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Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Välkomna till vårnumret av vår medlemstidning 
och förhoppningsvis även sol och värme, som 
ger  ökad  energi och läslust. Jag vill inte påstå 
att aprilskämtens tid är förbi, men söker man i 
tidningarna, blir de allt svårare att hitta. Inte för 
att de saknas, medierna tävlar ju om att vara 
bäst härvidlag, utan därför att de vanliga ny-
heterna ofta blir så bisarra, att de uppfattas som 
skämt. Skillnaden blir minimal. Denna tidning 
innehåller inga aprilskämt, även om ett och 
annat sådant med idrottslig anknytning skulle 
ha kryddat innehållet. Jag hoppas Du här finner 
idrottshistoria präglad av humor och värme, 
som väcker nyfikenhet.

WIS:s årsmöte 2015
Våren är också den tid de flesta årsmöten av-
hålls. Årsmötet skall vara en högtidsdag. Det 
är vårt sällskaps viktigaste möte och skall kännas som lite av en ”skolavslutning”. 
Så blir det om inbjudan lockar och uppslutningen är god. Trollhättans IHS stod 
i år för värdskapet och skall ha all heder och uppskattning för ett gott värdskap 
och arrangemang. Ett sjuttiotal mötesdeltagare från sjutton av våra sällskap tyder  
på medlemmarnas intresse och engagemang trots lång resväg. Dagen innehöll 
inte bara förhandlingar utan härlig social samvaro,avtackningar och ett intressant 
idrottshistoriskt möte med ”Kraftkarlar från Kraftstaden”. Verksamheten
granskades och godkändes. Ny budget och verksamhetsplan klubbades igenom 
inför den framtida verksamheten. Mer därom i denna tidning.

WIS och framtiden
Vilken är då WIS:s uppgift? I ändamålsparagrafen, som inleder våra stadgar står 
det: ”WIS har som syfte att stödja och utveckla de lokala sällskapen”.  För att 
kunna göra det måste WIS styrelse identifiera vilka våra utvecklingsområden är 
och dessutom söka spana in framtiden. Vad vet vi om framtiden? Det enda vi med 
någorlunda säkerhet kan säga är, att det inte blir som vi tänkt. Vem hade för ett 
tiotal år sedan kunnat förutse de problem, som vi brottas med idag ? Vi lever i 
en turbulent tid med snabba omsvängningar runt om oss i världen, som vi måste 
förhålla oss till. Min övertygelse är att vi inte kan möta framtidens utmaningar med 
lösningar från 60 och 70-talen.

Våra utmaningar
Vi kan vara överens om, att idrott och idrottshistoria behövs och berör männis-
kor. De utgör fundamenten i en social samvaro,skapar engagemang, meningsfull 
fritid,spontana möten och långvariga relationer. I min värld är de övergripande ut-
maningarna för WIS och de lokala  sällskapen:  att skapa nytänkande, vi-anda och 
identitet, att synas och höras, att påverka och skapa inflytande, att rekrytera och 
behålla medlemmar och att öka jämlikheten mellan kvinnor och män. Jag försöker 
följa utvecklingen i våra sällskap, hålla kontakt och besöka, så ofta jag kan. Inget 
sällskap är det andra likt. Alla har sin egen profil, och så skall det vara utifrån olika 
förutsättningar. Upp-och nedgångsperioder förekommer i de flesta organisationer, 
men jag kan se styrkor och svagheter. Alla sällskap behöver en ”input” t.ex. i form 
vitalisering och breddning av verksamheten,hjälp med generationsväxling, lära av 
andra. Styrelsen arbetar  med en handlingsplan för detta. Den kommer närmast att 
presenteras vid vårt kommande sommarmöte. Se detta som ett erbjudande inte som 
ett påbud ovanifrån. WIS:s styrelse är till för sina lokala sällskap inte tvärtom.

”Vita fläckar”
Styrelsen måste givetvis också utvärdera sin egen verksamhet. Bland våra för-
bättringsområden  finns de s.k. ”vita fläckarna”. I Västergötland finns ett antal 
områden/kommuner, som saknar lokala idrottshistoriska sällskap. Det ankommer 
på styrelsen initiera och uppmuntra bildandet av nya sällskap. Det är med stor 
tillfredsställelse, som jag i dagarna i lokalpressen, efter ett par  års påtryckningar, 
kan läsa att en interimstyrelse bildats för ett nytt idrottshistoriskt sällskap i Hjo. 
Fler sägs vara på gång...!

Sommarmöte 2015
Dagen för vårt kommande sommarmöte är fastställd till lördag 29 augusti.
Reservera dagen! Inbjudan med plats, tider och program kommer.

Välkomna!
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Ansvarig utgivare:  Leif Svensson        Redaktör:  Göran Axelsson

Redaktionskommitté: Tommy Olsson, smk., Bo Zackrisson och Ingemar Williamsson

Tryck:                  Responstryck, Borås

Produktion: Borås Idrottshistoriska Sällskap

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Redaktionskommittén
Adresser och tel.nr.

Göran Axelsson
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 Borås
Tel: 033-35 39 40, 0705-15 67 08
E-post: goran@bihs.se

Tommy Olsson
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 Borås
Tel: 033-20 04 53 b, 0705-67 79 58
E-post: tommy@bihs.se

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. 
45 fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och 
bilder har hittills producerats.

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

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 3/2015 ca. V 38

Nr 4/2015 ca. V 51

Du vet väl att du, som privatperson också kan 
 bidra med att förgylla tidningen 
med insändare, reportage, debattinlägg etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller 
svart/vitt digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 
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7 mars var det dags för WIS 
årsmöte som den här gången 
hölls i Folkets Hus i Trollhät-
tan. 69 personer deltog och 
16 av de 17 anslutna sällska-
pen var representerade.

Efter välkomstkaffet hälsade Paul 
Åkerlund, kommunstyrelseordförande 
i staden, välkommen och berättade om 
idrottslivet och utvecklingen här där ju 
inte minst turerna kring SAAB-fabriken 
länge legat i fokus. Och senare under 
dagen spelade Gripen en avgörande kval-
match till bandyallsvenskan…

Paul valdes till ordförande för mötet som 
sedan vidtog. Verksamhetsberättelsen 
och den ekonomiska redogörelsen gicks 
igenom och godkändes. Revisorerna med 
Gunnar Gladh, Falköping, som föredra-
gande ansåg att räkenskaperna var väl 

WIS ÅRSMÖTE 2015
förda och tillstyrkte ansvarsfrihet vilket 
också blev mötets beslut. 
Tommy Olsson och Sture Pettersson 
föredrog styrelsens förslag till verksam-
hetsplan och budget som båda godkän-
des. Årsavgiften blev oförändra 30 kr/
medlem 2016.

Därefter vidtog de sedvanliga valen. 
Roland Gustafsson, Karlsborg, omvaldes 
som ordförande på ett år, Bo Zackrisson, 
Vadsbo, som styrelseledamot på två år 
och Sture Pettersson, Falbygden, på ett 
år. Lars-Göran Bengtsson, Vänersborg, 
nyvaldes på två år som ledamot. Lennart 
Lundh, Skara, omvaldes som suppleant 
på ett år och ny sådan blev Göran 
Zettergren, Borås.  

Paul Åkerlund

16 av de 17 anslutna sällskapen var representeradei Folkets Hus i Trollhättan

Revisionen omvaldes i sin helhet, dvs 
Gunnar Gladh, Falbygden, och Rolf Me-
lin, Herrljunga som ordinarie och Ingvar 
Nordin, Mark, och Harry Nilsson. Herr-
ljunga, som suppleanter. Börje Carlsson, 
Vadsbo, och Sven-Erik Hellberg, Falbyg-
den, utsågs till valberedning. Styrelsen 
ska sedan utse ytterligare en ledamot.

Under punkten ”Övrigt”, framförde Carl-
Erik Johnsson en hälsning och ett tack 
från VIF till sällskapen för deras arbete 
med idrottshistorien. Sällskapen kommer 
också att inbjudas till VIF:s stämma i 
Vara. Bengt-Göran Bäckström informe-
rade om att WIS tagit fram ett usb-minne 
med mästarfotona till varje sällskap. 
Dessa behöver kompletteras fr o m 1999 
och det behöver alltså sällskapen hjälpa 
till med. Sven-Åke Mökander informe-
rade om läget när det gäller digitalisering 
av föremål och bilder och framhöll att 
den idrottshistoriska rörelsen måste bli 
aktiva i detta sammanhang.

Sven-Åke avtackades sedan som av-
gående styrelseledamot med en lång 
gärning inom WIS bakom sig. Utmär-
kelser i form av standar delades ut till 
Gun Olausson, Vänersborg, och Hasse 
Rosendahl, Trollhättan samt i form av 
diplom till Gunnar Olausson och Harald 
Frisk, Lidköping.

Efter förhandlingarna kåserade Hasse 
Rosendahl i ord och bild och med bistånd 
av roddarprofilen Gösta Eriksson och 
välkände brottaren Janne Karlsson kring 
”Kraftkarlar i kraftstaden med olympisk 
glans”. Mycket uppskattat!

                                       Tommy Olsson 

Janne Karlsson och Gösta Eriksson

Roland Gustafsson
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Söne SK 
Söne Sportklubb bildades 1932 och hette 
till en början Söne Idrottsklubb. Nästa år 
ändrades namnet till Söne SK. En klubb 
var nu bildad men någon fast fotbollsplan 
hade man inte så först 1940 fick klubben 
hyra mark i Söne Mad på den plats som 
Sönevallen ligger idag.1961 byggdes 
klubblokalen Skogsbrynet, främst för 
att ha någon lokal att spela bordtennis i. 
SSK hade 2-4 bordtennislag på 60-talet. 
1950 arrangerades den första Dalbostad-
festen och denna återkom sedan varje 
sommar t o m 1986.
1970 startades damfotbollen och 1976 
anlades ytterligare en fotbollsplan. 1984 
vann SSK herrar div 6 Lidköpingsgrup-
pen och då noterades publikrekord för 
Sönevallen med 392 personer i seriefi-
nalen mot Rackeby som SSK vann med 
1-0.
De senaste åren har klubben mestadels 
haft fotbollsverksamhet. Föreningen har 
dock under sin verksamma tid, förutom 
bordtennis, även haft skidor och en del 
friidrott på programmet. Under 40- 50- 
och 60-talen spelade man också bandy 
på Främmestadfjorden och 1951 vanns 
Lidköpings pokalserie i denna sport.
2013 beslutade Söne SK och Örslösa IF 
att utöka samarbetet som föreningarna 
haft under 40 år på ungdomssidan och 
under 20 år på damsidan och Örslösa-
Söne IK bildades. Den nya klubben fick 
framgång redan första året då dess herr-
lag blev seriesegrare i div 6 hösten 2014.

Örslösa IF
Örslösa Idrottsförening bildades någon 
gång under februari-mars 1924 i Elias-
sons Mejeri i Örslösa. Den första styrel-
sen bestod av ordf Karl Nordström, sekr 
Ivar Hellkvist, kassör Jakob Jonsson, 
ledamöter Arvid Ahlén, Gunnar Ahlén, 
Åke Johansson, Justus Jonsson och 
John Johansson. Eftersom Örslösa var 
den första föreningen på landsbygden i 
nuvarande Lidköpings kommun fick man 
mest träna och spela vänskapsmatcher, bl 
a mot Östentorps och Källstorps rotar i 
Örslösa socken. Den första organiserade 
matchen spelades mot lag från Rackeby-
Gösslunda.
1926 började man spela fotboll på mark 
tillhörande Gästgivaregården och 1932 
blev det premiär för seriespel i Lidkö-
pings pokalserie. Man började också vid 
denna tid arrangera dansfester på skytte-
föreningens dansbana Lunneberget vilket 
skulle komma att pågå in på 50-talet. 

Söne SK damlag 1988
AnnChristine Algotsson, Ann-Sofie Algotsson, Christina Krantz-Kjörk, Monica 
Artursson, Britt Löfberg-Andersson, Christina Kjörk-Nilsson.
Petra Abelsson-Smedberg, Susanne Henningsson, Linda Eriksson, Eva Karlsson, 
Charlotte Gillgren, Helen Abrahamsson mv.

