällskap

av nya arbetsuppgifter och tidsplan antas 
i januari 2015.
Arbetet drivs och redovisas i studiecir-
kelform och detta tillsammans med att 
t.ex. idrottskafékvällar blir redovisade 
som kulturgrupper, gör att vi kan få 
tillbaka ”favörer” i form av föreläsare, 
idrottslegender, studiematerial, lokal-
kostnader eller fika etc. i samarbete med 
SISU Idrottsutbildarna. Detta betyder att 
samarbetet mellan lokala idrottshisto-
riska sällskap och SISU blir en win-win 
historia för båda parter.
WIS skall nu ta fram en handlingsplan 
och har visioner inom följande områden:

• Föreningsutveckling startas 
inom samtliga lokala sällskap, 
där vi försöker fördela ledamöter 
i WIS styrelse till olika arbetsupp-
gifter och processhjälp tillsam-
mans med SISU-konsulenterna. 
Försök skall göras för att få igång 
sällskap i dagens ”vita fläckar” 
inom distriktet.

• Stimulans till att göra bra 
”idrottskaféer”, som gärna kan 
genomföras i samarbete med 
aktiva idrottsklubbar och som 
kulturgrupper inom SISU.

• Bättre och mer levande och 
virtuella montrar i våra museer 

och på riksplan, kanske i samver-
kan med riksidrottsmuseet, som 
gör att vi i våra Idrottshistoriska 
sällskap blir marknadsförings-
kanaler och samarbetspartners.

• Skapa en bättre gemensam 
databank (med stor kapacitet och 
sökbara ord) eller samverka med 
t.ex. hembygdsrörelsens ”Bygde-
band” för att få en samlad idrotts-
dokumentation.

• En större satsning och lyft 
(idrottslyftet??) på olika lokala 
projekt t.ex. EU-projekt inom nya 
Leader-LLU eller inom Västra 
Götalandsregionens nya samver-
kan i ”social ekonomi”.

• Medlemsrekrytering och 
effektivare styrelsearbete även 
mellan styrelsemötena.

• Fortsätta utvecklingen för 
att bibehålla tidningen ”Westgö-
tarnas idrottshistoria”, som en 
aktiv dokumentationsplats och 
stimulansgivare.

Sven-Åke Mökander 
på uppdrag av styrelsen i WIS

egen hand ute vid Truve och blev aldrig 
medlem i LGSS. Men min bror Kjell och 
min syster Kerstin deltog i simtävlingar 
i LGSS. Kjell deltog också i simhoppar-
klubben ”Vågar allt” med spektakulära 
hopp från hopptornet på Framnäsbadet.

Lidköpings kvinnliga gymnas-
tikklubb och Lidköpings indu-
striers gymnastikförening
– fyllde båda 25 år 1946. Då var gym-
nastikdirektören Ingegerd Munkegård 
ledare i den kvinnliga klubben och hon 
blev också min gymnastiklärare, när jag 
började i realskolan 1950.  Mamma och 
moster Anna-Lisa deltog i den kvinnliga 
klubbens truppgymnastik, som under 
1930-talet leddes av löjtnanten Nils 
Påhlman. På bilden med trupper från de 
båda föreningarna syns löjtnant Påhlman 
i mitten med mamma på sin vänstra sida 

och Anna-Lisa på sin högra sida. Min 
morbror Bertil, som var medlem i den 
manliga gymnastikföreningen, syns dock 
inte på bilden.

Lidköpings vintersportklubb
– LVSK, fyllde 15 år 1946. Mamma 
och hennes syskon och mina morbröder 
var alla medlemmar i LVSK. Mamma 
övertalades en gång att ställa upp i 
skaraborgsmästerskapet på skidor. Det 
var 1936 i Skövde, då hon blev femma i 
damklassen. Då var hon 23 år gammal. 
Mina blivande morbröder Bertil och 
Sven deltog i juniorklassen. Skidspåren 
var bedrövliga och mamma deltog inte i 
någon mer tävling. Bertil och Sven kom 
senare att bli ledare och styrelseledamö-
ter i klubben. 
  Själv övertalades jag också en gång att 
tävla i LVSK:s regi. Det var när jag blev 
trea i lidköpingsmästerskapet i orien-

tering för juniorer 1959. Vi i familjen 
Johansson utnyttjade för övrigt gärna 
LVSK:s stuga på Kinnekulle vintertid. 
Då åkte vi med rälsbuss till Råbäck och 
därifrån tog vi oss upp till högkullen till 
fots eller på skidor. 

Lidköpings bollklubb
– LBK, firade sitt 10-årsjubileum 1946. 
Just 1946 flyttade klubben sin träning till 
Lilla Bommens idrottsplats. Jag har själv 
inte varit medlem i klubben, men många 
av oss pojkar i Gamlesta’n cyklade ofta 
ut till Lilla Bommen för att sparka boll 
och pappa spelade korpfotboll där. Lilla 
Bommen låg då en bit sydväst om bebyg-
gelsen, nära skogen. Vad jag minns fanns 
där bara omklädningsrum utan dörrar 
och utan tillgång till vatten och elektriskt 
ljus. 

                                        Alf Johansson
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ÅRSBERÄTTELSE FÖR WESTGÖTA 
IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP, WIS, 2014

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

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

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

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

Styrelsen har under året bestått av Ro-
land Gustafsson, ordförande, Bo Zackris-
son, vice ordförande, Tommy Olsson, 
sekreterare, Sture Pettersson, kassör, 
Bengt-Göran Bäcklund, Karin Monsén-
Karlsson och Sven-Åke Mökander, 
ledamöter samt Lars-Göran Bengtsson 
och Lennart Lundh, ersättare. Carl-Erik 
Johnsson, Västergötlands Idrottsförbund, 
har varit adjungerad. Styrelsen hade åtta 
protokollförda möten under året varav ett 
konstituerande.

Samtliga 17 idrottshistoriska sällskap/
föreningar i landskapet var och är med-
lemmar i WIS. Medlemsantalet i sällska-
pen passerade under slutet av året 4 000.

Årsmötet 2014 avhölls  på Skara stadsho-
tell med Skara IHS som värdar. Förutom 
de sedvanliga förhandlingarna fick 
deltagarna lyssna på skaraprofilen Uno 
Bohman som kåserade om Skara och 
skaraidrottens historia på ett lika roande 
som tankeväckande sätt.

Årsmötet 2014 avhölls  på Skara stadshotell med Skara IHS som värdar

Roger Gottfridssson, f d sportjournalist, 
kåserade på årets sommarmöte

Årets sommarmöte hölls i Kinnaström i 
Mark och samlade ett 70-tal deltagare. 
Carl-Erik Johnsson berättade om sin 
kartläggning av orienteringsklubbar och 
samlande av klubbnålar. Roger Gottfrids-
sson, f d sportjournalist, kåserade  un-
derhållande om sina 15 olympiader och 
deltagarna hann också med en idrottslig 
tipspromenad i omgivningarna.
 
WIS är fortsatt medlem i IHRF och sam-
arbetade med denna organisation kring 
en tredagars bussresa till Riksidrottsmu-
seet i Stockholm och Olympiamuseet i 
Helsingfors som samlade 22 deltagare 
från Västergötland.

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

Under året har styrelsen sett över kriteri-
erna för utmärkelser och fastställt riktlin-
jer för valberedningens arbete. Stadgarna 
har förändrats så att endast idrottshis-
toriska sällskap ska vara medlemmar i 
WIS, dvs inte enskilda eller företag. 

Ekonomiskt gick verksamheten 2014 
med ett litet underskott vilket innebar 
ett bättre resultat än förväntat. WIS går 
därmed in i 2015 med god likviditet. 
Det stöd som WIS får av Västergötlands 
Idrottsförbund, VIF, är av avgörande 
betydelse för verksamheten liksom ett 
fortsatt gott samarbete över huvud taget 
med VIF/SISU.

                                      Tommy Olsson
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Borås Idrottshistoriska Sällskap

Idrottsmuséet var välbesökt under året

BIS styrelse har under 2014 haft följande 
sammansättning: Tommy Olsson, ordf, 
Björn Bergqvist, v ordf, Lennart Alsin, 
Maritha Hallberg, Arne Kjörnsberg, Kjell 
Sternfeldt och Göran Zettergren, leda-
möter samt ersättarna Bengt Fredenlund, 
Jörgen Lindbratt och Lars Sundin. Berg-
qvist, Kjörnsberg och Sundin var utsedda 
av Borås Stad, övriga av BIS årsmöte.

Camilla Brodin, stads- och föreningsarki-
vet samt Olof Toftby och Maija Larsson 
har varit adjungerade. Olof Toftby som 
kanslichef och Maija Larsson som kassör 
och styrelsesekreterare. Göran Axels-
son har varit redaktör för Westgötarnas 
Idrottshistoria, WI, och Leif Svensson 
ansvarig utgivare. Steve Gustavsson har 
varit datakonsult. BIS har dessutom haft 
7 anställda med arbetsmarknadsstöd.

Föreningen hade under året 650 medlem-
mar varav 493 var enskilda sådana och 
157 föreningar. Antalet medlemmar var 
därmed i princip oförändrat sedan 2013.

Idrottsmuseet var enligt den policy som 
gällt de senaste åren öppet i anslutning 
till olika arrangemang i Boråshallen samt 
för förhandsbokade gruppvisningar. Sam-
arbetet med framgångsrika Borås Basket 
har varit synnerligen positivt när det 
gäller besök. Antalet besökare uppgick 
till 1 651 vilket innebar en kraftig ökning 
i förhållande till 2013. 
BIS har också fortsatt att visa idrotts- och 
kulturhistoriska bilder i Galleri Idun och 
kafeet i fullmäktigehuset samt nya så-
dana i det s k Brygghuset. I ett samarbete 
med Elfsborg har en korridor i Sjuhä-
radsläktaren utsmyckats med tecknade 
bilder av boråsiska sportprofiler från 
tecknaren Geson och andra bilder.

2014 fyllde BIS 25 år. Detta firades 27.11 
med ett välbesökt Öppet Hus i Idrottsmu-
seet/ Boråshallen och en jubileumsmid-
dag för ett femtiotal speciellt inbjudna 
gäster i Annelundsvillan i ett mycket 
lyckat arrangemang.

2014 valdes tre nya namn in i boråsidrot-
tens Wall of Fame: Kjell Johansson, ten-
nis, Stefan Persson, ishockey, och Jonas 
Larsson, basket. Däremot valde juryn att 
inte dela ut någon boråsmedalj för 2013 
års bästa prestation. 

BIS fortsatte under året att ge ut West-
götarnas Idrottshistoria i fyra nummer 
på uppdrag av Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap, WIS. 

Den traditionella personal- och stu-
dieresan tillsammans med stads- och 
föreningsarkivet gick till Lidköping 
där Idrottsmuseet, Rörstrandsområdet, 
Stadsbiblioteket och Föreningsarkivet 
besöktes.

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap

Arbetet har fortskridit med skötsel och 
arkivering av nytt, inkommit material till 
museet. 
Vi har haft museet öppet varje måndag 
mellan kl 10 - 12, samt en gång i må-
naden (sista måndagen), kvällsöppet kl. 
17 - 19.
Vi har haft besök av skolklasser, organi-
sationer, föreningar och privatpersoner.
Var medarrangörer till WIS årsmöte i 
mars 2014. Vi har besökt Göteborgs 
Idrottsmuséum och Kålles Rekordmaga-
sin. 
Vi medverkade och uppvaktade Borås 
Idrottshistoriska Sällskap:s 25-årsjubi-
léum med vårt standar.
22 nya medlemmar har tillkommit under 
året.

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap

Under verksamhetsåret 2014 har sty-
relsen för Karlsborgs IHS haft följande 
sammansättning och ansvarsfördelning:
Roland Gustafsson ordförande, 
Åke Engvall sekreterare, Göte Ivarsson
kassör, Lars-Erik Andersson,
Martin Grudemo, Christer Carnegren och
Håkan Larsson ledamöter.

Styrelsen har sammanträtt i regel en gång 
per månad – sammanlagt tio gånger.
Därutöver har styrelsen kallat till och 
avhållit totalt tjugo arbetsmöten.

Medlemsutvecklingen är positiv. 
Antalet medlemmar var vid årsskiftet
148 – enskilda personer och föreningar.

Vår ekonomi är stabil och kontrollerad. 
Vi samverkar lokalmässigt med IF TIVO 
och erhåller ett mindre verksamhetsstöd 
från Karlsborgs kommun.