Örslösa IF 1982
St fr.v: Lars Eliasson, Kajsa Årebo, Eva Hellström, Irma Larsson, Inga-Britt Lundin, 
Madeleine Ahlén, Eva Sunnercrants, Inger Ahlén, Lena Johansson.
Sitt fr.v: Liselott Bertilsson, Cecilia Larsson, Ann Skoglund, Kerstin Eliasson, Birgitta 
Skoglund, Madeleine Björck, Inger Hultgren, Katarina Karlsson.

Gamla fotbollsklubbar 
i Lidköpingsbygden

1945 var en ny fotbollsplan att tas i bruk 
där nuvarande Tigervallen ligger och i 
invigningsmatchen besegrades Mellby 
IK med 6-3. 
På 50-talet hade föreningen lag i fotboll, 
bordtennis och bandy På 50-talet arrang-
erades även populära s k hembygdsfester 
i skogsbacken kallad Brädhagen i direkt 
anslutning till idrottsplatsen. På 60-talet 
tillkom handboll på programmet och man 
spelade i Lidköpingskorpens serier. 1962 
köpte klubben Ordenshuset i Örslösa där 
bla bordtennisen utövades. 
På 70-talet förekom även aktiviteter för 
”skid och motion”. 1972 togs Damfotboll 
upp i verksamheten. Ett nytt klubbhus 

byggdes 1988 och tillbyggdes 1991. 
Detta används också av klubbens bord-
tennissektion för träning och matcher. 
1993 hade Örslösa IF hela 404 medlem-
mar vilket är det största medlemsantalet i 
föreningens historia. 
A-laget i fotboll har under åren pendlat 
mellan div 5 och 6 och även något år i 
reservserie. 

2014 beslöt man att gå samman med 
Söne SK och bilda föreningen Örslösa/
Söne IK.

                            Ingemar Williamsson
                            LIHS
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Vårgårda Idrottsklubb, som bilda-
des den 7 mars 1920, hade 2014 
följande idrotter på programmet: 
Fotboll, handboll, bordtennis samt 
en mindre friidrottsverksamhet 
(löpning). Under alla de gångna 
åren har dock en mängd olika 
idrotter ”kommit och gått”.  Bl.a. 
hade klubben en ganska livaktig 
ishockeysektion under åren 1968-
1983.

Det första dokumenterade försöket att 
starta en verksamhet för ishockey i 
Vårgårda togs  1957. Initiativtagare var 
Vårgårda IK:s fotbollsmålvakt, Rune 
Ekman, som organiserade manskap för 
att spola upp en provisorisk ishockeyba-
na på Tånga Heds träningsplan (nuva-
rande konstgräsplanen). Isbanan försågs 
även med en sarg av ”bandymodell”, ca 
30 cm hög. Minnesgoda personer har 
berättat att det också spelades en match 
mellan ungdomar från Vårgårda IK och 
IK Raska Drängar från Alingsås. Match-
en hann inte färdigspelas innan mörkret 
föll, utan den fick fortsätta i skenet från 
några bilstrålkastare!

Omkring 1960 togs nästa initiativ, då 
några ungdomar, i ”privat regi”, anmälde 
lag till Göteborgs Postens stora ungdom-
stävling, GP-Pucken.

Från Elfsborgs Läns Tidning 
den 28 dec. 1972.

VÅRGÅRDA

Bengt-Göran ”Bebben” Berg tar på sig 
utrustningen inför en match på Tånga-
rinken 1970.
                                Foto: Jörgen Åhman

Vårgårda IK:s lag i GP-Puckens regionfinal för A-pojkar 1969. Stående från vänster: 
Lagledaren  Per ”Pelle” Sjöstrand, Lars ”Raspen” Johansson, Mats Åhman, Bengt-
Göran Andersson (Stenbäcken), Rolf Andersson, Bengt-Göran Hagman, Thomas 
”Bota” Engebratt, lagledaren Allan Larsson. Knästående från vänster: Kenneth 
Thorild, Kent Johansson, Stig-Olof ”Stickan” Berg, Tore Andersson (Stenbäcken), 
Leif Andersson, Arne Hallner, Björn ”Nallen” Ekman.
                                                                                                      Foto: Jörgen Åhman
(Tre av spelarna på bilden blev sedermera allsvenska fotbollsspelare. Bengt-Göran 
Andersson (Stenbäcken) och Tore Andersson (Stenbäcken) i IF Elfsborg och Stig-Olof 
”Stickan” Berg i Örgryte IS.)

Vårgårda IK:s ”ishockeyperiod”
Deltagande i GP-Pucken var även 
drivkraften hos IFK Skogen, som deltog 
i tävlingen 1962. IFK Skogen var från 
början ett kvartersgäng från Tånga hed 
med omnejd, som mestadels sysslade 
med fotboll. Nu startade man även ett 
ishockeylag, sedan ”förstärkning” inhäm-
tats från andra delar av samhället.

Nu förstod även flera idrottsledare att det 
fanns ett stort intresse för ishockey i Vår-
gårda, vilket medförde att det bildades en 
isbanekommitté, med uppgift att projek-
tera, och bygga, en ishockeybana. I isba-
nekommittén ingick lokala idrottsledare 
och dito kommunalpolitiker. Det togs 
även initiativ till bildandet av en ishock-
eyklubb, Vårgårda Ishockeyklubb, vars 
interimsstyrelse konstituerades vid möte 
den 20 oktober 1962. (Se även ”Westgö-
tarnas Idrottshistoria” nr. 2-2008.)

Ishockeyrinken anlades inne på Tånga 
Hed idrottsplats, på den plats där A-pla-
nen nu är belägen. Att banan placerades 
inne på Vårgårda IK:s område förklarar 
klubbens ”starke man”, Sven Bergsten, 
på följande sätt i klubbens verksamhets-
berättelse för år 1962: ”Under året har 
en ishockeybana anlagts på Tånga Hed. 
Densamma har startats i kommunal regi. 
På förfrågan om lov till anläggande på 
idrottsplatsområdet, lämnade klubben 
sitt samtycke härtill då det ansågs att 
idrotten bör vara samlad på samma 

ställe och då medlemmarna i denna 
nystartade Vårgårda Ishockeyklubb kan 
sägas utgöra så gott som idrottsklubben 
ansågs behjärtansvärd.”

Vårgårda Ishockeyklubb kom att bestå 
som ”egen” förening fram till den 8 april 
1968, då föreningen lades ned och gick 
upp som självständig sektion i Vårgårda 
Idrottsklubb. VIK fick nu även ett div. 
IV-lag ”på köpet”, då Vårgårda Ishock-
eyklubb hade blivit seriesegrare i div. V 
säsongen 1967-68.

Ishockeyspelare under naturisens tid var 
av ett ”segt släkte”. Ofta fick träningar 
och matcher ske på ”annan ort”, där det 
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VÅRGÅRDA

Vårgårda IK:s A-lag säsongen 1977-78. Bakre raden från vänster: Lagledaren Inge-
mar ”Flinta” Carlsson, Anders ”Fido” Gustafsson, Leif Johansson, Mats Åhman, Alf 
Norberg, Klas-Göran Andersson, Christer Johansson, Michael Carlsson, Allan Lars-
son. Främre raden från vänster: Ove ”Pysen” Beutler, Arne Persson, Tomas Knuts-
son, Bo Kjellson, Per-Ola Johnsson, Per ”Pelle” Kjellson, Tomas ”Tuben” Karlsson, 
Mikael Berg.
                                                                                                    Foto: Carl-Olof Redin

”Spontanhockey” på Tångarinken under 
skolornas vintersportlov 1980.  
Foto: Vårgårda Fotoklubb/Ari Eklund

fanns konstis. Bl.a. blev Borås och Gräs-
torp ”hemmaplan” för många matcher. 
Trots svårigheterna med att hålla natu-
risen på Tångarinken i spelbart skick, 
hade Vårgårda IK ändå  tidvis en ganska 
bred verksamhet, där såväl A-, B- och 
pojklag deltog i seriespel. Bl.a. mobilise-
rades ett duktigt pojklag omkring 1970, 
som gick till Västergötlands regionfinal i 
GP-Pucken 1969 och till slutspel om DM 
1970. Flera ungdomar fick även ”större 
uppdrag”, som representation i olika 
distriktslag etc. Bl.a. blev Bengt-Göran 

Andersson (Stenbäcken) uttagen till Väs-
tergötlands lag i TV-Pucken två år i rad. 
Beträffande seniorverksamheten blev 
det som bäst två 2:a placeringar i div. IV 
(1971-72 och 1976-77). Efter 2:a platsen 
1976-77 fick laget deltaga i en kvalserie, 
med Stora Mellby SK och Herrljunga IK, 
om en plats i div. III. Förhoppningarna 
om div. III-spel grusades dock, då Stora 
Mellby SK vann kvalserien knappt på 
bättre målskillnad än VIK.

Under 1981 började Vårgårda IK att 

anlägga en ny fotbollsplan på Tånga Hed 
(nuvarande A-planen). Ishockeybanan 
hade dessförinnan demonterats och fått 
en tillfällig plats längs Ågatan, nära 
korsningen till Kempegatan. Ishock-
eysektionens medlemmar var förstås 
inte glada över denna ”behandling” och 
man beslutade sig för att ”starta eget”. 
Formellt ägde detta rum vid ett extra års-
möte med Vårgårda IK:s huvudstyrelse 
den 22 mars 1983. Då lämnade ishockey-
sektionen Vårgårda IK och bildade istäl-
let Vårgårda Hockey Club. Därmed var 
”ishockeyperioden” i Vårgårda IK över.

                                    STIG SJÖGREN

Efter fyra säsonger  ”på raken” i div. II 
hamnade Vårgårda IK:s handbollsherrar 
på nedflyttningsplats efter 1987-88 års 
säsong. I sista stund uppkom emellertid 
en märklig situation, som räddade laget 
kvar i 2:an.

”Räddningsplankan” blev nu klubbens 
B-lag, IK Vårgårdapojkarna, som efter 
avslutat seriespel stod som seriesegrare 
i ”sin” div. III-serie. Sedan förbund och 
övriga ”regeltolkare” sagt sitt, gavs 
klartecken till att B-laget helt sonika fick 
överta A-lagets plats  i seriesystemet! 

Vårgårda IK:s seniortrupp i handboll säsongen 1987-88. Bakre raden från vänster: 
Anders ”Fido” Gustafsson, Peter Nyström, Mikael Carlman, Jonny Hjalmarsson, 
Robert Lindgren, Christer Falk, Leif ”Tesen” Johansson, Mats Karlsson, Mikael 
”Räka” Svensson. Mellanraden från vänster: Lagledare Ralf Kempe, bitr. lagle-
dare Mika Eklund, Thomas Nygren, Peter Ring, Stefan Flink, Mikael Falk, Perarne 
Hafström, Pierre Hedberg, Per ”Tånga-Per” Johansson, tränare Curt Magnusson. 
Främre raden från vänster: Dan-Inge Fäldt, Michael Thorild, Ulrik Aronsson, Stefan 
Andersson.
                                                                                            Foto: Björn Emanuelsson

B-laget som blev A-lag Därmed var det klart för spel i div. II 
även kommande säsong, då åter under 
namnet Vårgårda IK! 

Efter att ha hört mig för hos domare, och 
andra ”handbollskännare”, tycks detta ha 

varit en unik händelse inom svensk hand-
boll, som aldrig tidigare hade inträffat. 
Enligt samma källor skall detta numera 
heller inte vara tillåtet. Eller?

                                  STIG SJÖGREN
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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. 

VÅRGÅRDA

Hallå där, ”Flying 
Fred”…
…hur mår du, Molla-sonen och rege-
rande världsmästare Fredrik Johans-
son, så här i början av 2015?

- Toppen!!! Ser fram emot den nya orien-
teringssäsongen med stor tillförsikt.

- Om vi ska backa bandet lite, sam-
manfatta ditt oerhört lyckosamma 
2014 lite kortfattat!

- Helt sanslöst egentligen! Först indivi-
duellt brons samt stafettguld vid EM i 
Portugal och så vann jag ju även jag ihop 
med samma duo, Jonas Leandersson och 
Gustav Bergman, VM-stafetten i Italien i 
somras. Massor av svenska supporters på 
plats inspirerade oss till den insatsen.

- Ja, en insats som till och med fått er 
att kandidera till ”Jerringpriset”?

- Mycket kul för orienteringen att upp-
märksammas, tänk om vi till och med 
kan få glädjen att vara med till slutet av 
omröstningen och finnas med på Idrotts-
galan i Globen, det vore något det!

- I väntan på det så måste du väl 
också glädjas åt att du på Wårgårda 
Idrottshistoriska Sällskaps sista idrott-
scafé 2014 av anrika Skogskarlarnas 
representant Carl-Erik Johnsson fick 
mottaga nålen som ”Nordens främste 
orienterare 2014”?

- Den kvällen i slutet av november ifjol 
i Kullingshofstugan i Vårgårda kom-
mer jag ju heller aldrig att glömma! OK 
Kullingshof var ju min moderförening 
där jag fostrades och fick nu jättefin re-
spons när jag som göteborgare med IFK 
Lidingö som klubbadress kom tillbaka 
och berättade om mitt succéfyllda år. 

Att Carl-Erik skulle dyka upp med den 
hedervärda nålen hade varken jag eller 
Vårgårda-borna en aning om!

- Vad händer nu då tävlingsmässigt 
2015, ska långe ”Flying Fred” fort-
sätta flyga fram lågt i skog och annan 
terräng?

- Får jag bara vara skade- och sjukdoms-
fri så tror jag faktiskt det. Jag hoppas att 
vi i Lidingö ska lyckas stå överst på pal-
len i lagtävlingar som Tiomila och Juko-
la-kavlen, men självfallet är det mycket 
fokus på årets VM i Skottland, där målet 
är att försvara stafettguldet samt givetvis 
även lyckas individuellt. Ska man titta 
ännu lite längre fram i kristallkulan så 
hägrar framgent VM i Strömstad/Tanum 
2016. Tänk vilken personlig 30-årspre-
sent det kunde vara att knipa medalj eller 
rentav medaljer där!

- Lycka till då i träningen så att det 
blir fortsatta framgångar med karta 
och kompass!

- Tackar och bugar!

KENNETH OHLSSON
Wårgårda IHS

Att läsa årsberättelser är oftast ingen 
större litterär upplevelse. Namn, resul-
tat och siffror brukar dominera. Språ-
ket är vanligtvis formellt och torrt.
Det brukar inte heller ges utrymme för 
sekreterarens personliga åsikter.

Men det finns undantag. I Åsbräcka 
Gymnastik & Idrottsförenings årsbe-
rättelse från 1948 låter vice ordförande 
Ragnar Gustafsson pennan formulera 
sig genom ett ovanligt måleriskt språk.
Med anledning av ett bastubyggande 
skriver han:

”Därtill kommer, att de mer lättledda 
element, som rycktes med av andras 
iver vid bastubyggandet, nu ha kom-
mit över nyfikenhetens stadium och 
återtagit sin vanliga plats på sofflock 
och vägkanter i Häng-Sverige.”

Osökt dyker synen av Kronblom upp 
framför ögonen.

När årsberättelsen kommer till redovi-
sade bad, fortsätter han:

”Antalet bad uppgingo under året till 
612, vilket innebär en minskning från 
föregående år med 125. Kommunens 
folkmängd befinner sig ju i stadigt 
sjunkande. Och de flesta av de till 
vuxen ålder komna invånarna, vilka 
ännu ej börjat bada, torde inte kunna 
botas för sin skräck för vatten och luft 
på kroppen. Men genom de skolbad, 
som föreningen under året ordnat och 
fortfarande ordnar, hoppas vi kunna 
fostra den kommande generationen 
till ett friskt och härdigt släkte med 
hygieniska vanor.”

Det är inte utan att man anar influen-
ser från Ludvig ”Lubbe” Nordströms 
Lort-Sverige.

Lennart Karlsson

Apropå årsberättelser...
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Jungs Bandyklubb bildades 
1954, som så många bandy-
klubbar tillkom de i fotbollsför-
eningar där ungdomar spelade 
fotboll sommartid och bandy 
vintertid. För att kunna utöva 
bandy behövdes en rejäl isyta 
vilket är svårare att få till än 
en gräsyta för fotboll. För att 
få fram åkbar bandyis fodras 
mycket hårt arbete samtidigt 
som det är mycket väderbero-
ende, vilket gjorde att ett antal 
bandyföreningar minskade på 
Varaslätten. 

Jungs Bandyklubb kämpade på i det 
längsta och drog till sig spelar från fören-
ingar som lagt ner sitt bandyspel. Jungs 
Bandyklubb hade en egen bandyplan på 
Jung Åsa som spolades, linjerades och 
ordningsställdes för matchspel om vädret 
var det rätta d.v.s. en sammanhängande 
period med minusgrader. Planen var inte 
den jämnaste så det gick åt mycket vatten 
för att fylla ut ojämnheter och hålighe-
terna. Bandyplanen stod oftast färdig att 
tas i bruk då det var dags för seriepre-
miär, vilket medförde att isträningen var 
minimal innan seriespelet tog sin början.
Några år senare ställde kommunen 
upp med att ordningsställa en plan 
med belysning och kolstybbsyta, vilket 
underlättade spolningen av planen, som 
utfördes i klubbens regi. Vintervädret var 
ofta oberäknigligt med mildare perioder 
vilket ofta ställde till det för föreningen. 
Ofta fick föreningen hyra in sig på den 
nyanlagda konstfrusna isbanan i Lidkö-
ping    
Den bristande isträning uppvägdes av att 
laget innehöll många bollbegåvningar 
som tex. Jan-Erik Siesing, Claes-Gunnar 
”Lellen” Lundgren, Sten-Olof Olsson, 
Leif ”Jungarn” Svensson, Rune 
”Jamajka” Olsson, Jan Lidholm m.fl.
I slutet av 60-talet nådde föreningen 
sin storhetsperiod, från spel i division 5 
gick man rakt igenom division 4, för att 
säsongen 69-70 spela division 3-bandy. 
Laget gjorde några bra matcher i division 
3 sejouren främst mot Skövde BK. Laget 
degraderades åter till division 4. 
Där höll man till tills klubben gick i 
graven 1979.
Jungs Bandyklubb höll en återförenings-
träff den 17 februari med 23 st spelare, 

JUNG BANDYKLUBB BÄST PÅ VARASLÄTTEN ??

JUNGS BANDYKLUBB 
Spelare på bilden från vänster:
Övre raden: lagledare Kent Rang, Leif ”jungarn” Svensson, Börje Lund, Jan-Erik 
Siesing, Kjell Fredriksson, Sture ”dallas” Arvidsson.
Nedre raden: Jan Åkesson, Torbjörn   ?             Claes-Gunnar ”lellen” Lundgren, 
Christer ”boka” Svensson, Mats Lindahl, Sven Fredriksson. 
Maskot: Anette Rang

VARA

som var med och förde Bandyklubben 
från division 5 till division 3, anordnad 
av Rolf Hällsås och undertecknad.
Sammankomsten började med ett besök 
på Restaurant Villa, där det intogs mat 
och dryck. Bandyklubben hälsades 
välkomna till bords av Villas Ordförande. 
Det var många roliga minnen och anek-
doter som berättades kring borden med 
många skratt och igenkännande leende. 
Det fanns och en del protokoll, tidnings-
urklipp och anteckningar på borden, från 
bandyklubbens tidiga barndom, som blev 
noggrant studerade och lästa, med en hel 
del kommentarer och frågeställningar.
Under samkvämet blev undertecknad 
intervjuad av Villas konferenser om 
bandyklubbens historia, roliga minnen, 
anekdoter. 
Ett dråpligt och roligt minnen som etsats 
sig fast i bandyklubbens historia är 
denna: 

”En vårvinterdag spelade Jung BK mot 
Gillstads BK på deras natursköna bana 
som låg inbäddad med skog runt omkring 
och där vårsolen tittade fram i gläntorna 
och värmde skönt. Efter ca. en kvarts 
spel tilldömdes Gillstad en hörna och 
vi Jungspelare fick snällt rada upp oss i 
målet. Precis som hörna slogs hördes ett 
brak och isen brast under oss, där stod 
vi med knäna, eller t.o.m. till midjan i 

vattnet. Domaren bröt matchen i ca. 30 
minuter. Planen kortades av 15-20 meter 
och så fortsatte spelet, även om det blev 
trångt och svårspelet”.

Efter avslutad måltid och intervjuer tog 
samtliga f.d. 23 spelare plats på sitt-
platsläktaren för att se Villa/Lidköpings 
kvalmatch mot Edsbyn vilken slutade 6-1 
till Villa/Lidköping, vilket Jungs Bandy-
klubbs ”gamlingar” uppskattade.
Att vi kunde genomföra återträffen till 
stor belåtenhet för samtliga inblandade 
kan vi tacka  Villa/Lidköping kansli och 
speciellt Catarina Syren för.

                                      Jan-Erik Larm                

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

Vi ser helst att alla 17 
sällskapen/föreningarna 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.
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Ryda skidklubb 
75 år,  2015
Det var så det började

År 1940 bildades Ryda Skidklubb, en 
av de äldsta skidklubbarna i Skaraborgs 
län.
Bakgrunden till klubbens tillblivelse var 
att i slutet på 1930-talet  inkallades 4 poj-
kar från Ryda  till militärtjänst vid Kung-
liga Norrbottens regemente i Boden. 
Där, i det kalla och snörika landskapet, 
fick dessa 4 pojkar den första undervis-
ningen i den ädla sporten skidåkning. 
Dessa grabbar fångades till fullo av skid-
åkningen, samtliga 4 klarade statuterna 
för skidlöparmärket 3 mils skidåkning på 
en viss tid. När militärtjänsten var slut  
på våren 1939 så planerade man redan på 
tåget hem en fortsättning på märkestag-
ningen.

Vintern 1940 var kall och mycket snörik. 
Pojkarna hade fått besked från Svenska 
Skidförbundet, att för att ta ytterligare 
prov och märken, så var det tvunget 
att gå genom en förening ansluten till 
skidförbundet. Sagt och gjort, 3 av de 
fyra grabbarna 345 Lennart Johansson 
i Siggesgården, 247 Gustav Norden, 
Skogstorp och 246 John Jonsson, Ry-
landa, beslutade att det skulle bildas en 
förening.
Den fjärde pojken som var med till bo-
den hade avflyttat från Ryda

Den 13 febr 1940 Samlades ett antal 
pojkar i Siggesgården i ett hus som gick 
under benämningen Söderkåken och 
denna kväll bildades Ryda Skidklubb. 
Som ordf. valdes  Gustaf Norden och 
som sekr. John Jonsson,” som var slängd 
med pennan” som någon sade. ”Du är 
den ende som kan skriva nåt” tyckte de 
andra och så blev det.  Det beslutades att 
söka inträde i Riksidrottsförbundet och 
Svenska Skidförbundet,
Beslutades också att anlägga en bana för 
skidåkning 10 km lång. Denna bana är i 
stort sett samma bana som idag används 
som milbana.
De första vintrarna på 1940-talet  var 
snörika och det blev full fart på verk-
samheten. Enmilsbanan skulle anläggas 
och det var mycket noga med längden, 
den fick varken vara mer eller mindre 
och skulle mätas med stålband hade man 
fått order om. En ståltråd mättes upp 50 
meter lång, en skidstav fästes i varje ända 
och så började en mödosam uppmätning 
av banan.

Anders, Lennart och Evert Johansson, tre som bildade Ryda SK, utanför nybyggda 
skidstugan
Under krigsåren växte intresset för 
skidåkning och även annan idrott enormt 
och på sommaren 1940 började även 
orientering i skog o mark komma igång. 
Cykelorientering prövades också  då 
mest lokalt..