Under verksamhetsåret har 
Karlsborgs IHS, tillsammans med med 
övriga idrottsföreningar, varit represen-
terade
• i Karlsborgs kommuns Idrottsråd
• deltagit i gemensamma idrottshisto-
riska träffar anordnade av
• i ”Femklövern”. Vid vårträffen stod 
vårt sällskap som värd med besök på 
Forsviks Industriminne och hjulångaren 
Eric Nordevall
• deltagit vid av WIS och SISU anord-
nade konferenser och möten, bl.a. vid 
WIS:s årsmöte i Skara och WIS:s som-
marmöte i Mark.
• tillsammans med Carlsborgs Motor-
klubb anordnat ett ”motorcafé”, som 
lockade över etthundra deltagare 
• deltagit med en utställning vid den av 
Karlsborgs kommun arrangerade ”Må 
Bra Mässan” i oktober
• deltagit med en miniutställnig vid 
”Sköna maj-dagen” i Undenäs
• deltagit och varit representerade vid 
Idrottshistoriska Riksförbundets kon-
ferens i Göteborg i mars och IHRF:s 
idrottshistoriska medlemsresa till Stock-
holm och Helsingfors i september
• uppvaktat  Borås IHS vid dess 25-års-
jubileum
• vid flera tillfällen besökt idrottscaféer 
anordnade i Tibro, Vadsbo, Skara och 
Vara.

forts.
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Styrelsen för verksamhetsåret 2014 har 
haft följande sammansättning:
Ordförande Olle Magnusson, v.ordf. Leif 
Nordh, sekr. Gösta Karlsson, 
kassör Lars Ahlmark samt Lennart 
Lundh, Rolf Herrlin och Sten-Olof 
Ohlson.
Utöver årsmöte har 6 protokollförda 
styrelsemöten avhållits.
Under året har medlemsantalet glädjande 
fortsatt att öka, vid årsskiftet var vi nu
131 medlemmar.

Skara Idrottshistoriska Sällskap

Arbetet under året har bedrivits i tre 
arbetsgrupper, Idrottsmuseet, Doku-
mentation och Marknad. Ekonomi resp. 
Redaktion är två övergripande enheter 
direkt under styrelsen.
Medlemsantalet är 408 enskilda och 40 
föreningar. Årsavgiften har varit 100 kr 
för enskilda och 200 kr för föreningar.
Idrottsmuseet har varit öppet vardagar 
9-12 samt extraöppet under några tors-
dagskvällar i juni-augusti.
Dokumentation av sporter, föreningar 
och idrottsprofiler har fortsatt i stor 
omfattning. Ny ljudanläggning med hör-
slinga har installerats på Idrottsmuseet.
Årets Tema-utställningar har varit Klass-
fotbollen samt Örslösa IF 90 år.
Fotbollsresan för medlemmar gick till 
Karlskoga och Degerfors med besök på 
Nobelmuseet resp matchen Degerfors 
IF-Östers IF
Miniutställning och medlemsvärvning 
har genomförts på Ågårdsvallen i sam-
band med Klassfotbollen samt i Sparban-
ken Arena i samband med bandymatch

Samarbetet med Skara IF har fortsatt på 
ett bra sätt och vi utnyttjar gemensamt 
deras klubblokal på Skaraborgsgatan 29 
för våra cafékvällar med intressanta in-
bjudna gäster. Utöver detta har vi fortsatt 
med våra interna träffar på tisdagar
då upp till 20 medlemmar träffas för 
ef.m.kaffe, historier och anekdoter från 
Skaras idrott.
Vår monterutställning i Idrottshallens 
foajé finns kvar där Skara HK visar upp 
lite av sin historia.
15 mars stod vi som värd för Westgöta 
Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte på 
Stadshotellet i Skara. Utöver årsmötes-
förhandlingarna medverkade och kåse-
rade vår hedersmedlem Uno Bohman 
om Skaras idrottshistoria genom tiderna 
på ett som alltid intressant, roande och 
uppskattat sätt.
Måste tyvärr också här nämna, att Uno 
Bohman hastigt efter en kort sjukdomstid 
avled under juli månad.Vi i Skara sörjer 
och saknar honom mycket .

Under året har 5 cafékvällar arrangerats 
tillsammans med SI. Besöksantalet har 
varierat från 45 till 90 besökare. De gäs-
ter som besökt och berättat för oss är:
Axel ”Acke” Eriksson (fotboll, handboll, 
ishockey och bandy)

Stig Hagberg (sportjournalist)

Bosse Falk (fotboll)

Ulf Sterner (ishockey)

Alexander Wetterhall (cykling)

Samarbetet och utbytet inom Femklövern 
fortsätter på ett positivt sätt och vi stod 
som värd den 30 september då vi tillsam-
mans besökte lunchtravet på Axevalla.

Under vecka 42, Skaras kulturvecka, 
hade vi öppet hus i klubblokalen under 
två eftermiddagar för allmänheten.

• fortsatt arbetat med att löpande doku-
mentera idrotten i Karlsborg förr och nu
• monterat upp ytterligare en utställ-
ningsmonter i Undenäs, där vi i form av 
en idrottshistorisk miniutställning, sökt 
väcka intresse kring vår verksamhet
• regelbundet bidragit med artiklar till 
WIS:s medlemstidning Westgötarnas 
Idrottshistoria
• löpande hållit vår hemsida uppdaterad

forts.

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap

En Bandykväll för medlemmar hölls i 
september med medverkan av spelare 
och ledare från Villa Lidköping BK, 
Lidköpings AIK, BK Wiking, Kållands 
BK och Gillstad/Svarthall SK
En Damhandbollskväll har arrangerats 
med deltagande från Kållandsö HK, HK 
Linne o HK Lidköping
Öppna Hus i Stadsträdgården genom-
fördes i samverkan med Vävstugan, 
Musikskolan, Röda Korset och Terrassen 
under en lördag i november
Planerings- och utvärderingsdag för 
styrelse och arbetsgrupper genomfördes 
på Kinnekullegården.
Tisdagsträffarna på Idrottsmuseet har 
regelbundet samlat ca 20-30 medlemmar.
Antalet besökande under året uppgick till 
ca 1300 st
Styrelsen har haft följande sammansätt-
ning:
Ordf Folke Brink, v ordf Bengt-Göran 
Bäcklund, sekr Ingemar Williamsson, 
v sekr Gunnar Olausson, kassör Göran 
Karlsson, ledamöter Harald Falck, Sven 
Ljungström, Jan Ottosson, Kjell-Ove 
Hultfelt och Leif-Ove Gustafsson

Tisdagsträffarna på Idrottsmuseet har 
regelbundet samlat ca 20-30 medlemmar.

Stadshotellet i Skara
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Tibro Idrottshistoriska Sällskap

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

Årsmötet hölls i Blåbandslokalen i Tibro 
och bevistades av ett femtiotal av sällska-
pets medlemmar. Även detta år lyssnade 
vi på en bandinspelning från Tibro Mu-
séum, denna gång  ESSO-Gunnar som 
drev ESSO bensinstation.

Styrelsen har haft tolv protokollförda 
sammanträden och därtill arbetsmöten 
i samband med utställningar och övriga 
aktiviteter, vilket har rapporterats till 
SISU.

Styrelsen har bestått av :
Ordf. Ordf Sven Andersson , sekreterare 
Christer Carnegren,  kassör Jan Lindberg
Vice ordf Kenneth Danåker, Kent Lind-
berg, Håkan Larsson, Arne Jörgensen.  
Vidare har Arne Andersson, Jan Johans-
son, Bosse Lundmark och Jan-Olof 
Ahlander  varit med och bidragit med 
vårt arbete.

Medlemsantalet:
Är nu uppe i 163 medlemmar. 

Vår- och Höstträffarna:
Vårträffen var förlagd till Hörnebo SK 
nya klubbhus. Vi var inbjudna av HSK 
som redogjorde för sin verksamhet .
Höstträffens gäst var Inge Johansson ” I 
Tiavad”. Den gamle TBK brottaren som 
kåserade om sitt ”Livsstycke”.
Utställningarna i Lilla Hörnan har under 
det gångna året varit:

”Tibrobor i OS”, där vår meste OS-
deltagare Ove Emanuelsson kåserade 
om sina olympiska spel, Rom 1960, 
Tokyo 1964 och Mexico 1968. Ove är en 
duktig kanotist och är fortfarande i gång 
och plockar veteranVM-medaljer. Helt 
otroligt
Samt ”Tre B”, Bandy, Bridge, Boxning, 
där vår gäst kom från Lidköpings IHS, 
Bengt-Göran Bäcklund , som kåserade 
om bandy i Lidköping med koncentra-
tion på Villa BK. Våra Tibroboxare, Arne 
Feretti, Erling Blomberg och Nils-Erik 
Johansson, bidrog med några anekdoter. 
Bridgeklubbens ordf, Olle Gustavsson, 
informerade om klubbens verksamhet

Rankåspromenaderna:  
Vi har haft vår- och höstpromenader med 
Bingo och tipstävling. Detta ger oss ett 
bidrag till kassan.

Tibro Friidrottsklubb har haft tävlingar 
på Snickarvallen där vi varit tidtagare 
och varvräknare.
Sportlördag i sporthallen i Tibro fanns 
två skytteinstruktörer från TIHS på plats, 
Kenneth Danåker och Jan Lindberg
Som vanligt har vi också deltagit i våra 
populära träffar med Femklövern:  Karls-
borgs IHS, Forsviks varv, Erik Norden-
vall II , Skara IHS, Axvalla travbana

WIS årsmöte:  Skara  (vid årsmötet i 
Skara erhöll Christer Carnegren WIS 
standar
WIS Sommarmöte:  Mark

Tibro IHS var väl representerade vid 
Tibro Idrottsfestival samt på Tibro Kultur 
& Fritids föreningsträff i Folkets Park.
Vi har som vanligt haft fint samarbete 
med Tibro kommun Kultur & Fritid, 
Skaraborgs Allehandas Tibroredaktion 
samt SISU.

Lilla Hörnan

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap

Ett som vanligt positivt år 2014 för 
Vadsbo IHS med många arrangemang 
och aktiviteter. 
Vi inledde året med ishockey i Karlstad, 
och matchen Färjestad-Leksand. Ishock-
ey i Karlstad är på väg att bli en tradition.

 Fyra medlemmar deltog i en 3-dagars-
resa till Helsingfors i IHRF:s regi,  med 
besök bl.a. på Olympiastadion i Hel-
singfors. Några medlemmar har varit i 
Lidköping och sett matchen Villa Eds-
byn. Ett 30-tal medlemmar var i Borås, 
med besök på Borås Idrottsmuseum och 

Bo Zackrisson och Olle Malmborg har 
överlämnat ett matchställ till Gintarias 
Jaslunas, sportchef i Pakjuajis och 
Stanliai- området i Litauen

matchen Elfsborg-AIK. Fyra medlem-
mar har deltagit i en hjälpsändning till 
Litauen och överlämnat ett matchställ för 
ungdomar.  

årsmötet i mars var välbesökt, och in-
bjudne gästen, cyklisten, Bernt Johans-
son, gav oss ett smakprov om hur det 
gick till i ”Mästarnas mästare”.

Föreläsare vid våra ”Öppna Hus-kvällar” 
har varit, brottaren Alf ”Tjalle” Jakobs-
son, handbollskännaren P-O Höglund, 
bandyspelaren, Mikael Arvidsson, 
fotbollspelaren ”Fölet” Berntsson, 
idrottoraklet Kjell ”Keeper” Emanuels-
son, hockeyledaren i Bofors-Karlskoga 
Torsten Yngvesson och handbollspelaren 
Ola Andersson.

Flera av medlemmarna har också deltagit 
i 5-klöverträffarna under året.  

Medlemsutvecklingen är glädjande, vid 
årsskiftet var vi 324 medlemmar, en ök-
ning med drygt 70 personer. 
Vi har även inför 2015 gett ut en al-
manacka.  Den har tryckts upp i 250 
exemplar, och var vid årsskiftet i stort 
sett slutsåld.

2 allsångskvällar på Norrqvarn under 
Karl-Henry Jansson och Kjell Karlsson 
ledning har arrangerats under året. Båda 
har varit välbesökta och fortsättning 
följer.

Styrelsen har under 2014 bestått av: Ord-
förande, Bo Zackrisson, vice ordförande, 
Håkan Claesson, kassör, Börje Carlsson, 
sekreterare, Per-Göran Persson, övriga 
ledamöter: Stig Brånfeldt, Eiler Jansson, 
Örjan Johansson. Styrelsesuppleanter: 
Olle Malmborg, Rolf Markusson och 
Evert Karlsson. Adjungerad styrelsemed-
lem: Christer Carnegren.  .
Styrelsen har under året haft 12 proto-
kollförda sammanträden.
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Vara Idrottshistoriska Sällskap Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap

Vara IHS höll ett välbesökt årsmöte den 
13 mars i Vara Sparbankens hörsal under 
värdskap av Per-Gunnar Lindberg. Vi 
hade förmånen att få lyssna till initiativ-
tagaren till Vara IHS, Bror Jonsson, som 
berättade om sina framgångar i såväl 
löpning, där han tillhörde Sverigeeli-
ten i hinderlöpning, som i skidspåret. I 
sistnämnda spår åkte Bror 41 Vasalopp. 
Inte för inte utnämnde han sig som 
Varaslättens första idrottsliga ”proffs”. 
Därtill kom en gedigen ledarkarriär och 
en driftighet i allmänhet (se artikel i 
nummer 2 2014).

Årets aktiviteter har bestått av en träff 
med representanter för 70-åriga Tråvads 
IF på Ängevi idrottsplats som ”för-
spel” till fotbollsmatchen Tråvad/Larv-
Lidköpings Akademi (se artikel sid 26 i  
detta nummer). Dessutom anordnades en 
höstträff  i Norra Vångas klubblokal på 
idrottsplatsen Holmavallen, där vi fick ta 
del av NVBK:s och sammanslagningen 
med Edsvära IK,  ENV:s historia. 
  
Museet Kålles Rekord-Magasin har 
byggts till och förnyats. Säsongen har 
varit framgångsrik med många besökare. 
Bland de idrottshistoriska sällskapen 
har under året Falbygdens IHS och en 
delegation från Tibro/Karlsborg varit på 
besök. 

Vara IHS har representerat vid såväl 
WIS-årsmötet i Skara som på som-
marmötet i Kinnaström. Vi tillhör de 
flitigaste skribenterna i Westgötarnas 
idrottshistoria, med införda artiklar i 
förhoppningsvis varje nummer.  

Medlemsantalet har passerat 
100-strecket.

Under årets har följande styrelse fung-
erat: Ordf. Carl-Owe Johansson, v.ordf. 
Jacob Johansson, sekr. Sven-Olof 
Johansson, kassör Per-Gunnar Lindberg. 
Övriga ledamöter: Bruno Arvidsson och 
Sten-Yngve Wernebratt. Ersättare: Jan 
Hermansson och Hans Lundmark.   

Styrelsen har haft följande samman-
sättning under 2014: Kenneth Ohlsson 
(ordförande), Bertil Hedlund (vice ord-
förande), Irene Lennstrand (kassör), Stig 
Sjögren (sekreterare), Allan Andersson, 
Tomas Knutsson och Donald Jignéus 
(ledamöter) samt Roland Svensson 
(suppleant).

Den 31 december 2014  hade Sällskapet 
162 enskilda  medlemmar. Av dessa var 
följande sex hedersmedlemmar: Gösta- 
och Gunnel Pettersson, Per-Uno- och 
Ulla Hafström, Olle Ekman och Sven-
Åke Mökander. Utöver dessa hade Säll-
skapet, vid årsskiftet, 20 medlemmar i 
form av föreningar / företag. Således var 
det totala antalet medlemmar 182 st. 

Årsmöte hölls den 12 mars i Kullings-
hofstugan inför 35-talet närvarande 
medlemmar. Efter årsmötet berättade 
Lennart Anderberg om sin tid som spe-
lande tränare för Vårgårda IK:s herrse-
niorer under 1970-talets första hälft och 
om sin nuvarande roll som ordförande 
för Alingsås HK.
Utöver årsmötet har styrelsen haft  elva 
protokollförda sammanträden under året 
som gått.

Under det gångna året har man arrang-
erat sju s.k. idrottscaféer med varierande 
teman. Året inleddes den 27 januari med 
ett idrottscafé i kommunhuset, där kom-
munens föreningssamordnare, Hampus 
Haga, redogjorde för sina arbetsuppgif-
ter. 

Vid WIHS´årsmöte, den 12 mars 2014, 
avgick Roland Svensson (t.h.) som ordfö-
rande. En post han innehaft sedan 2005. 
Ny ordförande blev nu Kenneth Ohlsson.
                                Foto: Bertil Hedlund

Den 18 februari var det dags för ”ban-
dyresa” till Vänersborg och match i SM-
kvartsfinalen mellan IFK Vänersborg och 
Västerås SK/BK. Den 28 april gjordes ett 
besök hos Vårgårda Pistolskytteklubb, 
där Monica och Torben Rundqvist tog 
emot. Bl.a. berättade då Monica om sitt 
deltagande i OS i Sydney 2000. Delta-
garna fick även tillfälle att ”avlossa några 
skott” med luftpistol under sakkunnig 
ledning. Vårgårda CK:s ordförande, 
Hans Jönsson, var föremål för idrotts-
caféet den 27 maj, som hölls i VCK:s 
klubblokal på Tånga hed. Hans berättade 
då bl.a. om sin egen cykelkarriär och 
om klubbens arbete med arrangemanget 
kring ”Women World Cup”. Besökarna 
fick även möjlighet att besöka ”Fåglum-
muséet”. 

Höstens första idrottscafé ägde rum den 
19 september, då man gjorde ett besök 
hos Horla-Siene Missionsförsamling och 
dess anläggning, Storsjöstrand, i Horla. 
Besökarna hälsades där välkomna av 
församlingens ordförande, Sören Anders-
son, som gav en noggrann redogörelse 
av församlingens verksamhet samt om 
den påbörjade om- och tillbyggnaden 
av anläggningen. Deltagarna fick även 
en sakkunnig redogörelse för arrang-
emanget ”Horla Triathlon”, som i år 
20-årsjubilerade och då samlade närmare 
500 deltagare. Den 4 november hölls ett 
idrottscafé i Kyrkan Hus, dit man inbju-
dit de medlemmar som under året fyllt: 
75 år, 80 år, 85 år, 90 år samt 90 år plus, 
totalt 13 st. Av dessa hade tio st. hörsam-
mat inbjudan. ”Lite extra” uppmärksam-
het gavs åt bågskytten, Runa Bernemalm 
(90 år), som vid VM i Köpenhamn 1950 
blev trefaldig medaljös (guld, silver och 
brons) i lagskyttet. 

Förutom uppvaktning av jubilarerna 
underhölls gästerna (ca 60 st.) av Stig 
Löfvenius, som spelade och sjöng 
svenska visor och av Leif Brunnegård, 
som kåserade över ämnet, ”Idrott i 
bögda”. Den 25 november hölls årets 
sista idrottscafé i Kullingshofstugan. Den 
här gången i samarbete med OK Kul-
lingshof och SISU Idrottsutbildarna. Som 
gästföreläsare hade, ”ex-Kullingshofa-
ren”, Fredrik Johansson, inbjudits för att 
berätta om sitt framgångsrika tävlingsår 
2014. (Fredrik, som numera tävlar för 
IFK Lidingö SOK, har under året blivit 
både europamästare och världsmästare i 
stafett samt individuell svensk mästare i 
långdistansorientering.)
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Årsrapporter 2014
från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap

Tidaholms Idrottshistoriska Förening

Essunga Idrottshistoriska Sällskap

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap

Marks Idrottshistoriska Sällskap

Skövde Idrottshistoriska Sällskap

Vänersborgs Idrottshistoriska Förening

I samband med ”VårgårdaMässan”, den 
25-26 april i Tångahallen, hade WIHS en 
monter, där man bl.a. visade foton från 
nedlagda idrottsanläggningar i kom-
munen. Som ”brukligt”, har WIHS även 
medverkat vid ”Arkivens Dag”, som i 
år genomfördes i kommunhuset den 8 
november. 

Då Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 
höll årsmöte, i Skara den 15 mars,  
representerades WIHS av Roland Svens-
son och Stig Sjögren.  Duon represen-
terade även WIHS vid Vårgårda Fören-
ingsarkivs årsmöte den 17 mars. 

Den 25 i samma månad höll Destination 
Vårgårda årsmöte i ByaHallen, Ask-
landa, där WIHS representerades av, den 
nyvalde ordföranden, Kenneth Ohlsson. 
Stig Sjögren har representerat WIHS vid 
Vårgårda kommuns informationskvällar 
ang. nya bidragsregler den  7 maj och 4 
juni. Vid Westgöta Idrottshistoriska Säll-
skaps ”Sommarmöte”, i Kinnaström den 
30 augusti, representerades WIHS av: 

Kenneth Ohlsson, Stig Sjögren, Roland 
Svensson och Leif Carlsson. 
 Under året har Kenneth Ohlsson och 
Irene Lennstrand erhållit Westgöta 
Idrottshistoriska Sällskaps förtjänstdi-
plom. Utöver utmärkelserna till  dessa 
båda medlemmar, har WIHS tilldelats 
Vårgårda kommuns Kulturpris för år 
2014.

Tidigare ordföranden, Roland Svens-
son, uppvaktades på sin 80-årsdag den 
10 april. Under året (20 maj) blev även 
revisorn, Sten Johansson, 80 år och blev 
vederbörligen uppvaktad. Vidare har 
Borås Idrottshistoriska Sällskap uppvak-
tats i samband med dess 25-årsjubileum 
den 27 november. 

Några av WIHS´medlemmar har också  
bidragit med artiklar, bilder etc. i med-
lemstidningen, Westgötarnas Idrottshisto-
ria. Delar av WIHS´ digra 
bildarkiv har också varit publicerade i 
Alingsås Tidning vid några tillfällen 
under året.

Jubilerande WIHS-medlemmar 2014. Från vänster: Rolf Eriksson (75 år), Roland Svensson (80 år), Sten Johansson (80 år), 
Arne Andréasson (80 år), Stig Gustafson (80 år), Runa Bernemalm (90 år), Valdemar Andersson (93 år), Inge Samuelsson (75 år), 
Torsten Blomgren (75 år), Ingvar Andersson (90 år). Längst till höger: WIHS´ordförande, Kenneth  Ohlsson (”något yngre”).
     Foto: Jörgen Lindström
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Borås Idrottshistoriska
Sällskap
kallar till 
Årsmöte

den 18 mars kl. 18.00
i BT:s Presscenter, Allégatan 71

PROGRAM
Ordinarie årsmötesförhandlingar

Fika på BIS kansli

BIS medlemmar, 
samt övriga intresserade Boråsare 

hälsas hjärtligt välkomna!

För information ring 033 - 35 39 39

Styrelsen
Borås Idrottshistoriska Sällskap

Westgöta Idrottshistoriska
 Sällskap

  kallar till årsmöte

Dag: Lördagen den 7 mars 2015
Tid: Kl. 10.00

Plats: Folkets Hus, Trollhättan
Värdsällskap: Trollhättans IHS

Årsmöteshandlingar: 
Skriftlig kallelse med program, dagordning 

och övriga årsmöteshandlingar skickas ut till 
varje sällskap/förening 

senast två veckor innan årsmötet.  

Anmälan: 
Varje lokalt idrottshistoriskt sällskap/förening

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

 e-mail: roland@arnekarr.se 
alt. tel. 0505-30614, 0706-730614 

senast  27 februari 2015.
Anmälan är bindande.

Avgift: 150 kr/deltagare. (inkl. lunch).
Erlägges vid ankomst.

Välkomna!

Styrelsen WIS

Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap

ÅRSMÖTE 2015

 Måndagen 30 mars kl.18.00.

Folkets Hus
Cliosalen

Årsmöte med fäktaren
och olympiern Dicki Sörensen

ALLA hälsas hjärtligt välkomna!

Styrelsen 

Tibro 
Idrottshistoriska Sällskap

inbjuder till

 Årsmöte
Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 18.00

i BLÅBANDSLOKALEN

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, 
servering, samt möjlighet att lyssna på 
en bandinspelning från Tibro Muséum

Alla Hjärtligt Välkomna!
Styrelsen
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Wårgårda 
Idrottshistoriska

Sällskap
KALLELSE TILL
ÅRSMÖTE 2015

Onsdagen den 11 mars kl. 19.00
i Kullingshofstugan

Servering

Välkomna!