SKIDSTUGAN byggs. Den unga för-
eningen var livaktig på alla fronter. En 
lokal att vara i stod högt på önskelistan 
och planerna på en skidstuga tog allt 
fastare form. Verksamheten hade ökat, i 
samarbete med Skytteföreningen genom-
fördes skidskyttetävlingar. Orientering 
hade kommit och tävlingar i skogen och 
på cykel ägde också rum. Fördelarna att 
ha en lokal i anslutning till aktiviteterna 
stod allt tydligare klart.
Men var ta pengar till en byggnation. 
Kommunen var inte lönt att gå till, då 
hade de hunnit bli gamla gubbar innan 
det blev klart menade någon. Det fick 
samlas ihop pengar på annat sätt.  Det 
var till att skriva ut listor där ungdomar 
och äldre fick skriva på en förbindelse att 
ställa en viss summa pengar till förfogan-
de mot 3 % ränta vilket var den aktuella 
under de åren.
Förste man på listan var ordföranden, 
Gustav Norden som satsade 100 kr lik-
som övriga styrelseledamöter. 
100 kr var inga småpengar på 1940-talet 
så det kändes nog för många. Men undan 
förundan  ramlade det in  femtiolappar 
och mindre sedlar, så till slut hade det 
tecknats för 3.000 kr totalt. Markägare 
Gunnar Larsson kontaktades som välvil-
ligt ställde en en bit mark till förfogande 
vilken arrenderades för en årlig avgift av 
25 kr. Men markägaren ställde ett krav.  
Han ville ha den unga föreningens löfte 
att inte anordna några offentliga danstill-
ställningar i lokalen. Men det togs inte så 
hårt på detta Det dansades och man roade

sig, bl a, med slädparti och dans efteråt.
Bygget kom igång. En ganska enkel 
byggnad, –skidstuga och 1942 stod den 
klar att tas i bruk.
Medel för faciliteter fanns inte för tillfäl-
let. Något litet så kallat hemlighus  fanns 
varken pengar eller virke till. 
Vi låter en av ledarna själv, John Jonsson, 
berätta, ”Nog kunde Skidstugan te sig 
bristfällig och  enkel ut på många sätt. 
Taket bestod av spån och väggarna av 
panel med 10 cm luftrum mellan. Upp-
värmning sköttes av en liten plåtkamin, 
som stod uppställd i hörnet mot köket 
och i köket stod en gammal järnspis för 
kaffekok och dyligt. Vedbehovet fylldes 
till en del i början med avfall från bygget 
som lagrades under kåken på baksidan 
där det var högt ovan marken. En kraftig 
kullersten i vardera hörnet och några 
mitt emellan utgjorde fundament under 
byggnadsverket och rullstensåsen som de 
vilade på ansågs väl som självdräneran-
de. Något  avlopp ordnades sålunda inte. 
Vattnet till kaffekokning och diskning 
fick tas från något grannställe eller bäras 
hemifrån. Någon form av toalett förekom 
naturligtvis inte, varken WC eller dass. 
Den underbara skogen fanns ju runtom-
kring”.
Men trots alla brister, nog hade vi väldigt 
roligti den lilla kåken”.
 
REVYER
För att bättra på ekonomin i föreningen 
så anordnades det revyföreställningar. 
John Jonsson var ju slängd med pennan, 
så det blev en del revyer på fyrtiotalet. 
Med  sång, musik och sketcher.  En av 
sångarna  fick skämtsamt sagt namnet 
”Rydas Bertil Bo”. Han hade den rätta 
Bertil Bo-darren på rösten, när han sjöng.
John Jonsson  författade  en hel del om  
Skidklubbens verksamhet.
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Revygänget från v. Evert Johansson, Inga Lisa Jonsson, Inge Larsson, 
John Jonsson, Henrik Johaqnson, Aina Olofsson, Hilding  Rydh, Gösta Andersson 
och Nanny Karlsson

Avsaknaden av utedass föranledde, att 
följande strof skrevs i en revy vid invig-
ningen av skidstugan.

”Men sedan jag hörde en flicka berätta:
Vi inte har ångrat så bittert som detta,
att vi inte byggde för nettot som fanns
ett nytt litet skidhus här bakom nån-
stans”.

Rydaloppet fick honom att i en summe-
ring av vad som hänt året 1941 skriva 
följande om tävlingen:

”Så kom Rydaloppet, den väldiga striden,
och Lennart han fick ju den finaste tiden.
En lapp ifrån Skarstad var tippad förstås,
men risigt det var blott för honom, gunås.
Ja Jonsson blev fyra och Larsson blev 
femma, så lagpriset stannade säkert här 
hemma.                              
Dom andra fick stryk så jag tror att det 
känns              
Men nästa gång det blir nog mer konkur-
rens”. 
                                         Bror Jonsson

OM EN GAMMAL 
FOTBOLL KUNDE 
TALA …
För c:a 20 år sedan hittade ägaren till det 
kuperade Backaområdet i Längjums östra 
utkant en gammal fotboll i skogen. Den 
var mossbeklädd, men till det yttre väl 
bevarad sånär som där snörningen suttit. 
Där fanns bara ett stort gap. Naturligtvis 
var blåsan också förmultnad. Hur länge 
kan denna fotboll ha legat i skogen? Tro-
ligen en ansenlig tid, eftersom det inte 
spelats någon fotbollsmatch på närbeläg-
na Backavallen sedan 1958. Då kommer 
vi alltså minst 35 år ytterligare tillbaka i 
tiden. Kanske har fotbollen legat dold i 
skogen ännu längre.

Om vad kan denna fotboll berätta? Jo, 
den kan berätta om en tid som svunnit, 
om en tid när allting var mer primitivt, 
om ljungtuvorna på Backavallen som 
slogs av med en slåttermaskin. Om den 
djupa gropen som bildats framför det 
främre målet, som nyttjades vid skotträ-
ning. Om där spelarna fick turas om att 
byta om i en tombolakiosk, där hammare 
och läst användes för att pligga fast dub-
barna på de skor som samlades i en hög. 
Där spelarna efter matcherna blaskade 
av sig i emaljerade fat med vatten som 
dittransporterats i mjölkflaskor.

Hade denna fotboll nått status av att få 
sparkats på i Div. VII? I så fall tillhör 
bollen den sista säsongen på Backaval-

VARA IDROTTSHISTORISKA 
SÄLLSKAP:

 
Träff vid Kålles Rekord-Magasin, 

Tråvad, lördagen den 30 maj kl. 14.00.

 Medtag fika och ett glatt humör.
 

Program: Vi berättar. 
Medlemmarna står för 

berättarunderhållningen med sina 
episoder från idrottskarriären.

Välkomna!                Styrelsen

len, alltså 1958. Troligen har den enbart 
fått nöja sig med att bli sparkad i reserv-
lagsserie. Vem sparkade bort bollen? 
Om den återfanns in i skogen utmed en 
sidolinje är ”Brandvakten” ett hett tips. 
Ju längre hans rensningar in i skogen 
gick desto bättre var hans insats. Hans 
befriande sparkar resulterade i snurrmär-
ke med stödjefoten. En lyckad rensning 
in i skogen fullföljde ”Brandvakten” 
med ett ärevarv med utputande armbå-
gar. Om ”Brandvakten” orsakade bollen 
försvinnande får vi gå ytterligare bakåt 
i tiden. Kanske var det Antons Paul som 
sköt bort bollen? En historia förtäljer att 
han en gång sopade bort såväl, boll som 
motståndarmålvakt som nät från bortre 
målet. Enligt legenden upphittades en 
skräckslagen målvakt och en hopskrynk-
lat och trasigt målnät i skogen, men hur 
var det med bollen?

Tänk om denna fotboll kunde berätta …
      
                            Carl-Owe Johansson
                            Vara IHS
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Carlsborgs motorklubbs klas-
siska endurotävling Hjuldan-
sen genomfördes för tjugonde 
och sista gången söndagen 
före jul 2014. Under alla år 
har tävlingsplatsen varit det 
militära övningsfältet Ham-
marnäset norr om Karlsborg 
och alltid med större delen 
av svenska enduroeliten i 
startfältet.

 
Följande kunde bland annat läsas i Ska-
raborgs Allehanda (SLA) efter den första 
tävlingen 1994: Då startskottet small 
kickade 60 förare igång sina motorcyklar 
för att under en och en halv timma gasa 
så mycket de förmådde. 

Banan som var 7,6 km bestod av blandad 
mo-sand-terräng och steniga stigar.
Tilläggas kan att premiärbanan även 
innehöll både backiga partier och öppna 
fält. Det var även trångt mellan fur och 
gran!

Hjuldansen har gått i graven
Anders Eriksson var åksugen 
Blivande världsmästaren Anders ”Lill-
Anders” Eriksson (Tibro MK) var 
åksugen redan vid premiären 1994 och 
gasade friskt. Efter 97 minuter och sju 
avverkade varv gick Anders i mål som 
segrare vid den första Hjuldansen fem 
minuter före tvåan och klubbkamraten 
Anders Georgsson. 
Detta var inledningen på en endurotäv-
ling som kom att bli en klassiker inom 
enduroskrået med tävlande från i stort 
sett hela Sverige. Tjugo genomförda täv-
lingar mellan åren 1994 och 2014 finns i 
protokollet med ett snitt på 150 startande. 
Rekordet är från 2008 då 170 startande 
och mäster Anders Eriksson segrade.  

Endurorävar
Initiativtagare till tävlingen var CMK:s 
endurorävar Rolf Mattsson och Urban 
Ramsin ivrigt påhejade av klubbkompi-
sarna Lasse Gustavsson och Stig Brehag.  
Hur namnet Hjuldansen myntades är 
inte helt klarlagt men stämmer väl då 
tävlingen alltid genomfördes i anslutning 
till julhelgen.
Vi denna tidpunkt (1994) var det inte 
klart med en fortsättning. Tävlingen rön-
te dock stor uppskattning och en fortsätt-
ning blev det. Tretton tävlingar kom att 
genomföras på Annandag Jul och övriga 
tävlingar på andra dagar intill Julhelgen 
på grund av uppkommen helgfrid på de 
militära övningsfälten. En gång (2007) 
var tävlingen inställd.

Alltid en superfinal
Tävlingsdagen inleddes som regel med 
en kvalificering för deltagende i en avslu-
tande superfinal. Den inledande tävling 

Hjuldansens första start 1994 i grus-
gropen på Hammarnäset.

Peter Hansson (t.v) segrade 1996 med 
Anders Eriksson på andra plats. Krans-
kulla Susanna Björnell.

har över tiden genomförts omväxlande 
som masstart alternativt över två special-
prov med en banlängd på ca 10 km som 
skulle köras ett visst antal varv alternativt 
under viss tid.
 
Tävlingsdagen avslutades alltid med den 
spektakulära superfinalen i kamp om 
vandringspriset för de 30 bästa förarna 
från kvalificeringen. Masstart, kort 
banslinga (ca 3 km) och kort körtid (25 
min) borgade för högt tempo.
Dessa superfinaler var alltid mycket upp-
skattade av publiken då det verkligen var 
en giganternas kamp mot både konkur-
renter och topografin. Då gällde bara ett 
gasläge – i bott! 
Många kända namn inom enduroadeln 
har fått ta emot detta vandringspris på 
Hammarnäset. Överlägset bäst är sju-
faldige världsmästaren Anders Eriksson 
(Tibro MK) med sju segrar. 

De tre sista årens segrare i Hjuldansen 
heter Robert Kvarnström, svensk fram-
tidsman i enduro från Folkare MK. 

Start i Superfinalen 1996.

Hjuldansens tre främsta 2013 som tillsammans har 13 segrar i Hjuldansen. Segraren 
Robert Kvarnström Folkare MK (3 segrar) omgiven t.h av tvåan Anders Eriksson 
Tibro MK (7 segrar) och trean Andreas Toresson BMK Uddevalla (3segrar).
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Hjuldanssegrare genom tiderna.
1994 Anders Eriksson Tibro MK (60 startande)
1995 Anders Eriksson Tibro MK (95)
1996 Peter Hansson Tibro MK (80)
1997 Anders Eriksson Tibro MK (147)
1998 Tomas Fransson Tibro MK (103)
1999 Tomas Bengtsson ET Örebro (50)
2000 Anders Eriksson Tibro MK (115)
2001 Torbjörn Bäck Kullings MS (158)
2002 Andreas Toresson BMK Uddevalla (160)
2003 Anders Eriksson Tibro MK (175)
2004 Anders Eriksson Tibro MK (167)
2005 Andreas Toresson BMK Uddevalla (159)
2006 Andreas Toresson BMK Uddevalla (190)
2007 Inställt
2008 Anders Eriksson Tibro MK (170)
2009 Rikard Hansson Tibro MK (140)
2010 Charlie Söderblom ET Örebro (100)
2011 Linus Fast Linköping MK (117)
2012 Robert Kvarnström Folkare MK (104)
2013 Robert Kvarnström Folkare MK (111)
2014 Robert Kvarnström Folkare MK (156)

Hjuldansens sista start 2014 genomfördes på samma plats som 1994. Grusgropen har 
förändrats!