Styrelsen

Vadsbo Idrottshistoriska 
Sällskap 

kallar till

Å R S M Ö T E
   måndagen den 9 mars 2015 kl.18.00

i Mariestads BK:s klubbstuga på Vänershof

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Vi gästas av Degerfors IF:s tränare

PATRIK WERNER

Vi bjuder på fikat! 
 

VÄLKOMNA!

Styrelsen

Det blir ingen tidning
...utan Er –läsare!

Vi ser helst att alla 17 sällskapen/fören-
ingarna är representerade och eftersom 
det handlar om historia, är ju artiklarna 
inte ”färskvara”. Det är bättre att ha ett 
lager av artiklar på redaktionen, än att 
behöva ta till utfyllnad, som kanske är 

mindre intressant.
red.

Tidaholms
Idrottshistoriska 

Förening
Årsmöte

Villan
Tisdag 10 mars  kl. 18.00

Mats Löwing kåserar

Mycket välkomna!

Styrelsen 

Lidköpings Idrottshistoriska 
Sällskap

kallar till

ÅRSMÖTE
Torsdagen den 26 februari kl 19.00 

på Idrottsmuseet 

Årsmötesförhandlingar
Fika

Kvällens gäst är Kennet Andersson från 
VM-94 laget

Medlemmar och övriga intresserade 
hälsas hjärtligt välkomna

Styrelsen

Falbygdens
Idrottshistoriska

Sällskap
ÅRSMÖTE 2015

Måndagen den 2 mars kl. 18.30
i Frejahallen, Falköping

Servering

Välkomna!
Styrelsen
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Brottning saknas idag på idrotts-
kartan i Tidaholm. När det begav 
sig var det i allmänhet en stor 
idrott och det var knôkafullt på 
läktarna när det anordnades 
matcher och det gick inte att ta fel 
på att brottningsintresset var stort 
på orten.
Brottningens anor sträcker sig tillbaka 
till sekelskiftet då Tidaholms Atletklubb 
bildades. Brottningsmatcherna avgjordes 
då på Teater-Biografen (nuvarande Saga-
biografen). Under de första åren gjordes 
ett antal namnbyten och sedermera blev 
brottningen en sektion inom Tidaholms 
G&IF som hade brottningen under sina 
vingar i cirka trettio år.
Vid ett möte i Bibliotekshuset, närmare 
bestämt 27 januari 1932,  bildades Tida-
holms Atlet & Brottarklubb.
Klubbens förste ordförande var Fritiof 
Blom. Han kom sedan att bli något av 
en legendar inom Tidaholmsbrottningen. 
Han svingade ordförandeklubban ända 
fram till 1948 med ett undantag för 1933.

Tidaholms Atlet & Brottarklubb har haft många duktiga brottare och här ses fr v Markus Lundberg,Valle Johansson, 
Emry Österberg, Yngve Thurén, Magnus Kvist och Yvon Holm. Bilden tagen i mitten på 30-talet.

Knôkafullt när det brottades i Tidaholm 
Redan tidigt började föreningens brottare 
låta höra talas om sig och vid Skara-
borgsmästerskapen samt DM blev det 
många framskjutna placeringar.
Ja, det gick så långt att ansvariga för 
landslaget fick upp ögonen för klubben 
och framför allt för Marcus Lundberg 
som fick  ikläda sig landslagsdräkten i 
landskamper mot Norge såväl 1938 som 
1940.
Andra brottare som inte var lätta att tas 
med var Valle Johansson,Yngve Thurén, 
Karl Klang, Emry Österberg, Magnus 
Kvist och Yvon Holm. 
1935 var det dags att flytta brottarmattan 
till Bibliotekshuset och där fanns man 
kvar till nuvarande Idrottshallen stod klar 
1941.
Nya brottare kom till och här kan nämnas 
Rolf Lager och Eie Janson som båda fick 
utmärkelsen ”Tidaholms bästa idrottspre-
sentation” för 1951 respektive1958.
Rolf Lager har nog ett oslagbart rekord. 
Vid ett Skaraborgsmästerskap vann han 
tre matcher på raken och allt under totalt 
en minut. Fantastiskt! Andra duktiga 
brottare vid den här tiden var Olle Lars-

son och flera av bröderna Lundgren.
Publiktrycket var som nämnts hårt och 
under 50-talet började klubben arrangera 
tävlingar under nyårshelgerna där flera 
av landets bästa brottare passerade revy 
och här kan nämnas Herrljunga-Karls-
son, Kurt Pedersén, Bertil Antonsson och 
Laroy Månsson.
Under många år deltog klubben i Fyr-
stadsbrottningarna som anordnades över 
hela landet av olika dignitet.
Ledarbrist är ju inget nytt fenomen inom 
idrotten och i slutet på 60-talet slog den 
till mot Tidaholmsklubben, som tyvärr 
inte kunde räddas. Trots det fanns klub-
ben kvar i många år som vilande, men 
2006 avsomnade den helt.
Samma år dyker det upp tre herrar i Eie 
Janson och bröderna Lundgren på vårt 
Idrottsmuseum. Under alla vilande år 
hade trion förvaltat de kontanter som 
fanns kvar i klubbkassan och nu hade 
man beslutat att skänka överskottet till 
Tidaholms Idrottshistoriska förening. 
Pengar som kommit väl till pass för 
museets bevarande.
       Ejving Karlsson/Janne Kindmalm
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du, av någon anledning
skulle ha missat

att betala in 
medlemsavgiften

till Ditt Sällskap/Förening,
så går det utmärkt att 

göra det nu, så att du inte
missar nästa nummer 

av tidningen

Om

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

IDROTTSFÖRENINGAR och
IDROTTSHISTORISKA 

FÖRENINGAR/SÄLLSKAP 
I VÄSTERGÖTLAND!

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

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

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

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

Året var 1977. Inte mindre än fem 
DM-medaljer av ädlaste valör 
gick till klubben vid tävlingar i 
Tranemo och Ulricehamn. Något 
som aldrig hänt tidigare och inte 
heller till dags datum.
Ann-Charlotte Fransson briljera-
de med två individuella medaljer 
på tio och fem kilometer i senior-
klassen trots att hon var junior.

Ann-Charlotte Fransson kunde stoltsera 
med två DM-guld i seniorklassen och 
Karin Forslund kammade hem ett guld.

IF Sisu skrev skidhistoria

Mikael Sepp slog till från underläge och 
tog DM-guld på tio kilometer.

Bo Hammar var vid den här tiden tränare 
i Sisu och han hade förmågan att plocka 
fram många duktiga skidåkare.
Efter DM-tävlingarna utbrast han
– Ungdomarna har glatt oss ledare över 
hövan med verkligen fina framgångar. 
DM-tävlingarna har lämnat klara besked 
att vi har såväl en topp som bredd att 
arbeta med och det slit åkarna lagt ner 
under åren bär nu frukt.
DM-tävlingarna avgjordes under en helg 
i januari och var uppdelade på ovan-
nämnda platser. Under lördagen var det 
Mikael Sepp som började visa vägen 
genom att helt otippad vinna den mycket 
hårda yngre juniorklassen över tio kilo-
meter..
_ Mikaels seger är mycket stor och han 
slog helt från underläge, konstaterade 
Hammar.
Ann-Charlotte Fransson ville inte vara 
sämre när hon kom till start på fem ki-
lometer där hon tog hem guldet på tiden 
20,08.
Nu slutade inte dagen med två guld utan 
herrlaget bestående av Mikael Sepp, Tor-
björn Jansson och Lars Algotsson vann 
på tiden 2,08,37 i yngre juniorklassen 
och lag II bestående av Terje Kleveland, 
Torbjörn Ryefalk och Ronny Lundell 
kom femma.

Ulricehamn
Formen höll  i sig då tävlingarna av-
gjordes i Ulricehamn under söndagen. 
Sisuåkarna var tydligen inte helt nöjda 
med lördagens medaljer utan nu hade 
åkarna fått blodad tand.
Damerna skulle visa att de hade mer 

"sisu" än de manliga kollegorna. Ann-
Charlotte Fransson visade än en gång sin 
styrka och vann  seniorklassen och nu 
över tio kilometer. Hon vann med en se-
kund tillgodo före tvåan Gunilla Johans-
son, Äspered.
Strongt gjort av junioren Ann-Charlott 
som valde att tävla i den betydligt tuffare 
seniorklassen. Innan DM hade hon fyra 
raka segrar med sig i bagaget.
Karin Forslund åkte hem en ganska över-
lägsen seger i yngre juniorklassen och 
var 11 sekunder före tvåan i mål.

                                   Janne Kindmalm 



18

Riktiga poolare som gärna tog sig 
vatten över huvudet. Den beskriv-
ningen passar perfekt in på det 
vattenpologäng som inte hade något 
emot blöta tillställningar. För undvi-
kande av misstag bör poängteras att 
vi främst avser det sportsliga. Laget 
ingick i Alingsås Sim och Livrädd-
ningssällskap, som i höstas firade 
90-årsjubileum under festliga former.

Om vi vill vitsa till det (och det vill 
vi gärna) kan sägas att det rådde gyl-
lene tider när Erik "Gyllen" Johansson 
och kompani var i farten. För att vrida 
klockan tillbaka i tiden och minnas vad 
som hände i vått och torrt har underteck-
nad inför jubileet strålat samman med 
"Gyllen" och Janne Mårtensson i det 
mårtenssonska radhuset. En synnerligen 
givande stund med många goa skratt. 
Dessvärre gick färgstarke "Gyllen" ur 
tiden bara några månader senare. 
Förhållandena var synnerligen enkla 
med dagens mått mätt. Den enda klub-
ben i Västergötland i högsta serien var 
Elfsborg i Borås av den enkla anled-
ningen att man höll till inomhus i en för 
tiden modern anläggning. Alingsåsarna 
fick istället tampas med lag från exem-
pelvis Lidköping, Skövde, Vänersborg 
och Trollhättan. Men undrens tid var 
inte förbi. År 1953 sattes en fin fjäder i 
hatten, eller rättare sagt badmössan. Man 

ALINGSÅS
Polare som gärna tog sig vatten över huvudet

spelade DM-final mot Elfsborg som gi-
vetvis var skyhöga favorter. Stämningen 
på åskådarplats i Kallbadhuset vid sjön 
Gerdsken var på kokpunkten (till skillnad 
från vattentemperaturen). 800 personer 
fanns på plats och hela anläggningen 
(som vilade på pålar) gungade. Dess-
bättre rasade varken byggnaden eller 
hemmalaget samman. När slutsignalen 
ljöd stod det 13-13 och i förlängningen 
satte Bernt Nocke avgörande 14-13. 
Jublet visste inga gränser. 
Också en tidigare generation hade firat 
DM-triumf mot just Elfsborg. På en klas-
sisk bild, tagen uppe på Kalllbadhusets 
tak1939, ses hjältarna i form av Tore 
Johansson (målvakt), Sven "Klang" Nils-
son, Anders Tössberg, Gunnar Lundgren, 
Olof Axberg, G A Nilsson och Sven 
Olsson.
Massor av dråpliga ting utspelades, be-
rättar "Gyllen" och Janne. Vid en match 
mot Trollhättan fick man anlita en lokal 
roddare för att komma över älven tll spe-
larenan. Även om matcher bara spelades 
sommartid kunde det var ruskigt kallt i 
vattnet. Vid ett tillfälle klagade de yngre 
grabbarna men "Klang" tyckte att de var 
ute i ogjort väder. Han mindes minsann 
en match i Jönköping som genomfördes 
i snöyra. Vem som hade det svårast, spe-
larna eller domaren, låter vi vara osagt, 
Den sistnämnde vankade av och an utef-
ter bassängkanten och kunde omöjligtvis 

se vad som sig tilldrog under vattenytan. 
Diskussionens vågor gick kanske höga 
men det var ju domarn som bestämde till 
slut. Renhåriga var givetvis spelarna men 
kanske inte så renläriga. Det hände en 
hel del, minns "Gylllen" med ett leeede. 
Det fanns dock sådana som flöt ovanpå. 
Exempelvis "Klang". Han lär ha varit i 
det närmaste osänkbar.
Spelarna var också polare på landbacken. 
De som ännu inte skaffat stadigt säll-
skap hyrde ett torp i Maryd strax utanför 
Alingsås för att komma nära naturen och 
kunna träna upp fysiken i glada bröders 
lag. En större håla grävdes intill en 
närbelägen bäck så att man åtminstone 
kunna doppa sig och få kontakt med det 
våta elementet. Huruvida man vatten-
kammade sig inför helgerna övergår vår 
vetskap, men stiliga lär de ha varit. Det 
hände mer än en gång att jäntor kom 
cyklande från stan för att umgås med de 
tillfälliga torparna. Hyran var hisnande 
35 kronor i månaden.
Romantiken lär också ha spirat i Kallbad-
huset, vilket ju fungerade som en social 
träffpunkt. När hela rasket revs 1965 gick 
en epok i graven, sörjd av många. Tre 
år senare fick staden en modern simhall. 
Detta är ju en helt annan historia och ska 
inte berättas här. 