Enduroveteranen Hasse Hansson med 
andra pris i motionsklassen 1994.

Berömd endurofamilj från Tibro
Den välkända endurofamiljen Hans-
son från Tibro har deltagit vid de flesta 
Hjuldansen där Peter Hansson och son 
Rikard har kvitterat ut var sin seger 1996 
respektive 2009. Även farfar och endu-
rolegendaren Hasse Hansson har varit på 
prispallen ett flertal gånger bland annat 
vid urpremiären 1994. 

Även damer har kämpat på Hammarnäset 
där Svensk damenduros förgrundsfigur 
Pia Däldebring från Ulricehamn blev 
Hjuldansens första segrare 2002 i dam-
klassen. Tibro MK:s Paulina Andersson 
med VM-meriter ståtar med två segrar 
(2005 och 2005) och Hjuldansens sista 
damsegrare blev Frida Östlund Karlsko-
ga/Degerfors MK. Tyvärr blev damklas-
sen aldrig speciellt stor i Hjuldansen. 
                            Stig-H Brehag
                            Tävlingsledare
                            Foto: Stig-H Brehag

WESTGÖTA IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP (WIS) 
INBJUDER MEDLEMMAR OCH INTRESSERADE I ALLA SINA 

17 SÄLLSKAP/FÖRENINGAR ATT FÖLJA MED PÅ DENNA 
IDROTTSHISTORISKA RESA DEN 15-17 SEPTEMBER (TIS-TORS) 2015 !  

VI KOMMER ATT BESÖKA FINLANDS IDROTTSMUSEUM, 
SOM LIGGER I OLYMPIASTADION I HELSINGFORS, 

SAMT RIKSIDROTSMUSEET I STOCKHOLM.  

PROGRAM (Reserarrangör Buss i Fyrstad)
15/9 – avresa från Vänersborg (väg: Trollhättan, Vårgårda, 
Vara, Skara, Mariestad) resp från Borås*) (väg: Falköping, 
Skövde), båtresa med Tallin/Silja Line S-holm-H-fors 
*) endast vid tillräckligt antal deltagare, annars får deltagare från 
Borås resp Mark möta upp i Vårgårda.
16/9 – guidad rundtur i H-fors, besök på Finalnds Idrotts-
museum, fri tid i Helsingfors, båtresa H-fors-S-holm
17/9 – besök på Idrottsmuseet i Stockholm och hemresa.

INGÅR
Bussresa t&r, båtresa med plats i insides tvåbäddshytt, 2 x 
middagsbuffé, inkl dryck, 2 x frukostbuffé, 2 timars guidad 
rundtur i Helsingfors samt entréer till de två museerna.
Ingår ej i resans pris: enkelhytt t&r 200:-.  

GÖR SÅ HÄR !
Anmäl dig/er till din kontaktperson i resp sällskap/
förening senast måndagen den 8 juni !

Du får senare veta den slutliga kostnaden och hur du skall 
betala in denna, avresetid etc !

Kontaktperson för WIS är:
Lars-Göran Bengtsson – 073 639 71 88
lgb.vanersborg@gmail.com 

Det är klart att du och dina kompisar skall följa 
med på WIS ”Idrottshistoriska resa 2015”, både 
Finlands Idrottsmuseum i Heslingfors och 
Idrottsmuseet i Stockholm är värda ett besök ! 
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SKARA

- Vi ville ha tröjor som glänste, 
berättar Janne Blom. Därför 
valde vi att kopiera IS Halmias 
dräkt. De hade vita tröjor med röd 
krage och röda muffar, röda byxor 
och rödvita strumpor.
Holger Andersson, som drev 
musikaffären Centrum i Skara, tog 
hem dräkterna åt oss. De kostade 
15 kronor.
Det var mycket pengar för mig. 
Jag fick köpa på avbetalning och 
betala en eller ett par kronor då 
och då.

Skara Källa
- Vi var ett gäng grabbar, som bodde i 
området kring Skolgatan och Viktoria-
sjön, fortsätter Blom. Vi spelade mycket 
fotboll och höll oftast till på den stora 
ängen vid Botan, där det fanns en plan.
1947 samlades vi några stycken, 
däribland Carl-Axel Pettersson, Bengt 
Ragnarsson, Bosse Melin och jag. Vi 
beslutade att bilda ett pojklag, som fick 
namnet Skara-Källa, efter en medeltida 
brunn, som fanns i närheten.
I första matchen mötte vi Lundsbrunn. Vi 
cyklade den dryga milen och vann med 
6-0.  Nästa match spelade vi mot Skövde, 
dit vi också cyklade 2,5 mil enkel väg. 
Vi kom ner på jorden och fick stryk med 
4-2.

I början av 50-talet växte många yng-
lingar upp i området Skaraberg, en dryg 
kilometer norr om Skara Källa. Det var 
ett område med villor och mindre gårdar.
En av grabbarna, Bosse Persson, ansågs 
som speciellt lovande och det beslöts att 
han skulle få provspela för Skara-Källa.
- Det gick bra, minns Bosse. Bengt Rag-
narsson berömde mig, men sedan fick jag 

ett besked, som många provspelande fått 
under årens lopp.
- Du är duktig, men du mår nog bra av att 
utvecklas något år.

Skarabergs IF
Eftersom åldersgränsen för pojklag är 16 
år, föll flera av spelarna i Skara-Källa för 
åldersstrecket. Det blev brist på spelare 
och laget upphörde. Samtidigt växte 
pojkarna i Skaraberg till sig. Med Bosse 
Persson, Jörgen Bengtsson och Bertil 
Månsson i spetsen beslöt man bilda ett 
nytt lag, Skarabergs IF.
- Vi förhandlade med Skara Källa och 
fick köpa deras dräkter, säger Bertil 
Månsson. Vi fick betala 12 kronor.
Det var tufft att få fram pengar, minns 
Bertil. Men fördelen med att äga sin 
dräkt var, att man inte kunde bli petad.
Vi spelade i en pojklagsserie med andra 
kvarterslag: Gällkvist AIS (GAIS), 
Trekantens IF, Stjärnan, Centrum och 
Axvalls IF. 
Men annars skötte vi oss själva i det mes-
ta. Jag satte upp en anslagstavla på en 
telefonstolpe vid ”gamla barnhemmet”, 
där vi bl.a. presenterade laguttagningar.

”Nya” Skarabergs IF
En ny generation ”skarabergare” växte 
upp och tog över. Nu hade Skara IF tagit 
större ansvar för kvartersfotbollen under 
ledning av framför allt George ”Slam-
pen” Svantesson. Bl.a. stod föreningen 
för dräkter till lagen och administrerade 
serierna.
- Vi fick röda tröjor och vita byxor, säger 
Alf Ek. Vi flyttade också anslagstavlan 
till ett uthus i Skara Källa, som alla pas-
serade på vägen hem från Källeskolan.
- Förutom att vi deltog i serien, ordnade 
vi också egna matcher, fortsätter Alf. 
En gång cyklade vi till Lundsbrunn och 
vann med 5-0. Vi spelade på nyanlagda 
Sörbovallen. Gräsmattan innehöll mycket 

vitklöver, som trasades sönder och gjorde 
planen hal. Eftersom vi spelade i vanliga 
gymnastikskor, blev det lite av ”Bambi 
på hal is”.

- En annan gång var vi i Axvall. Vi åkte 
tåg dit och biljetten kostade 25 öre. Efter 
matchen kom vi i tidsnöd. När vi hade 
500 meter kvar till stationen, såg vi att 
tåget kom in. Vi sprang, viftade och 
ropade. Stinsen fick syn på oss och höll 
tåget några minuter, så vi hann med.
Vi ordnade även egna träningar. Vi köpte 
en bok från Svenska Fotbollsförbundet 
med olika träningsupplägg. Vi samlades 
på en öppen äng vid Stenumsvägen och 
övade.

Teknikmärken
1953 introducerade Svenska Fotbollsför-
bundet ett teknikmärke i valörerna brons, 
silver och guld.
- Skara IF satsade redan från början på 
märkestagningen, med George Svantes-
son som stor pådrivare, berättar Leif 
Nordh.
Jag var bland de åtta första i Sverige att 
klara guldmärket. De som klarade guldet 
presenterades i Idrottsbladet, som hade 
Torsten Tegnér som chefredaktör.

Teknikprovet omfattade fem grenar. Det 
var skjutning mot mål, där målet var in-
delat i zoner med olika poäng, dribbla på 
tid mellan koner, jonglering, precisions-
skjutning med vrist och bredsida samt 
den svåraste av de fem.
- Man skulle ta upp den liggande bollen 
med foten, slå upp den i luften och nicka 
den i en korg, två meter upp, säger Leif.

Leif Nordh på landslagsbänken
När 16 ynglingar i hela Sverige klarat 
guldmärket, lottade fotbollsförbundet 
fram två av dem, som skulle få åka 
till Stockholm och vara med på lands-
kampen mot Norge den 13 oktober på 
Råsunda.
- Jag hade tur i lottningen, säger Leif och 
fick åka upp till Stockholm. Vi fick klä 
oss i landslagsdräkten och springa in på 
plan, hälsa på prins Bertil samt sitta på 
reservbänken under matchen. 

Delar av Skarabergs IF:s första fotbolls-
lag, här i ishockeymundering.
Stående fr.v. Juris Purens, Rolf Johans-
son-Åhlrud, Lars Sjöberg,
Bertil Månsson, Sture Haglund, Jörgen 
Bengtsson, Kjell Fast.
Knästående: Jens Wallgren.

Skarabergs IF 1958, efter Cup-seger.
Stående fr.v. Bengt Furåker, Lars Dahlin, 
Ove Eriksson, Karl-Arne Svensson,
Lennart Karlsson, Jan-Åke Ek.
Knästående fr.v. Bror Jonsson, Alf Ek, 
Sture Johansson-Veghed, Leif
Svanteson, Åke Hellstrand.

Teknikmoment, jonglering.

Skarabergs IF
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SKARA

Den slutade 0-0 och var ganska tråkig.
Efteråt fick jag träffa Putte Kock. Jag 
berättade om teknikmärkena. Han tyckte 
det var ett bra initiativ. Men när jag redo-
gjorde för den del där man nickar bollen i 
korgen, reagerade han negativt.
-Det var det dummaste jag hört talas om. 
I en match nickar man ju aldrig uppåt, 
utan framåt, menade Kock.
George Svantesson var mycket fram-
gångsrik med märkestagningen och Skara 
IF var under flera år klart bästa förening 
i landet.

Kent ”Birka” Björk tränar för teknik-
märket. Till vänster ledaren George 
”Slampen” Svantesson.
Stående till vänster (i mörk tröja) Leif 
”Skara” Claesson, senare allsvensk i 
IFK Göteborg

Spontanfotboll
Den mesta fotbollen som spelades var 
dock inte organiserad. Spontanfotbollen 
dominerade. Rasterna i skolan gick åt 
till att planera eftermiddagens spel. Man 
gjorde upp om lag och var man skulle 
spela. Lagen växlade från gång till gång. 
Konkurrenter i en seriematch ena dagen, 
lagkompisar nästa.
Och alla fick vara med, även om man 
bara var ett ”rundningsmärke”. Det vik-
tiga var gemenskapen och att man fick 
spela fotboll.

Skaravallen var inte tillgänglig för spon-
tanfotbollen. Det fanns dock flera ställen 
att spela på.
På Djurgårdsäng och vid vattentornet 
fanns gräsplättar som nyttjades.
I början på 50-talet byggdes ett nytt 
bostadsområde mellan Skara Källa och 
Skaraberg, Skarabostäder. Där anlade bo-
stadsbolaget en plan med ”riktiga” mål. 
Denna plan blev livligt frekventerad.
- Vi spelade också på ”Tomteplan”, skrat-
tar Bertil Månsson. Det var en glänta 
i skogen, mellan Skaraberg och Skara 
Missionsförsamlings sommargård Plante-
ringen, där träden fick utgöra målstolpar. 

På Planteringen fanns en plan av bra 
kvalité. Nackdelen var att den sluttade i 
längdriktningen och hade ett ”slaskdike” 
som närmsta granne. Där hamnade bol-
len gärna.

Epilog
I början på 60-talet var ont om pojkar i 
skarabergsområdet. 1964 gjorde de två 
sista ”äkta skarabergarna”, Bengt-Åke 
Svahn och Kent Flink, sin sista säsong.
Men det var gott om barnfamiljer i 
Skarabostäder, som därefter blev re-
kryteringsbas för Skarabergs IF. 1968 
upphörde kvartersfotbollen, i organiserad 
form, i Skara.

- Min första match i Skaraberg blev gan-
ska traumatisk, minns Bengt-Åke Svahn. 
Jag var ung och ganska liten till växten. 
Det bidrog till att jag lyckades genom-
föra matchen utan att röra bollen en enda 
gång. Efteråt sa mina lagkamrater:
- Det är nog bäst att vi tar en större kille 
nästa gång.

          Jan-Åke Ek    Lennart Karlsson

Glenn Hysén 
toppade i Skara
När Glenn Hysén presenterades 
inför Mästarnas mästare i TV sas 
det att han var ”en av Sveriges 
mest kända personer”. 
Detta märktes när han besökte Skara 
Idrottshistoriska Sällskap vid vårens 
avslutande cafékväll.. 
Olle Magnusson och de andra i styrelsen 
fick kalla fötter när det stod klart hur het 
Glenn var. 
Caféet flyttades från de egna klubbloka-
lerna till Djäkneskolans aula. 
87 personer kom.
Bland dem var Tommy Wahlsten från 
Skövde, som representerar Sveriges Fot-
bollshistoriker. Den organisationen utser 
medlemmar i Fotbollens Hall of Fame. 
Vid Skarakvällen fick Glenn Hysén 
motta beviset på denna värdighet.
Skarasällskapets cafékvällar är ett lycko-
kast. Normalt är det inte ovanligt att 
50-60 personer kommer för att lyssna till 
något kåseri och för att bara träffas och 
dricka kaffe.
Ses varje tisdag
Klubblokalen är öppen varje tisdagsef-
termiddag. Cirka 20 personer samlas då 
för att studera gamla bilder och andra 
handlingar kring Skaras idrottshistoria.
- Det är ju viktigt att dokumentera 

Olle Magnusson välkomnar Glenn Hysén 
och Björn Berggren till april månads 
cafékväll i Skara.
                       Foto: GÖSTA KARLSSON

händelserna i tid, kommenterar Olle 
Magnusson. 
Allt är ju numera datoriserat. Klubbens 
it-mästare Lennart Lundh leder arbetet 
kring datorn:
- Vi håller på att bygga upp en hemsida 
värd namnet, säger han.
Villa i fokus
Vårens första cafékväll var den 24 fe-
bruari. Bandyprofilen Mikael Arvidsson 
var annonserad som kvällens gäst. Men 
han var i Sandviken med Villas juniorer 
och lämnade återbud. 
I stället fick Skara besök av Villas ordfö-
rande Anders Fredriksson.
På ett trevligt sätt presenterade han klub-
ben och dess omfattande verksamhet 
inför säsongen.
På marsmötet kåserade en hemmason, 

Joakim ”Jocke” Karlsson, son till inte 
helt obekante Bert.
Jocke rör sig i toppen i organisationen 
för svensk ishockey, men inte som spe-
lare utan som domare.
- Jag har ju numera lagt skridskorna på 
hyllan, berättade han, och i stället ägnar 
jag mig åt att studera mina domarkolle-
gers insatser på rinken.
Även detta blev en lyckad cafékväll med 
fullt hus.
Så kom Hysén
Kvällen med Glenn Hysén bokades tidigt 
i höstas.
- Då visste vi ju inget om Mästarnas mäs-
tare och att han skulle bli så het, säger 
Olle Magnusson.
- Vad vi visste är ju att han är en av Sve-
riges bästa fotbollsspelare gnom tiderna.
Om sin karriär på planen berättade nu 
Glenn, intervjuad av Björn Berggren.
- Det var ju tur att vi bytte lokal, slutar 
Olle Magnusson och summerar ännu en 
lyckad kväll med Skaraidrottsdistori-
kerna,.
Nu är det paus i Skara fram till i septem-
ber.
- Men vi träffas ju även i fortsättningen 
på tisdagarna. Vi välkomnar givetvis 
våra medlemmar, men även gäster från 
grannföreningarna!

                                      Gösta Karlsson
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ALINGSÅS

Orienteringsklubben Skogshjor-
tarna från Alingsås är en av 
Västergötlands största och mest 
livaktiga med 700 medlemmar, 
varav drygt 200 i alla åldrar är 
aktiva löpare som tävlar, inte bara 
i distriktet, utan även runt om i 
landet och världen. Man arrang-
erar också varje år två nationella 
tävlingar, Hjortsöndan, som bru-
kar vara en av de största i landet 
och nattävlingen 
Hjortnatta, där 
den västsvenska 
eliten slipar 
formen inför 
stafetten Tiomila. 
I år fyller klubben 60 år.
I mitten av femtiotalet fanns det flera 
föreningar i Alingsås som hade oriente-
ring på programmet. Och det fanns också 
några riktigt duktiga orienterare i staden. 
Problemet var bara att de tillhörde olika 
föreningar, så man kunde aldrig vara med 
och slåss i de stora stafetterna. Då var det 
förstås inte så konstigt att det väcktes en 
tanke om en specialklubb, där Alingsås 
alla orienterare kunde samlas. Drivande 
i de här tankarna var bröderna Stig och 
Pelle Ingebäck från KFUM, Uno Björ-
king och Bror Lennermo från AIF och 
Nils Cervin från Friluftsklubben.
Den 14 januari 1955 bildades så den nya 
klubben vid ett möte på Folkets hus café. 
När man kom till frågan om klubbnamn, 

7-manna -61. Knaben -  Bengt ”Knaben” 
Johansson avgjorde Sjumanna 1961 med 
en rykande spurt.

7-manna -61-laget. Skogshjortarna star-
tade med att orienterare från flera olika 
föreningar samlades i en specialklubb. 
I Sjumanna 1961 fick man äntligen den 
första stora segern. fr.v. Leif Birger, Uno 
Björking, Bengt-Göran Persson, Bengt 
Johansson, Lennart Skoglund, Pelle 
Ingebäck och Lars Johansson.

OK Skogshjortarna 60år
så gav hjorten på stadens vapensköld en 
association till skogen. Namnet Hjortarna 
var redan upptaget, så klubbnamnet fick 
bli Skogshjortarna och till klubbens för-
ste ordförande valdes Nils Cervin.
Nu kunde Alingsås orienterare få ihop ett 
starkt lag till Tiomila och det här första 
året låg man också långt framme i den 
tävlingen, innan man sprang bort sig 
tillsammans med den redan etablerade 
vårgårdaklubben Kullingshof. För Skogs-
hjortarna blev det i alla fall en 20e plats 
i debuten.
Klubbens stora stjärnor var juniorerna 
Leif Birger och Bengt "Knaben" Johans-
son. "Knaben" togs ut till en juniorlands-
kamp i Norge i oktober och överraskade 
alla genom att också vinna den.
Redan en vecka efter starten arrangerade 
klubben sin första tävling. Ett KM på 
skidor. För trots att man var en orien-
teringsklubb, hade man även skidor på 
programmet och har så än idag. Den 23 
oktober bjöd man så in till den första 
Hjortsöndan och en lång tradition av 
egna tävlingar inleddes.
Tyvärr var inte alla så glada i den nya 
klubben. Man lyckades inte locka riktigt 
alla stadens orienterare och i stället fick 
motståndarna, särskilt i KFUM, blodad 
tand och blev nästan ännu mer aktiva i att 
knyta nya ungdomar till sin orienterings-
verksamhet. Det skulle ta rätt många år, 
men till slut blev till och med de största 
motståndarna skogshjortar.
Skogshjortarna blev snabbt en etable-
rad elitklubb på herrsidan och målet 
att kunna konkurrera i de stora stafet-
terna uppnåddes, men de riktigt stora 
framgångarna uteblev. Fast det var nära 
många gånger. "Knaben" Johansson 
missade en pallplats i SM 1960 efter 
en försmädlig bom alldeles mot slutet. 
Och i Tiomila samma år var man med 
i den absoluta täten ut på sträcka åtta, 
där laget reserv visade sig ha fått den 
svåraste sträckan av alla. Då hjälpte det 
inte att "Knaben" och hans lillebror Lars 
var lika snabba som de slutliga segrarna 
på slutsträckorna. Så nära, men ändå så 
långt borta. 
Året efter fick man i alla fall en liten 
revansch, då man vann den Sydsvenska 
sjumannakavlen. 
Säsongen 1962 förstördes av ett långt 
tävlingsstopp efter en allvarlig gulsot-
sepidemi bland landets orienterare och 
mot slutet av året flyttade "Knaben" till 
Södertälje. Även hans snabbe lillebror, 
Lars, försvann från staden, men innan 
dess hade han varit med och tagit in 
klubbens Tiomilalag på åttonde plats i 

mål 1963 och själv sprungit in som nia 
i natt-SM. De resultaten står fortfarande 
som klubbens bästa i den klassiska stafet-
ten och i senior-SM.

Egna kartor och SM-arrang-
emang
Orienteringssporten var inne i en stor 
förändringsprocess. När klubben startade 
hade man sprungit på Generalstabens 
gamla svart-vita kartor i skala 1:50000. 
När dessa byttes ut mot kurvkartor 
hakade orienterarna på, men samtidigt 
insåg man att det egentligen behövdes 
mer detaljer på kartbladen. Så i början 
av 60-talet började klubbarna rita egna 
kartor i skala 1:25000. Det blev en 
revolution inom sporten, som helt kom 
att ändra förutsättningarna för hur man 
tog sig fram i skogen. Som några av 
de första i Västsverige ritade bröderna 
Ingebäck och Ingvar Carleson en karta 
över Simmenäshalvön, som användes för 
Hjortsöndan 1963. Nästa projekt blev en 
karta runt sjön Färgen, där man också 
arrangerade natt-DM. Som lägligt nog 
vanns av hemmalöparen Leif Birger.
Kartorna fick bra betyg och tillsammans 
med det goda rykte man skaffat sig ge-
nom bra tävlingsarrangemang, fick man 
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1967 förtroendet att ta hand om herrarnas 
SM. På den nya kartan över skogarna 
norr om staden, fick den unge västgöten 
Bernt Frilén sitt stora genombrott.
Året efter kom nästa stora arrangemang, 
då klubben tog hand om den fjärde etap-
pen av O-ringens femdagarstävling ute 
vid Vagnshed. Tävlingen var då ännu ett 
rätt litet arrangemang, med sina 3600 
startande.
Som om det inte var nog, fick Skogs-
hjortarna 1969 åter en förfrågan att ta 
hand om en mästerskapstävling. Oriente-
ringsförbundet behövde en reservort för 
ultralång-SM och alingsåsarna hoppade 
på. Man hade ju redan den fina skogen 
norr om staden. Förutom herrarnas SM 
skulle man även arrangera det allra första 
riksmästerskapet för ungdomar, som 
några år senare fick SM-status.
All planering för tävlingarna var klar, då 
Västsverige drabbades av den värsta stor-
men i mannaminne bara ett par veckor 
före tävlingarna. Stora delar av skogen 
förvandlades till ett gigantiskt plocke-
pinn och ett antal kontroller hamnade 
under stora timmerbrötar. Så banorna 
fick läggas om och de värsta områdena 
markerades med rött på kartorna. Men 
tävlingarna kunde trots allt genomföras.
42 år senare, 2011, var det dags igen, då 
Skogshjortarna tillsammans med Kul-
lingshof arrangerade lång-SM med mål 
på samma plats som 1967. Prisutdelare 
var lämpligt nog Bernt Frilén.