                                 ANDERS THORN

Här ses de lyckliga DM-vinnarna i kallbadhuset: Jerry Moberg, Gunnar Mårtensson, Erik Johansson, Lars-G Johansson, 
Bernt Nocke, Sven-Olof Eriksson och Jan Mårtensson.                                                    Fotograf: Bosse Åström, Alingsås Tidning
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- Under matchen bad jag Erik kasta mig 
utanför mattan, så jag hamnade i vattnet. 
Men han avvisade min önskan.
- Naaj, de vågar inte hondan, muttrade 
Erik.

I juli 1951 arrangerades en landskamp i 
grekisk-romersk brottning i Varberg mel-
lan Egypten och Sverige. Det egyptiska 
landslaget hade varit på turné i Italien 
och Schweiz och Svenska Brottnings-
förbundet tackade ja till en landskamp, 
även om tidpunkten inte var den bästa. 
Egypterna lockade nämligen med en re-
turmatch i Egypten året efter, där de stod 
för ekonomin.
Uppdraget att arrangera landskampen 
gick till Varberg. Där tog man det ovan-
liga greppet att placera brottarmattan på 
ett uppbyggt podium mitt i Simstadion. 
Idén kom från olympiaden i London 
1948, där brottarmattan var placerad i 
Empire Pool i Wembley. 
Brottarmattan, som användes i Varberg, 
var olympiamattan från London. Svenska 
brottningsförbundet hade nämligen köpt 
in den och mattan fraktades till Varberg 
enbart för att brukas i landskampen.

Onsdagen den 4 juli avgjordes fyra 
matcher och Sverige tog ledningen med 
4-0 inför 4000 åskådare. Egypten repre-
senterades i bantamvikt av världsmästa-
ren Hassan. Denne var dock revbensska-
dad och hårt lindad. Motståndaren Kurt 
Petersén från Borås satsade lite extra på 
att ”krama” Hassan och efter fem minu-
ter tvingades denne ge upp.

Samtidigt pågick en match mellan Kairos 
stadslag och Hallands landskapslag. I 
den matchen saknade Egypten represen-
tant i tungviktsklassen. Därför bestämdes 
att Bertil Antonsson skulle ”gå in” i det 
egyptiska laget. Han skulle därmed få 
möta Erik ”Galtabäckar´n” Johansson* 
på torsdagen, då de övriga fyra match-
erna avgjordes. 

- Vi satt och åt en bit mat på onsdags-
kvällen. Då kom en kille fram till oss och 
erbjöd mig en klocka, värd 700 ”kalla 

Landskamp i Varberg

Bertil Antonsson i aktion.
Foto: Varbergs Idrottshistoriska Förening

Invigningen av landskampen.                      Foto: Varbergs Idrottshistoriska Förening.

stålar”**, om jag bara kunde ordna så 
att jag hamnade i vattnet under matchen 
mot Erik, berättade Bertil.
Jag nappade givetvis och vi var överens.
 - Tyvärr lyckades jag inte övertala Erik 
att kasta mig i vattnet, så jag gick miste 
om dyrgripen. Jag tror han var rädd, för 
att jag skulle dra med honom i vattnet. 
Han kan nämligen inte simma.

Erik bjöd på hårt motstånd, men efter 
stund placerade Bertil honom på rygg, 
till egyptiernas stora glädje. Därmed 
slutade den matchen 4-4.
Bertil blev därefter den egyptiska trup-
pens stora gunstling. På kvällen kunde 
man se honom stoltsera med Kairo 
brottarklubbs medlemsnål på rockslaget, 
medan TAK-nålen tillfälligtvis placerats 
i byxfickan.

Sverige vann landskampen med 8-0.

* Erik Johansson kallades också för 
”Falka-Erik”. Han blev något av en 
legendar i varbergska brottarkretsar och 
var aktiv långt upp i åren. Som 50-åring 
brottades han en seriematch för Varberg.

Han representerade också under några 
år Skoftebyns AIS i Trollhättan, som ett 
tag hade en brottningssektion.

** 700 kronor 1951 motsvarar i dagens 
penningvärde 10800 kronor.

Lennart Karlsson

Källor: Bertil Antonsson 
genom Trollhättans Tidning.
Varbergsidrotten 2011.

TROLLHÄTTANS IDROTTSHISTORISKA 
SÄLLSKAP.

VÄLKOMNA till idrottscafé
Måndagen den 2 mars kl.18.00.

Folkets Hus, Hebeteatern (OBS!).
Magnus Larsson berättar om ”Alliansloppet” som 

utvecklats till Europas största rullskidetävling,
som sänds i TV och ger startmöjligheter i Vasaloppet.

TIHS fick sin 500:e medlem nu i höst.
Han heter Gunnar Andersson och 
förärades en bok av trollhätteförfattaren 
Allan Johansson.Gunnar har bl a varit 
ordfförande i Åsaka SportKlubb.
Medlemsantalet är i skrivande stund 
520 st.

                                                 Hasse R
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”Med de hjärtligaste hälsning-
ar till alla läsare av Tidningen 
Trollhättan.”
Jersey-Joe Walcott.
Så inleddes sportsidan i tid-
ningen 22 augusti 1949 och 
fortsatte:
”Utanför ringen var Joe Wal-
cott den snällaste bland de 
snälla. Tålmodigt snirklade 
han ihop hundratals autografer 
åt ivriga små autografjägare 
– han höll på ända tills mana-
gern tyckte det kunde räcka och 
tog pennan ifrån honom.
Men i ringen är han en demon 
– en killer.”

Tandberg vs Walcott.

Jersey-Joe Walcott -den snällaste bland de snälla. 
Proffsgala på Råsunda.
Den 14 augusti 1949 arrangerade Edvin 
Ahlqvist en proffsboxningsgala på Rå-
sunda inför 43 000 åskådare. Huvudnum-
ret var matchen mellan utmanaren till 
tungviktstiteln *Jersey Joe Walcott och 
Olle Tandberg.
Olle Tandberg var chanslös och efter 
att Walcott träffat med en vänsterkrok, 
knockade han Tandberg i fjärde ronden. 
Matchen var Olles 30:e som proffs, med 
23 segrar, och det blev också hans sista.
Till Aftonbladet sa han efter matchen:
 - Jag var för trög i klumpen. Jag har bli-
vit för gammal och för sävlig och kanske 
en aning för säker.
I en förmatch boxades Olle Bengtsson 
från Trollhättan, Skofteby-Bengtsson 
kallad, mot en fransman vid namn Albert 
Paintendre i lätt tungvikt. Bengtsson 
vann på poäng, men enligt expertisen 
borde han kunnat slå ut fransmannen.
Bengtsson debuterade som proffsboxare 
1948 och matchen på Råsunda var hans 
fjärde som yrkesboxare.

Jersey Joe Walcott 
i Trollhättan
Den 21 augusti arrangerade Halle-
Hunnebergs Flygklubb Flygets Dag på 
flygfältet i Trollhättan. Förutom sedvan-
liga flyguppvisningar hade man, så sent 
som på fredagseftermiddagen, lyckats 
kontraktera Joe Walcott för uppvisnings-
matcher i samband med arrangemanget.
Walcott anlände till Trollhättan på lör-
dagseftermiddagen i en DC:3:a, som Tid-
ningen Trollhättan senare skulle använda 
till månskensflygningar. Han åtföljdes av 
hela sin stab med sin manager Mr. Felix 
Bocchiccio och promotor Edvin Ahlqvist 
i spetsen.
Jersey Joe togs emot av flygklubbens 
ledning. Han hann inte mer än ner på 
marken innan ”hundratals grabbar stod i 
kö med autografblock och söndertuggade 
pennstumpar för att få hans namn med i 
samlingarna”.
Eftersom hotellrummen i Trollhättan var 
fullbokade p.gr.a. en kongress, ordnades 
välkomstfesten i Vänersborg, där flyg-
klubbens ordförande Överingenjör Eric 
Rydberg hälsade välkommen.
Joes manager, Mr. Bocchicchio, berät-
tade då att Joe var nära att avsluta sin 
karriär efter första matchen. Joe fick bara 
25 dollar och var inte nöjd.
-  Jag har ett bra jobb vid varvet och 
tjänar 100 bagis i veckan, sa Joe. 
Med tanke på att han 1949 hade en årslön 
på 1,2 miljoner, så ångrade han säkert 
inte att han fortsatte.

Uppvisning.
När Joe äntrade ringen för sina uppvis-
ningsmatcher, fanns runt 7000 åskådare 
på plats. Edvin Ahlqvist presenterade 
Joe iförd sin vita kappa över ett mycket 
grov tillyxat axelparti och med det breda 
ansiktet väl skyddat i ett ansiktsskydd, 
händerna – värda sin vikt i guld – väl 
inpaketerade i bindor och 16 ounces 
handskar”.
Förste man att möta Walcott var Nisse 
Andersson, som redan tidigare agerat 
sparringpartner åt honom. Näste man var 
Olle Bengtsson, trollhättebornas favorit.
”Han var trots tre matcher i proringen 
rena skolboxaren gentemot Walcott. 
Denne studsade omkring, prickade in en 
pärla alltemellanåt och gled undan. Olle 
slog förgäves efter det öppna ansiktet, 
men det blev bara ”hål i luften”, enligt 
referat i tidningen.
-  En jäkel att slå hårt, anmärkte Olle, 
när han kom ner ur ringen efter de båda 
ronderna, yr i skallen och med blodet 
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Jersey Joe Walcott.

sipprande ur ena mungipan.
En tredje svensk i ringen var Arne ”Röde 
Orm” Sundin. Efter att 21-årige Tom 
Merril också gått två ronder, där han inte 
visade någon respekt för Walcott, var 
uppvisningen slut och trollhätteborna 
kunde återvända hem. 
 

Flygtur.
En som dröjde sig kvar, var Bengt Ro-
sendahl, då 11 år.
-  Jag hade cyklat ut till flygfältet för att 
titta på Walcott, berättar han. Det var här-
ligt att se honom i ringen. Han var som 
en balettdansös, där han dansade om-
kring på tå, medan de svenska boxarna 
gick på hela fötterna.
Efter uppvisningen stannade jag kvar och 
tittade på flygrundturerna, som anord-
nades. När det var dags för sista turen, 
ropade flygledaren:
-  Är det några ungdomar, som inte flugit 
förut, så har Ni chansen nu!
 - Jag har nog aldrig varit så snabb, 
minns Bengt. Cykelturen hem gick lätt. 
Jag hade ju något fantastiskt att berätta.

Fakta.
Joe Walcott föddes 1914 i Merchantville, 
New Jersey, därav hans smeknamn ”Jer-
sey Joe”, som han så småningom antog 
som officiellt namn.
I december 1947 mötte han Joe Louis i 
en titelmatch. Trots att han hade Louis 
nere för räkning två gånger, förlorade 
han med domarrösterna 1-2. Det var ett 
resultat som blev omdiskuterat. Många 
ansåg att Joe borde vunnit matchen. I ett 
returmöte i juni 1948 blev Joe knockad i 
11:e ronden.
Efter att Louis 1949 lämnat titeln vakant, 
möttes Jersey Joe och Ezzard Charles, 
där den senare vann på poäng. Efter ännu 
en förlustmatch mot Charles i mars 1951, 
lyckades Joe i juli samma år besegra 
honom och därmed vinna VM-titeln. I 
en ålder av 37 år och 165 dagar blev han 
den dittills äldste mästaren.
Den 23 september 1952 knockades han 
av Rocky Marciano i en titelmatch och 
efter förlust i ett returmöte 1953, var 
Walcotts 23 år långa proffskarriär över.
                                  Lennart Karlsson
Källor: Tidningen Trollhättan, Wikipeda.

Pengar till goda ändamål
Sparbanksstiftelsen Väst har tillsam-
mans med Swedbank Trollhättan delat ut 
bidrag för 2014 till olika organisationer i 
Trollhättan.
Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap, 
som fick 5.000 kronor, är en ideell 
förening, vars huvudsakliga syfte är att 
dokumentera och bevara stadens idrotts-
historia till eftervärlden. 

Blandad kompott på TIHS caféer

Bertil Trued och Uno Dahl berättade om 
alla vedermödor som hänt under åren 
som deltagare i Midnattssolsrallyt.

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap fick 5.000 kronor

Från bildandet 2007, tills nu har 
medlemsskaran vuxit till 528 stycken
–en medlemsutveckling som understry-
ker vikten av att känna till sin historia.

Golfens intåg i Sverige.
Tom Lidén berättade om hur golfen tog 
grepp om Sverige genom namn som 
Arnold Palmer, Jack Nicklaus och inte 
minst Sven Tumba. 

Bakom ratten i Midnattssols-
rallyt.
Bertil Trued och Uno Dahl berättade om 
alla vedermödor som hänt under åren 
som deltagare i Midnattssolsrallyt.

Åhörarna fick en initierad bild av hur 
det går till att ta sig fram i ett rally som 
präglas av noggrannhet och disciplin
och inte av att "gasa på" i alla lägen.
 
Att veteranbilen är en SAAB förstår alla 
från Trollhättan.

                                                 Hasse R.
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- Jag har aldrig fått så mycket skäll i 
hela mitt liv! suckade Roland Hallstens-
son, när han sett till så att alla deltagare 
fått parkera sina bilar inför OK Flundre-
hofs orienteringstävling ”Skogsträffen”, 
som avgjordes 21 september 1980, minns 
Bengt-Olof ”Bob” Broback.
- Ja, det var en pärs. Jag var helt slut på 
kvällen, berättar Roland, som var parke-
ringsansvarig för arrangemanget.
Vi hade planerat för 300 bilar, men det 
kom 800. Som tur var hade vi tillgång till 
ett rymligt gärde, så bilarna fick plats. 
Men det tog tid att få in dem på åkern 
och köerna på de två inkommande vä-
garna blev stundtals riktigt långa. Dess-
utom skulle vi ta upp en parkeringsavgift 
på två kronor, som skulle tillfalla ägaren, 
som ett ”arrende”. Det blev bortemot 15 
kilo enkronor. 
En del som var sent ute blev irriterade, 
främst för att de var rädda för att inte 
hinna till start. Somliga lät frustrationen 
gå ut över oss, men orienterarna är tå-
liga människor och de flesta tog det med 
ändå med ro. 
Arena.
”Rulla in en boll och låt den rulla…” 
sjunger Gösta Linderholm i en visa. Och 
så är det för de flesta arrangörer, främst 
inom lagsporterna. Arenorna är klara och 
det är i stort sett bara att blåsa i domar-
pipan eller skjuta ett startskott, så är 
tävlingen i gång.
För orienteringsarrangörerna är det inte 
lika lätt. I deras fall passar Sven-Ingvars 
”Börja om från börja, börja om på 
nytt…” bättre.
Inför varje ny tävling skall en karta fram-
ställas, ett tävlingscentrum iordnings-
ställas, duschar och toaletter byggas, 
parkeringsplats ordnas o.s.v.

Skogsträffen.
Så var också fallet för Sjuntorpsklubben 
OK Flundrehof när de planerade för sin 
traditionella höstorientering ”Skogsträf-
fen”.
- Vi hade hittat en öppen plats vid Grav-
lången. Det var egentligen en glänta i 
skogen. Den var i minsta laget, men vi 
räknade med att få in sekretariats- och 

marketenteritält, mål och de 800-1000 
orienterare, som vi brukat ha de senaste 
åren, berättar ”Bob”.
Eftersom Utby IK skulle arrangera 
samma söndag, visste vi att vi inte skulle 
få några göteborgska deltagare.

”Chocken”.
- Men så kom ett överraskande besked! 
Vi fick veta att Utby ställt in sin tävling, 
berättar Matts Mattsson. Vi insåg att vi 
skulle få en hel del göteborgska löpare. 
Men hur många skulle vi inte få veta för-
rän onsdagen i veckan innan tävlingen, 
då anmälningstiden gick ut.
Det blev ”värre” än vi kunnat drömma 
om, närmast en ”chock”. Anmälning-
arna bara ”vällde” in och när vi räknade 
samman på onsdagen hade 2600 visat sitt 
intresse.
- Det är klart att det var roligt, men det 
betydde att vi fick ett stort merarbete, 
inte minst med det administrativa arbetet. 
Vi använde startkort på den tiden, som 
skrevs ut för hand. Datorn hade inte ännu 
gjort sin entré i orienteringssporten.
Dessutom skulle namnremsor, som skulle 
redovisas på resultattavlan, skrivas för 
varje deltagare och alla kartor läggas in i 
plastfodral. Det blev många sena kvällar 
i klubbstugan, berättar ”Bob”.
- Vi förstod att samlingsplatsen skulle 
bli ett ”nålsöga”. Men det var försent att 
flytta, eftersom alla banor var lagda. An-
talet toaletter kunde vi öka, med dusch-
kapaciteten kunde vi inte göra något åt, 
så där skulle det bli köer.

Avdrivning.
I förberedelserna ingick också att ”driva 
av” tävlingsområdet för att få bort, i 
första hand, älgar. Det var två jaktlag 
i området. Men de var rejält ”i luven” 
på varandra. När vi på tävlingsdagens 
morgon ställde upp drevkedjan, fick vi ha 
ett lag på ena flanken och ett lag på den 
andra, med orienterarna i mitten, berättar 
Matts och skrattar.

Målet.
- Vi hade en nyhet i målet, minns Matts. 
Tidigare hade vi skrivit alla måltider för 
hand, som sedan skulle föras över på lö-
parnas startkort för uträkning av löptiden.
Vi hade fått låna en klocka. När vi tryck-
te på en knapp fick vi ut måltiden på en 
remsa. Vi hade inte prövat klockan förut 
och var lite nervösa. Pappersrullen skulle 
räcka för de 1000 löpare vi planerat för, 
men nu visste vi inte om vi skulle vara 
tvungna att byta rulle under tävlingen.
Remsan matade på och allt verkade 
fungera. Men plötsligt var det stopp! Jag 
såg dock att rullen inte var slut. I ett litet 

uppehåll i löparströmmen fick jag ner en 
kniv, där remsan kom ut. Det visade sig 
att den veckat sig och problemet var löst. 
Inga tider hade försvunnit.

Tävlingsdagen.
- Vi är om inte livrädda, så näst intill, 
sade Anders Remmert till Trollhättans 
Tidnings reporter Åke Gustavsson på 
tävlingsdagens morgon.

- Ja, det stämmer. Vi var rejält spända 
på söndagsmorgonen, minns ”Bob”. Vi 
insåg att alla funktioner och funktionärer 
skulle bli hårt ansträngda. Samlingsplat-
sen blev också snabbt ”knôkafull”. Men 
orienterarna drog sig in i den omgivande 
skogen med sina ryggsäckar och verkade 
trivas i det fina höstvädret. Trots köer 
här och var flöt arrangemanget bra och 
vid 15-tiden var tävlingen över. De flesta 
verkade nöjda och klagomålen var få.
Det var rejält arbetsamma dagar innan 
tävlingen. Men när den var över, kände 
vi en stor tillfredsställelse och var stolta 
över att ha varit med om att sätta ett nytt 
prydligt deltagarrekord för ”Skogsträf-
fen”, avslutar ”Bob”.

Lennart Karlsson
Källa: Medlemmar i OK Flundrehof.
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Målplatsen tävlingsdagen.
                           Foto: Ingemar Carlsson

Skogsträffen 1980

Orienterarnas parkeringsplats.
                           Foto: Ingemar Carlsson 

Resultattavlan.
                           Foto: Ingemar Carlsson
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Inom bara några månaders tid 
har OK Kullingshof mist tre fram-
stående klubbmedlemmar, Margit 
Sjögren, Inga-Maj Larsson och 
Hugo Larsson.

Margit Sjögren (Arvidsson) började 
orientera som sextonåring 1942, klub-
ben var då Alingsås IF. Vid den tiden 
så fanns det bara en damklass och alla 
damer tävlade i samma klass. 1946 vann 
Margit damklassen vid gården Finnatorp 
i Horla, en tävling som arrangerades av 
OK Kullingshof. Margit gjorde 1952 ett 
klubbyte till OK Kullingshof, möjligen 
hade hennes blivande man Ulf ett finger 
med i spelet. 1954 var ett bra år för 
Margit då hon bland annat vann i Risve-
denskogarna vid Sollebrunns tävling, 
segermarginalen var 9 minuter och 19 
damer tävlade. Hennes första individu-
ella DM-tecken för Västergötland togs 
samma år med Bredared som arrangör. 
Hon triumferade dessutom i ytterligare 
sex stortävlingar under 1954. Margit var 
detta år suverän i sin klass. Vid SM-
tävlingen 1957 i Lönsboda i nordvästra 
Skåne placerade sig Margit på en fin 8:e 
plats bland 92 startande damer i senior-
klassen. 

Margit Sjögren (Arvidsson)

Hugo Larsson

Inga-Maj Larsson (Sjögren)

Tre Kullingshofsprofiler som stämplat vid sista kontrollen
Inga-Maj Larsson (Sjögren) gjorde sin 
tävlingsdebut 1948 i Göteborgsterräng 
då Tolereds AIK arrangerade en vårtäv-
ling med snö i markerna, 1 ½ timma tog 
det för den då fjortonåriga Inga-Maj att 
springa banan. Orientering var sporten 
som passade Inga-Maj och sedan blev det 
ytterligare cirka 700 tävlingar. Inga-Maj 
vann 10 DM-tecken och placerade sig på 
7:e plats i individuella SM i Södertälje 
1962. Natt-DM för damer i Västergöt-
land gick för första gången 1965. Denna 
vann Inga-Maj i skogarna kring Halna 
utanför Töreboda. Hennes segertid var 
1.11.23 och Margit blev tvåa med tiden 
1.11.50.

Tillsammans med Margit och Margareta 
Johansson bildade Inga-Maj ett starkt 
budkavlelag med bland annat fyra segrar 
i budkavle-DM. På hösten 1965 arrang-
erades budkavle-SM i Vallsta Årbrå, Häl-
singland. Bland 36 lag som alla kämpade 
om toppresultat i Ljusnans dalgång med 
höga berg och djupa dalar med andra ord 
en konditionskrävande tävling, så spur-
tade Inga-Maj in på en fin tredje plats.
Hugo Larsson började springa i pojk-
klasserna. De stora framgångarna kom 
i slutet av 40-talet och 1950 och 1951. 
Hugo var då flitigt i topp och dominerade 

tillsammans med klubbkamraten Ulf 
Sjögren i juniorklassen med bland annat 
två segrar i budkavle-DM. Hugo var med 
i Kullingshofs lag som 1952 segrade i 
7-mannabudkavlen, där han med en fin 
löpning på sträcka 6 kunde skicka ut Stig 
Dahlberg i betryggande ledning med 
10 minuter. Tyvärr så drabbades Hugo 
av tuberkulos och kunde i sviterna av 
detta inte tävla på elitnivå. Med ett stort 
hjärta för Kullingshof, så lade Hugo ner 
otaliga timmar med klubbarbete, bland 
annat som kartritare och banläggare vid 
flera tävlingar. När Kullingshofstugan 
byggdes med mycket ideellt arbete så 
var Hugo en av dem man såg oftast vid 
stugbygget. Klubbens Drive-In-Bingo 
var det som Hugo fram till sin bortgång 
var mycket engagerad i.
Det är många fina minnen vi Kullingsho-
fare har av Margit, Inga-Maj och Hugo 
och är glada för att vi har haft dem bland 
oss.

Göran Frisk
Ordf. i OK Kullingshof

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. 
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Texten publicerades i Skaraborgs 
Allehanda 5 maj 2001:

"Selmos" minns 
fotbollsfesterna i 
Rom
I söndags var det stor fotbollsfest 
i Rom, Lazio och Roma spelade 
2–2. I kväll möts Skövde AIK och 
IFK Skövde för första gången se-
dan 1980. Onekligen en kontrast, 
men Arne Selmosson har varit om 
båda derbyfighterna.
–Känslan att spela inför 100 000 
åskådare var enorm, säger Arne 
som var proffs i Italien mellan 
1954 och 64.
 