Takläggning - När Hjortgården byggdes fick klubben äntligen en fast punkt för 
sin verksamhet.

Gunnar Ryberg avtackad 
på AIHS årsmöte
Alingsås IHS höll sitt årsmöte den 16 
mars i Hjortgården, OK Skogshjortarnas 
trevliga klubbstuga. Före årsmötet utde-
lades sällskapets stipendium för idrot-
tare med funktionsnedsättning. Till årets 
stipendiater hade utsetts  Erika Anders-
son och Jonas Bergqvist, fotbollsspelare 
i Långareds BoIS. Denna förening har 
under flera år haft fotboll för funktions- 
hindrade på programmet och bland annat 
haft utbyte med välkända Grunden BoIS 
från Göteborg. Stipendierna utdelades av 
Pär-Göran Björkman och Gunnar Ryberg 
från AIHS styrelse.
I anslutning till årsmötet avtackades 
avgående styrelseledamoten Gunnar 
Ryberg med blommor. 
Efter mötet berättade bågskytten Stellan 
Andersson om sin framgångsrika karriär 
i början av 1950-talet, då han bland annat 
blev världsmästare och vann inte mindre 
än nio guldmedaljer i bågskyttets olika 
VM-grenar.
                                        Lars Larsson

Stipendierna utdelades av Pär-Göran Björkman och Gunnar Ryberg till Erika An-
dersson och Jonas Bergqvist

Hjortgården
Även om klubben var mycket aktiv 
hade man ett stort problem. Man sak-
nade en egen lokal. Man hyrde in sig i 
lite här och var, beroende på vad man 
skulle göra, men för att få en fungerande 
klubbverksamhet, behövde man något 
eget. Så en lång kamp med kommun och 
myndigheter inleddes. Lyckligtvis var 
Alingsås nye stadsarkitekt, Åke Hagman, 
aktiv orienterare och han kunde se till 
att projektet fördes i hamn. Kommunen 
anvisade en tomt vid skogen sydost om 
staden att bygga en klubbstuga på. 

En stuga som också skulle fungera som 
motionsanläggning för allmänheten.

1969 togs det första spadtaget och sedan 
byggdes stugan i några etapper av klubb-
medlemmarna själva. Åke Hagman stod 
för ritningarna, medan Pelle Ingebäck 
agerade arbetsledare. I januari 1971 
kunde så Hjortgården, med sina motions-
spår, högtidligen invigas.
                                    Tomas Karlsson

                                        forts. i nästa nr.
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- Få av dagens ungdomar har nickat 
en fotboll, som just har mellanlandat 
i en färsk komocka,  konstaterade 
en yngling i Åsaka* Sportklubb på 
40-talet, i frustration över att inte ha 
någon fotbollsplan..
På 50-talet var den upplevelsen en 
realitet för många unga grabbar i 
mindre orter. En vanlig spelplan var 
betesvallen, som ibland rensats från 
de värsta komockorna. Fick man 
någon gång tillgång till ett nyslaget 
högärde, var det att betrakta som ren 
lyx.

Bildande.
I mitten av förra seklet var intresset 
för idrott stort, både i tätorter och på 
landsbygden. Och Väne-Åsaka var inget 
undantag. 
Det var inte bara fotbollen som lockade. 
Friidrottsverksamheten var omfat-
tande och klubbmatcher utkämpades. 
Man sprang terränglopp, åkte skidor 
och orienterade. Även bandy fanns på 
programmet.
Därför var det inte konstigt att ett antal 
ungdomar, med en snittålder på tjugo, 
samlades i det Bryggska brygghuset den 
10 oktober 1940. I denna samlingssal 
hade förövrigt de flesta fått sin konfir-
mandundervisning.
Frågan om bildande av en idrottsfören-
ing, besvarades med ett enhälligt ja. Till 
ordförande valdes Gustav Karlsson, ett 
uppdrag han innehade till 1952.
- Att jag blev ordförande berodde väl på 
att jag var äldst med tjugofem år, konsta-
terade han blygsamt. Gustav hade dock 
meriter som föreningsmänniska, bl.a. 
inom SLU.
Föreningen döptes till Åsaka SK och 
klubbens färger blev blå-vitt. Att ha ett 

Planen bultas efter sådd.
Fr. v. Göran Sandblom, Knut Karlsson, 
Sigvard Andersson och Robert Svensson

Åsaka SK:s första styrelse, samlad 1990.
Fr. v. Walter Brügg, Nils Appelgren, 
Gustav Karlsson, ordf. Elof Olsson 
samt Evert Svensson

Åsaka SK ”å” i klubbnamnet kan stöta på problem 
utomlands. Vid ett besök i Hamburg stod 
det Aska SK på affischerna.

Idrottsplats
Åsaka SK spelade sin första fotbolls-
match 1943 mot Härstad. Planen var en 
betesvall i Åsaka Storegård och förlusten 
blev ”bara” 1-2. Annars spelade man på 
många olika ställen. Ett område var vid 
Åsaka Sand, där centralskolan ligger 
idag.
1947 gick föreningen in med en skrivelse 
till Domkapitlet om arrende av mark på 
Åsaka Stommen (Prästgården). En bygg-
nadskommitté utsågs, som beräknade 
kostnaderna till 11 500 kronor.
Våren 1948 startade arbetet. Enl. en 
redovisning nedlades 1401 mantimmar, 
157 hästtimmar och 17 traktortimmar. 
Medlemmarna var flitiga. Flest tim-
mar lade Evert Svensson ner. Hans 290 
arbetstimmar motsvarar runt sju veckors 
heltidsjobb.
Det mesta arbetet utfördes ”för hand”.
- Jag kommer ihåg att vi ”fottrampade” 
hela planen innan sådd, säger Nils Gus-
tavsson. Vi gick på linje och tog små, 
små steg.
Planen mätte 56x95 meter. Senare 
utvidgades den till måtten 106x60,6 
meter, vilket gjorde den till en av större 
planerna i Västergötland. Ändå skrev 
signaturen ”ELL” om ”Åsakas trånga 
hemmaplan” i sina tidningsreferat. Skälet 
till att den upplevdes som trång, var
sannolikt att skogen var närmsta granne 
på båda långsidor. Så småningom korta-
des planen med sex meter.
Närheten till skogen gjorde att bollen 
med jämna mellanrum försvann bland 
träden. Vid ett tillfälle tog det längre tid 
än vanligt för en spelare att hämta bollen. 
När han hämtat den, försvann han dess-
utom in i skogen igen. På frågan om vad 
han höll på med, blev svaret:
- Jag var tvungen att gå tillbaka och 
sparka till stenen, jag snavade på.

Klippningen av planen ombesörjdes till 
en början av en slåttermaskin, dragen av 
två ardennerhästar, som ryckte ut när bol-
len knappt syntes ovanför gräset.
Senare användes handgräsklippare. En 
man drog i ett rep och en sköt på. Det 
tog fyra personer nästan en hel dag att få 
planen ”snaggad”. 1963 kom den första 
åkgräsklipparen.

Omklädningsrum
Omklädningsrum ordnades genom att 
kiosken vid Mons nedlagda festplats 
inköptes. Den byggdes om till rum för de 
båda lagen och domaren.

- Dusch ordnade vi genom att ett oljefat 
hängdes upp i lagom höjd och anslöts 
till en iskall källa med en handpump och 
till en stril, berättar Kjell Gunnarsson. 
Eftersom tunnan var ganska liten, fick 
alltid en person pumpa, medan de andra 
duschade.

Invigning
Den 11 juni 1950 var det dags för invig-
ning av planen. Efter livlig diskussion 
döptes den till Åsevi. Namnet ansågs 
som ”fotbollsfyllt”, ortsanknutet och 
lättuttalat.
Eftersom planen låg på ecklesiastisk 
mark, skulle församlingens präst, kom-
minister Gustav Årvik, invigningstala. 
Han hade dock ett problem. Invigningen 
krockade med en högmässa. Han lycka-
des lösa problemet, kanske med Jesu ord 
i Matteus evangeliet som stöd:
- Ge kejsaren vad kejsaren tillhör och 
Gud vad Gud tillhör.
Något travesterat tänkte han måhända:
- Ge församlingen vad den behöver och 
idrotten vad den behöver.
Tyvärr fick han i sista stund förhinder 
och Gärdhemsprästen Arthur Hesslefors 
fick invigningstala inför 700 åskådare.
Evert Svensson fick motta standar för 
sin insats för planens tillkomst. Evert var 
nöjd med att den var klar.
- Vi har fått spela alla våra matcher på 
bortaplan. Det har betytt en kostnad av 
150 kronor per match. Följden har blivit 
att spelarna fått betala resorna själva.
Premiärmatchen spelades mellan hem-
malaget och Flo IK, vilken slutade med 
hemmaseger med 2-1.

Allmän idrott
Den allmänna idrotten var livligt utövad 
under 40- och 50-talen. Man ordnade 
klubbmatcher och klubbmästerskap. 
1953 gjordes 102 starter i nio grenar på 
KM.
Vid det första klubbmästerskapet 1941 
deltog en yngling, Erik Östbye, på 5000 
meter och vann på den ganska blyg-
samma tiden 17.24. När han deltog i ett 
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Åsaka SK:s klubbnål

träningspass med Gustav Karlsson och 
Evert Olsson, blev han trött och konsta-
terade:
- Nä, nån löpare blir jag aldrig!
Men Erik tränade på. Bl.a. utnyttjade han 
sitt arbete i detta syfte. Han arbetade som 
”järnvägare” och ingick i ett växlingslag 
på Stallbacka. När de andra åkte med 
loket, sprang han bredvid.
Erik var mycket för en hälsosam livs-
föring. Han var således vegetarian. Han 
drack heller inget vatten under sina lopp, 
inte ens på maraton.
- En gång gick jag med korta steg från 
Halvorstorp i Trollhättan till Vänersborg 
via Uddevalla och sprang sedan tillbaka 
till Halvorstorp, berättade han. Det är 
runt sju mil, men jag drack varken vatten 
eller åt något.
Erik fortsatte att träna. Han kom att re-
presentera IK Solvikingarna och Örgryte 
IS och vann så småningom fyra SM på 
maraton, det första 1959 som 38-åring. 
1961 vann han SM i Hälsingborg på 
tiden 2.18,32 vilket var lika med svenskt 
rekord. Det blev dock inte godkänt. 
Motiveringen var att Erik, som hade 
förhållandevis dålig tid på 10 000 meter, 
inte kunde springa ett maratonlopp så 
snabbt. Banan måste ha varit för kort, 
menade man.
Erik fick heller inte delta i något OS. 
Hans dåliga tider på 10 000 meter angavs 
som skäl.

Bandy.
Även bandy fanns på föreningens 
program. Vid ett tillfälle vann man med 
29-0. Upphärad tvålades till med 16-1.
1946 deltog Åsaka i seriespel för första 
gången. I Antenserien mötte man åter 
Upphärad. Nu blev det förlust med 7-0.
Säsongen 49-50 slutade med 0 poäng 

och 3-22 i målskillnad på sex matcher. 
Därefter drog man sig ur seriespelet.
1955 var laget berett att starta seriespel 
igen. Sejouren blev dock bara ettårig. Då 
spelades en berömd match mot Älvängen 
på Hullsjön. Det stormade och ösreg-
nade. Det genomfördes bara två matcher 
i Västsverige den söndagen. Det blev 
förlust med 0-8.
När man samlade in bollar efter matchen, 
gick flera genom isen. Men det spelade 
ingen roll. Det gick inte att bli blötare än 
man redan var.

Klubbmärket.
Frågan om att ta fram
ett klubbmärke väcktes
redan 1941. Den 
hamnade dock i lång-
bänk ända till 1960. 
Då planerades en resa 
till Hamburg, eftersom 
Åsaka hade en spelare 
som hette Dieter Tauber, ursprungli-
gen från Hamburg, i laget. Det kunde 
vara bra att med några klubbnålar som 
presenter.
Motivet på nålen blev en sextaggad 
stjärna med initialerna ÅSK. I Hamburg 
fick man, till sin förvåning, frågan om 
varför man hade ”judestjärnan” i sitt 
emblem. Ingen hade tänkt på att stjärnan 
i ÅSK:s märke har stora likheter med den 
i Israels flagga.