Arne Selmosson, eller Månstrålen som 
han fick heta i Italien, tillhör knappast 
ett av våra mest kända fotbollsproffs. 
Inte speciellt stor i Sverige, men dyrkad 
i Italien.
I dag har Arne fyllt 70 och lever ett lugnt 
och stillsamt liv tillsammans med sin 
hustrun i Götene, men han är fortfarande 
en stort namn i Italien.
–Det kommer fortfarande brev och 
telefonsamtal. Otroligt, det är ju snart 50 
år sedan kan debuterade i Italien, säger 
Arne.
 
Betydelsfullt mål
Arne Selmosson har Sils IF som moder-
klubb. Han värvades till Jönköpings Söd-
ra 1950. Där blev det fyra säsonger innan 
Udinese i Italien ville värva svenskan. 
"Selmos" gjorde mål i EM-kvalet mot 
Belgien och Udineses tränare Bigogno 
var på jakt efter svenska spelare. Han 
fastnade för Arne Selmosson.
23-årige Arne Selmosson tog chansen 
och hustrun Anna och en ettårige sonen 
med Italien.
–Klart det var en chansning, vi visste 
ju inte vad som väntade. Dock hade jag 
varit en del utomlands med Jönköping 
och även med IFK Norrköping på deras 
turné till Sydamerika, berättar Arne som 
lånades ut till "Peking" till den trippen.
I Udinese blev det succé direkt. Den lilla 
klubben slutade tvåa i ligan efter Milan 
där Nils Liedholm, Gunnar Gren och 
Gunnar Nordahl var firade stjärnor. Arne 
firade triumfer med sin snabbhet och 
teknik och gjorde 14 mål på 34 matcher.
"Selmos" blev snabbt stor hjälte i den 
norditalienska staden Udine och en jour-

SKÖVDE

nalist döpte honom till "Raggio di Luna", 
Månstrålen.
 
Största affären
Ryktet om den blonde svenskan spred sig 
snabbt och Lazio köpte över "Selmos" 
till Rom. Affären väckte stor uppståndel-
se och var den hittills största i italienska 
fotbollens historia. Det snackades om 
en övergångssumma på runt 10 miljoner 
kronor.
Här väntade några fantastiska år med tre 
säsonger i Lazio och lika många i Roma.
–Vi trivdes bra i Rom. Lazio och Roma 
ligger med varmt om hjärtat, men allra 
mest känner jag nog ändå för Udinese.
Fotbollsklimatet i Rom har alltid varit 
hett, så är det nu och så var det på "Sel-
mos" tid.
–Det var alltid massor av folk som följde 
laget och hängde efter spelarna, säger 
Arne.
Extra hett blev för Selmosson när han 
såldes från Lazio till Roma inför säsong-
en 1958/59.
Faktum är att Arne inte hade en aning 
vad som fanns i görningen. Familjen var 
hemma i Götene på semester när Arne i 
den radion fick höra att han blivit såld till 
Roma.
–Inget jag kunde göra något åt, säger 
Arne som berättar att han i början sågs 
som en svikare av Lazio-fansen.
–Jodå, det hände väl en del. Bl.a. fick 
jag däcken på bilen sönderskurna, minns 
"Selmos".
Nu lugnade det ner sig och när det var 
dags att spela derby för Roma mot Lazio 
var det Selmosson som gjorde första 
målet för Roma.Efteråt kom faktiskt en 
supporter i Lazio och bad om ursäkt för 
att de smutskastat svensken.

 
Följer via TV-soffan
Arne Selmossons karriär är unik på 
många sätt. Bl.a. är han den ende 
svenskan som spelat i både Lazio och 
Roma. I dag följer han lagen på TV. Pa-
rabolen hemma i Götene kan ta emot tre 
italienska TV-kanaler och det blir mycket 
fotboll hemma i soffan.
–Sammanfattningen på söndagarna vill 
jag inte gära missa.
Fotbollen på det lokala planet följer han 
på distans, men han bor nära Götene IF:s 
hemmaplan Västerby.
Efter de sex åren i Rom köpte Selmos-
son tillbaka till Udinese. Där blev det tre 
säsonger innan flyttlasset gick tillbaka till 
Sverige.
Bensinkungen i Skövde, Arne Sandberg, 
hade börjat intressera sig för Skövde 
AIK:s fotboll och bidrog starkt till att 
"Selmos" lockades till klubben som då 

höll till i division IV.
–Fyran kändes i lägsta laget, men tack 
vare Sandberg blev det Skövde, säger 
Arne som hade anbud från flera klubbar 
i Italien och i Sverige ville Elfsborg ha 
"Selmos" namnteckning.
 
Fotbollen väcktes
I Skövde gjorde Selmossons intåg som 
spelade tränare att fotbollen vaknade ur 
sin slummer. Publiken kom i tusentals till 
matcherna och under Arnes ledning mar-
scherade SAIK från fyran till division 
II. 1970 kvalade SAIK till allsv enskan, 
men då hade Arne lämnat föreningen i 
förmån för Götene IF.

Under de första åren i Skövde fick Arne 
vara med och spela derby mellan AIK 
och IFK. Givetvis inget att jämföra med 
matcherna på olympiastadion i Rom, 
men ändå matcher med stor nerv.
–Det var fina år i Skövde som jag inte 
skulle vilja ha ogjorda.

I sammanhanget kan nämnas att sönerna 
Roger och Stefan gjorde några säsonger 
i Skövde AIK runt 1980. Arne som själv 
spelade till han var 42, avrundade kar-
riären med att lira en säsong med sina 
grabbar. En höjdare fullt jämförbar med 
upplevelserna i Italien.

Arne Selmosson gjorde bara fyra lands-
kamper och spelade en match i VM på 
hemmaplan 1958. Det finns många som 
hävdar att Arne skulle gjort fler framträ-
danden i blå-gult, men det är inget han 
funderar över.

–På den tiden handlade det mest om kil-
larna från de större städerna, säger Arne 
som säsongen 1958-59 stod på toppen 
och gjorde 16 mål på 34 matcher för 
Lazio.

Jan Larsson - Sportchef  Skaraborgs 
Allehanda
 

FAKTA:
Namn: Arne Selmosson
Klubbar: Sils IF(-1950)
Jönköping Södra(1950-54)
Udinese(1954-55)
Lazio(1955-58)
AC Roma(1958-61)
Udinese(1961-64)
Skövde AIK(1964-68)
Götene IF(1969-71)
 
Meriter: VM-silver 1958
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En riktig klenod…

OS-diplom från 
1924 väcker 
uppmärksamhet
Västergötlands Idrottshistoriska 
museer är rikt utsmyckade med at-
tiraljer som påminner om svunna 
tider. Det kan vara redskap, 
utrustning, kläder, fotografier, 
böcker, pokaler, plaketter och gud 
vet allt. Hos Skövdes Idrottshis-
toriska museum på Billingehus i 
Skövde finns en riktig raritet som 
vårdas ömt av medlemmarna och 
som väcker besökarnas intresse.

Det handlar om ett diplom, men inte 
vilket som helst, utan ett originaldiplom 
från Olympiska spelen i Paris 1924. Det 
är utfärdat i Rudolf Johanssons namn, 
till vardags kallad för Rulle. Han var 
800-meterslöpare från Skövde och blev 
uttagen i den svenska OS-truppen.

Diplomet är av modellen större och oer-
hört vackert och sirligt utsmyckat utifrån 
sin tid. Vi har fått det tillsammans med 
pokaler och dokumentation av Rudolf 
Johanssons son, Ulf, som är bosatt i 
Stockholm, berättar Skövde Idrottshisto-
riska sällskaps ordförande Börje Weiler.

Diplomet erhöll ”Skövde-Johansson” 
som han också kallades för efter sina in-
satser på 800 meter. Tyvärr, lottades han 
i ett stenhårt semifinalheat och lyckades 
inte ta sig vidare till final.

Presidenten i Internationella olympiska 
kommittén, Pierre de Coubertin, har un-
dertecknat Rudolf Johanssons original-
diplom. (Foto: Tomas Åström)

”Skövde-Johansson” 800-meterslöpare 
vid OS i Paris 1924 
                             (Foto: Tomas Åström)

Rudolf Johansson hade slagit igenom 
som 24-åring i samband med ”Göte-
borgsspelen” på Slottskogsvallen där han 
sensationellt besegrade en stor del av 
världseliten, däribland den senare rekor-
dinnehavaren på samtliga distanser från 
500 till 1500, tysken Peltzer.

Rulles stora framgångar 1923 gjorde 
att han blev uttagen till OS i Paris. För 
”Skövde-Johansson” var det förstås en 
otroligt stor upplevelse och en ära att få 
delta i ett olympiskt spel. Skövdebornas 
förväntningar på Rulle var heller inte 
små. Men någon medalj blev det alltså 
inte.

Börje Weiler visar stolt upp Rudolf Johanssons OS-diplom från 1924.
                                                                                                     (Foto: Tomas Åström)

-Jag tror ändå att han var otroligt stolt 
över sitt deltagande och det fina diplom 
som han fick för sin egen insats. Tittar 
man på diplomet så syns det att det är 
undertecknat av Pierre de Coubertin. 
Undrar just hur många som har hans 
autograf, funderar Börje Weiler.

Förutom OS i Paris hann Rulle med 
ett antal landskamper, internationella 
tävlingar och Svenska mästerskap. SM-
guldet på 800 meter tog han 1926, då 
tävlandes för Göta sedan han värvats till 
Stockholmsklubben från moderklubben 
IFK Skövde. I Göta vann han Svenska 
Dagbladets stafett inte mindre än sju 
gånger. Hans personbästa på 800 meter 
blev 1.54.9.

För den som vill se Rudolf Johanssons 
OS-diplom går det bra att besöka Skövde 
Idrottshistoriska museum på Billingehus. 
Öppettider är tisdagar kl 10 – 12, samt 
den första söndagen i månaden, 
kl 10 – 13. 

                                        BENGT SÄLL

Våra muséer
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2014 jubilerar två grannfören-
ingar – Tråvads IF och Larvs FK. 
Sedan 2012 har de båda förening-
arna en gemensam fotbollssektion. 

Något problem med ett nytt matchställ 
var det inte, eftersom båda lagen haft 
blåvita färger. Om man går tillbaka i 
historien, finner man dock något av ett 
omaka par. I fotbollsseriesammanhang 
har de båda föreningarna enbart mötts 
vid några få tillfällen. Där har Tråvads 
IF varit storebror och oftast legat ett par 
serie högre i systemet. Först på senare 
år har det s.a.s. varit jämt skägg mellan 
representationslagen. Inom Tråvads IF 
har satsningen i stort sett varit koncen-
trerad på fotboll, medan Larvs FK satsat 
lika mycket resurser på bordtennis som 
fotboll. 

TRÄFF MED TRÅVADS IF
Vara Idrottshistoriska Sällskap hade 
stämt träff med representanter för Trå-
vads Idrottsförening på Ängevi idrotts-
plats fredagen den 23 maj med anledning 
av TIF:s stundande 70-årsjubileum. 
Träffen var en ”förmatch” till fotbolls-
matchen i Div. V mellan Tråvad/Larv 
och Lidköpings Akademi ett par timmar 
senare.  

Om det inte hade varit för en obetald räk-
ning, hade Tråvads IF istället kunnat fira 
90-årsjubileum nästa år. Första versionen 
av Tråvads IF bildades 1925, men som 
var vilande under andra världskrigets 
beredskapstid. 1944 hade ett nytt gäng 
planer på att starta upp den  idrottsliga 
verksamheten igen, men man hade  ingen 

Tråvads IF:s seriesegrarlag i Div. IV 1976: Stående fr.v.: Leif Wallentinsson, 
Dan Karlsson, Ove Karlsson, Rolf Eriksson, Olle Bystedt, Lars Lindahl, Alf Östergård, 
Lars-Bertil Ekblad, Clas-Gunnar Lundgren,  Magnus Brelid, Erling Carlsson. 
Sittande fr.v.: Tore Johansson, Rune Ohlsson, Conny Holmgren, Claes-Göran Persson, 
Sven-Erik Karlsson, Hans Månsson, Christer Svensson.

DUBBELMATCHEN  plan: den gamla Lidavallen i Gammal-
tråvad var upplöjd. Dessutom fanns en 
obetald faktura. Det yngre gänget ville 
inte börja med en skuld. Därför bildades 
helt enkelt en ny förening med samma 
namn!

Ordförande Mikael Lidén (själv gammal 
Larvbo) hälsade välkomna och berät-
tade om sina nio år som ordförande i 
Tråvads IF. Bilbingon är ju en viktig 
finansieringskälla, där man samarbetar 
såväl med Larvs FK som med Vedums 
AIS. Fotbollsmässigt har Larvs FK de 
tre senaste säsongerna varit sammansla-
get med Tråvads IF på seniorsidan. På 
ungdomssidan kom samarbetet till stånd 
redan 1991. 

Ordföranden i Vara IHS, Carl-Owe Jo-
hansson, hade sammanställt ett diagram 
för Tråvads IF:s serieplaceringar i fotboll 
genom åren. Diagrammet skänktes som 
gåva. På kurvan kunde man uttyda att 
Tråvads IF varit en rejält svängig fören-
ing. Inte mindre än 12 seriesegrar fanns   
noterade, men det borgade dock inte för 
stabilitet. Toppen infann sig 1977, när 
man för första och enda gången spelade 
i Div. III. Med fog kan man påstå att 
Tråvads IF varit ett av Varaslättens bästa 
fotbollslag. Hela sju säsonger har TIF 
toppat ”rankinglistan” över slättlagen.

Även om fotbollen har stått i förgrunden, 
har det även funnits andra sektioner i 
TIF: bandy, ishockey, gymnastik, bord-
tennis, friidrott och orientering är andra 
sporter som i kortare tidsperioder haft 
egna sektioner. 

Efter kaffe och tårta begav sig försam-
lingen ut i det fina vädret på en ”nostalgi-
tripp” med Ängevis 60-åriga fotbollsplan 

på ena sidan och Hagavallens 68-åriga 
dito på motsvarande sida. Första stoppet 
gjordes vid den gamla omklädningspa-
viljongen, som under sin verksamma tid 
saknade såväl elektricitet som varmvat-
ten. Däremot fanns en handpump och 
egen brunn. I hemmalagets kabyss fanns 
ett grönt skynke upphängt. Där bakom 
fick domaren göra ombyte. Bakom 
skynket kunde han givetvis inte undgå att 
höra alla kommentarer beträffande hans 
insats.  

Kommentarer och episoder flödade 
givetvis även från de församlade inspek-
törerna. Hur såg TIF:s startelva ut vid 
premiären på Ängevi 1954? Hur blev 
resultatet när TIF blev kretsmästare i 
Vinninga samma år? Jo, efter 5-5 vid 
full tid vann Tråvads IF med 7-5 efter 
förlängning. Chauffören, som inte var det 
minsta idrottsintresserad, gick under hela 
matchen runt i skogen och täljde säljpi-
por. Vad lyder Ängevis publikrekord på? 
Jo, 1.100 när Örgryte IS kom på besök 
1977 i Svenska Cupen. Kommer ni ihåg 
när Erling Carlsson gjorde mål direkt 
efter avspark i Främmestad 1968? 

Ja, så går resonemanget när Vara Idrotts-
historiska Sällskap anordnar träffar.

LARVS FK
Larvs hed har i många århundraden varit 
en historisk samlingsplats – inte minst 
var det platsen för Västgötaherrarnas 
upprorsförsök mot Gustav Vasa 1529.  

Vad idrott beträffar så blev det först 1934 
en organiserad plats i sammanhanget. 
Då bildade nämligen ett gäng i socknens 
östra utkanter Larvs FK. Samma år iord-
ningställdes den första fotbollsplanen på 
en ljunghed – Hedavallen. Premiärmat-
chen mot S. Lundby skedde en kvalmig 
och åskfylld dag mitt i höbärgningen. 
Svett, sol och bränd ljung gjorde spelarna 
oigenkännbara. Först efter ett dopp i 
Larvaån kunde spelarna identifieras.

Hösten 1934 startades seriespel med fyra 
lag: förutom Larvs FK deltog Längjums 
IS, S. Lundby och IFK Emtunga B-lag. 
Så stora serieframgångar för Larvs FK 
genom åren finns inte noterade. Mesta-
dels har man harvat (”Köp en harv från 
Larv” var under en epok en gångbar 
slogan) i de lägsta serierna, men det har 
alltid rått ett gott kamratskap och på 
den nya idrottsplatsen Hedensborg har 
man byggt en imponerande anläggning: 
förutom den stora klubblokalen inte 
mindre än sex fullstora fotbollsplaner 
(fem gräs- och en grusplan). Dessutom 
en ungdomsplan. 
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Larvs FK:s A-lag i bordtennis 1988-89: 
Fr.v.: Tore Längfors, Henrik Johansson, Stefan Hallgren.

Larvs FK:s A-lag i bordtennis 1967-68: Fr.v.: Egon Hallberg, 
Folke Mood, Helge Svantesson.

Anläggning torde sakna motstycke åt-
minstone i Västergötland.   
Även om det var som en renodlad fot-
bollsklubb den bildades, tillkom andra 
sektioner såsom allmän idrott och inte 
minst bordtennis inom Larvs FK. Låt oss 
koncentrera oss på bordtennissporten.

På ett hemmagjort bord av spontade 
brädor inleddes bordtennisen i Larv som 
en sektion inom Larvs FK. Platsen var 
församlingshemmets källare och årtalet 
1947. Två kvällar i veckan fick man 
utnyttja lokalen fram till kl. 21. Sträng 
kontrollant var prosten Linder.  Trots 
att det inte blev så mycket bevänt med 
träningen, anmälde man två lag till serie-
spel säsongen 1947/48. Nästkommande 
säsong beslutade Larvs FK att utesluta 
bordtennisen i klubben. Det blev därför 
ej heller något seriespel. 

1949 invigdes idrottsplatsen Hedensborg 
och till den införskaffade omklädnings-
baracken flyttades bordtennisbordet. En 
bordtennisklubb bildades: Larvs BTK. 
Därmed deltog man åter i seriespel 
med två lag. När bygdegården blev till 
flyttades verksamheten dit. Där medgav 
utrymmet två bord och under 1950-ta-
let kom bordtennisverksamheten igång 
på allvar. Drivande kraft var Lennart 
Björklund. Säsongen 1955/56 blev extra 
framgångsrik. A-laget vann Div. V, 
medan såväl B- som C-lagen kom tvåa i 
sina resp. serier.

Av och till hade bordtennisklubben 
fått bidrag av LFK, men 1963 uppgick 
klubben i Larvs FK som en bordtennis-
sektion. Säsongen 1966/67 blev klubbens 
livligaste verksamhetsår så långt. Då in-
förlivades nämligen ett antal spelare från 
tidigare jämnspelta rivalen Längjums 
BTK, vilket gjorde att konkurrensen 
hårdnade och att man fick en enorm 
bredd. Hela fem seniorlag anmäldes till 

seriespel, varav tre vann sina resp. serier. 
Dessutom fanns ett seriespelande pojk-
lag, en egen klubbserie med sex pojklag, 
samt en intern korpserie med tio lag. 
För att få bättre plats för verksamheten 
hyrdes även Längjums bygdegård, som 
dessutom utnyttjades vid matcher.

Hösten 1970 stod Larvs FK:s nya klubb-
lokal vid Hedensborg klar, vilket givetvis 
blev ett stort lyft för bordtennisverk-
samheten. Nu kunde hela verksamheten 
samlas på ett ställe, man disponerade 
egna lokaler där borden i stort sett fick 
stå uppe hela säsongen. Ungdomsverk-
samheten blomstrade och alltid något av 
seniorlagen vann årliga seriesegrar. Larvs 
FK blev ett högst respekterat namn inom 
bordtennisdistriktet och har så förblivit. 
Verksamheten i klubben är i skrivande 
stund livligare än någonsin!        

Konstateras kan, i denna ”dubbelmatch”, 
att även intresserade Tråvadsbor spelat 
bordtennis i Larvs FK. Ja, spelare bosatta 
i Tråvad har faktiskt dominerat såväl i 
A-laget och som klubbmästare under 
många år. 

Larvs FK firar således 80-årsjubileum 
2014. Vara IHS anordnade en träff med 
Larvs FK 2009 lagom till 75-årsjubileet. 
Speciell gäst var nuvarande ordföranden 
i Svenska Fotbollförbundet, Karl-Erik 
Nilsson. Läs på hemsidan om träffen.

Carl-Owe Johansson
Vara IHS
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WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

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

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

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

Brottaren Inge ”Tidavad” Johans-
son var gäst då Idrottshistoriska 
sällskapet hade höstträff i Blå-
bandsgården.
Ett 60-tal medlemmar hade samlats för 
att lyssna på Inge Johansson som berät-
tade under rubriken ”Mitt livs-stycke”. 
Inge som föddes 1931 växte upp på 
gården Tidavad utanför Tibro. Genom 
arbetet på gården fick han en allsidig 
träning, något som han senare hade nytta 
av som brottare. 1954 bildades Tibro 
brottarklubb och då började också Inge 
sin bana inom sporten. Under den här 
tiden gick han på läroverket som ledde 
till studentexamen.

– Någon månad innan studenten fick vi 
yrkesvägledning vilket jag tyckte var lite 
sent, säger Inge. Jag ville bli ingenjör, 
men mamma tyckte jag skulle bli läkare. 
Då sa mamma att varför inte kombinera 
det och bli tandläkare. Och så blev det.

Bäst på parader
Under tiden som Inge höll på med 
brottnIngen var det serie-och vänskaps-

Inge ”Tidavad” Johansson berättade brottarminnen

Samtal om gamla idrottsminnen kring 
kaffeborden i Blåbandsgården.
                                  Foto: Börje Sahlén

I kaffepausen fick Jan Strålman och 
Sören Johansson en pratstund.
                                   Foto: Börje Sahlén

Inge ”Tidavad” Johansson berättade 
minnen från tiden i Tibro brottarklubb 
(Tibro BK.)                 Foto: Börje Sahlén

Leif Fransson och Bengt Jaconsson 
pratar idrottsminnen. Foto: Börje Sahlén

matcher eller juniortävlingar varje helg. 
I Tibroklubben hade man ett lag som 
deltog i matcher runt om i Skaraborg.

– Men vi åkte också på längre resor, 
bland annat var vi i Norrahammar, minns 
Inge.

Inge var bäst på parader och så kallat sug 
ifrån underläge.

– Konstmaran var ett elegant och stiligt 
grepp som jag gillade. Den sista serie-
matchen i Tibro som jag var med på fick 
jag in en konstmara och då mådde jag 
gott, säger Inge.

Brottningskarriären för Inge varade fram 
till 1959 då hans utbildning till tandlä-
kare var klar. Han flyttade till Gislaved 
och lade av med sporten.

– Men jag ångrar att jag slutade när jag 
hörde att Gislaved också hade en brot-
tarklubb. Något som jag däremot aldrig 
ångar är att jag ägnade en del av mitt liv 
åt brottningen för det är en härlig sport, 
tillägger han.
                                        Börje Sahlén
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VÅRKRYSS 
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, ordet för något som många ser fram emot så här års.                                                 
Skriv ner svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till: VÅRKRYSS, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.
Senast den 15 april vill vi ha svaren. Vi drar som vanligt tre vinnare bland rätt insända svar.

Rätt svar i förra numrets ”VINTERKRYSS” skulle vara VINTERKLÄDER.
Vi har dragit följande vinnare:
                                                                                                                                                                                                                                     
1:a pris 3 Sverigelotter: Carl-Fredrik Johnzon, Blodstensvägen 39, 752 58 Uppsala.
2:a pris 2 Sverigelotter: Pia Magnusson, Gäregatan 18, 543 30 Tibro.
3:e pris  1 Sverigelott:   Henry Persson, Egnahemsvägen 37, 522 32 Tidaholm.
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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.j@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@hotmail.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@telia.com



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 BORÅS

Posttidning B

Några ”go´bitar” ur WI nr 1 2015

Festligt när BIS fyllde 25 år -sid 4-5

En riktig klenod - sid 25

Hugo Larsson har stämplat ut - sid 23

Polare som tog sig vatten över huvudet
-  sid 18  

Knôkafullt i Tidaholm  - sid 16

Landskamp i Varberg - sid 19

Brottarminnen i Tibro - sid 28

1946 ett jubileumsår - sid 6

...och mycket, mycket mera!

Årsrapporter 2014 
- sid 8-13