Några notiser från 40- och 50-talen.
Eld i baken. Inför en match mot Velanda 
1946, hade spelarna, i vanlig ordning, 
bytt om bland buskarna vid sidan av 
plan. Plötsligt upptäckte någon att det 
rök i buskaget. Det visade sig att det 
brann i ett par byxor. En snusdosa, med 
blankt lock, hade fungerat som brännglas 

och tänt eld på en spelares byxbak.
Ordlek. Att prata med en gammal åskle-
dare ger inte så mycket, men att tala med 
en äldre ÅSK-ledare, kan vara nog så 
upplysande.
Fullsatt. Cykeln var ett vanligt transport 
medel till bortamatcher. Var det långt 
kunde det bli taxi. Vid ett tillfälle åkte 
elva spelare i en taxi, chauffören oräk-
nad.
Snöhinder? Vid ett tillfälle var det så 
mycket snö, att det inte gick att få bort 
allt. Snön blev liggande i högar på plan, 
vilket måhända tillförde spelet en extra 
dimension.
OS och VM. På sommarfesten 1956 
gästades Åsevi av den nyblivne OS-och 
VM-vinnaren Sigge Eriksson, som berät-
tade om sina skridskobravader inför 700 
åskådare.
Meste målvakt. Göran Sandblom var en 
eminent och seglivad målvakt. Han är 
född 1927 och vaktade Åsakas mål under 
40-, 50-, 60-talen och även några år inpå 
70-talet.

                                  Lennart Karlsson

*Det finns många uppfattningar om hur 
ortsnamnet Åsaka kom till. En teori är 
att det härstammar från vikingatiden.
Då var det vanligt att man, innan såd-
den, drog en asagud på en vagn runt 
åkrarna. Det kallades att asåka. En 
förvanskning av det ordet, skulle så små-
ningom ge namnet Åsaka.
F.ö. finns det sex orter i Västergötland, 
som innehåller namnet Åsaka.

Källor.
Jubileumsskrift inför 50-årsjubileet.
Seniormedlemmar i Åsaka SK.

OS-fäktare på TIHS:s årsmöte.
Idrottshistoirskas årsmöte besöktes av 
Trollhättebördige OS-fäktaren Dicki 
Sörenssen. På ett humoristiskt och 
medryckande sätt berättade Dicki om 
sina idrottsupplevelser. Särskilt de tidiga 
ungdoms- och skolåren spelade en stor 
roll för hans idrottsliga utveckling. 
Brottning, gymnastik, spjutkastning, 
fäktning, ishockey, handboll. Inte minst 
löpträningen med roddarna var exempel 
på aktiviteter, som även skapade en stor 
kamratkrets. Många av åhörarna var just 
kamrater från uppväxttiden och min-
nen från bl a skoltiden skapade en livlig 
dialog.
Intresset för fäktning startade i 10-års- 
åldern och utvecklades till huvudidrotten 
under ledning av en av Sveriges främsta 

Dicki ( i vit skjorta) och uppväxtkamraten 
Thomas Strandlind 

fäktmästare, Elof Gustafsson, som då 
tränade fäktklubben Athos.

Dicki blev Svensk juniormästare 1956 
Och 1960 i fäktning med florett. Som 
senior blev han känd som en av Sveriges 
främsta värjfäktare. Flytten gick från 
Trollhättan till Göteborg och den anrika 
Göteborgs fäktklubb. 1962 represente-
rade klubben Sverige i EM för klubblag 
och Dicki ingick i laget.

Finalen vanns över Dynamo Minsk, 
Sovjet, som då ansågs vara världens 
bästa fäktare. Ett otal Svenska lag-
mästerskap ledde fram till Olympiskt 
deltagande i Mexico City 1968. Histo-
rien om hur han kom hem med Mexicos 
olympiska kavaj i stället för den Svenska 

olympiadressen var ett pittoreskt inslag. 
Som tack erhöll Dicki boken ”Utvägar” 
av Allan Johansson.
                                                   Hasse R.
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1982 infördes en nyhet i Åkes 
poängterräng. På en station 
skulle deltagarna skjuta prick med 
slangbella. De skulle använda 
småsten som ”ammunition”. Det 
visade sig vara rejält besvärligt 
att träffa måltavlan. Sämst gick 
det för de yngre, vilket fick täv-
lingsledaren Åke Johansson att 
fråga sig:
- Dagens busfrön kanske aldrig 
sett en slangbella?

Första poängterrängen
Hösten 1965 var Trollhättan IF:s löpare 
i full gång med vinterträningen. Den 
kunde ibland kännas ganska enformig.
Då kom Åke Johansson, känd som inno-
vatör, på idén att ordna en lite annorlunda 
terränglöpning för att få lite omväxling. 
Utefter banan skulle löparna passera fem 
stationer, där de kunde erövra poäng.
- Vi var tio löpare som startade ute på 
Knorren och sprang en bana på ca nio 
kilometer i den tuffa Björndalsterrängen, 
minns Karl-Erik ”Lill-Bolsta” Johans-
son. Jag lyckades bra på stationerna, bl.a. 
pilkastningen, och blev premiärvinnare.

Arrangemanget ansågs så lyckat, att en 
ny tävling ordnades året efter. Då vann 
Kjell-Ove Fäldt.
- Det var rejält blött och tungsprunget, 
säger han. På stationerna var det bl.a. 
skjutning med pilbåge och pil, samt kast-
ning med handgranat. Dessutom var det 
frågesport. Sista uppgiften var pilkast-
ningen. Det var tufft att träffa tavlan, när 
man var ordentligt trött. Men jag fick in 
alla tre pilarna och det var det som gjorde 
att jag vann.
Redan samma år genomfördes en ny 
tävling på Annandag jul, som vanns av 
Jörgen Stensson.

Åkes poängterräng
Tävlingen växer
1968 hade poängterrängen vuxit ut, då 
löpare från utomstående klubbar fick 
delta. Starten flyttades till de s.k. Domar-
ringarna, eftersom det ansågs för farligt 
att passera dåvarande riksvägen mellan 
Trollhättan och Vänersborg. Då fick 
också banan sin nuvarande längd, drygt 
7,5 kilometer. Tävlingsdagen ”spikades” 
till Fars dag.
Tävlingen blev snabbt populär. Trollhät-
tans SOK blev samarrangör 1980 och 
start och mål flyttades till Skidstugan. 
Det året startade 300 löpare. Deltagar-
rekordet är från 1991 med drygt 500 
startande. Idag deltar runt 300 löpare.

Bonussystem
Från 1970 tävlades det bara i en klass. 
För att ge alla möjlighet att tampas om 
segern,
infördes ett bonussystem, som tar hänsyn 
till ålder och kön.  Under 20 och över 30 
års ålder ger bonuspoäng i en stigande 
skala. Däremellan är ålderspoängen noll. 
Kvinnor har dessutom en extra bonus på 
25 poäng. 
Löptiden räknas om till poäng. En tid på 
69 min ger 0 poäng. Varje minut snab-
bare tid genererar 6 poäng. Varje station 
ger maximalt 30 poäng. 

Stationer
Stationerna har varierat under åren. 
Tidiga grenar var bl.a. balanscykling, 
styltgång, kulstötning, handgranatkast-
ning och skjutning med pilbåge.
1983 byttes slangbellan ut mot varpa. 
Varporna är av trä och kastas mot bil-
däck. Fr.o.m. detta år är stationerna pre-
cisionsskjutning med fotboll, bedömning, 
varpa, pilkastning samt stövelkastning.

Bedömning
På bedömningsstationen är uppgifterna 
två, oftast att gissa vikten på ett djur samt 
längden av någonting. 
- 1986 var jag med i poängterrängen, 

berättar Matts Mattsson, som då var 56 
år. Jag hade passerat Björndalen första 
gången och började bli ordentligt trött i 
den branta backen upp mot bedömnings-
stationen. Jag undrade om jag gått ut 
för hårt, men jag skulle ju snart få lite 
andhämtning.
Jag såg att det öppnade sig mot gläntan 
där stationen var placerad. När jag kom 
fram stannade jag till, blundade och nöp 
mig i armen. Hade jag gått in i väggen? 
Jag öppnade ögonen, men den stod kvar. 
En livs levande kamel!
Uppgiften för löparna var att bedöma 
kamelens vikt. Den vägde 542 kilo. Va-
riationerna på trötta deltagares bedöm-
ningar spretade ordentligt. Lägsta budet 
var 100 kilo medan högsta landade på två 
ton. Den andra uppgiften var att gissa hur 
många ärtor som fanns i en burk.
- Vi fick använda en lastbilsvåg, för att 
bestämma vikten på kamelen, berättade 
Åke Johansson för Trollhättans Tidning.
Matts bedömde vikten till 530 kilo, vilket 
gav maximala 30 poäng.

Ett annat år hade Åke placerat ett lama-
djur på stationen. Laman var tydligen 
inte speciellt bekväm med sin uppgift, 
utan rymde. Som tur var hade den sist 
startande löparen just passerat.
Polisen kopplades in i sökandet och 
Tidningen Trollhättan skrev artiklar. På 
måndagen hittades djuret i Hjärtum, en 
mil sydväst om Trollhättan. Uppenbar-
ligen hade laman försökt ta sig tillbaka 
till sin beteshage i Norra Björke, en mil 
österut, men hindrats av Göta Älv.
Ännu ett djur passade på att rymma från 
bedömningsstationen. Det var en gris, 
som måhända såg sin chans att slippa bli 
julskinka. Efter idogt jagande fångades 
dock grisen in.
En annan spektakulär uppgift löparna 
ställdes inför, var att gissa vikten på en 
levande lax, som simmade runt i ett bad-
kar. Dessutom skulle antalet liter vatten 
i badkaret uppskattas. Rätt svar var 18 
hekto resp. 188 liter.

Åke Johansson

Station fotboll.             Foto Dag Tryggö

Station stövelkastning. 
                                      Foto Dag Tryggö
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SÄLLSKAP
I höst har vi följande sammankomster:

Måndagen den 28 september kl. 18.00.
Folkets Hus, Cliosalen.

Förbundskapten Mattias Hadders, 
Svenska Skridskoförbundet.

Måndagen den 26 oktober kl. 18.00.
Folkets Hus, Cliosalen.

Motor med Jerker Axelsson. Mästare på 
två och fyra hjul.

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

Nationell och internationell elitdomare i 
fotboll Pernilla Larsson.

Uttagen till VM i Canada.

Alla hjärtligt välkomna! Fri entré.

Station varpa.               Foto Dag Tryggö

Banan
Terrängbanan går i Björndalsterrängen, 
väster om Trollhättan. Dalen har bitvis 
ganska branta sluttningar och passeras 
två gånger. En del år har kylan slagit till 
och gjort terrängen hal. Det har gjort 
att arrangören fått placera ut rep i den 
brantaste nerfarten, för att inte riskera 
olyckor. Vid tre tillfällen har snön gjort 
banan extra jobbig.
Backen upp mot bedömningsstationen 
är så brant, att det inte är ovanligt de lite 
mindre löpstarka får krypa upp. 
Banan är ofta blöt och anses vara mycket 
krävande. Löpare, som satsat hårt, 
har ofta fått betala priset för detta på 
stationerna, där koncentrationen brustit. 
Många av vinnarna har berättat att de 
hållit igen på löpningen, för att lyckas på 
stationerna.
- Det är på stationerna det avgörs, kon-
staterade Bengt Norrman efter segern 
1989.

Efter hand har Björndalen exploaterats 
för bebyggelse. Det blev allt svårare 
att få till banan. Bl.a. förekom det att 
banmarkeringar revs ner. 2011 ändrades 
därför bansträckningen.  Banan består 
nu av tre slingor. Det har medfört att 
stationerna flyttats närmare Skidstugan 
och därmed blivit publikvänligare.

Segrare
Det sinnrika bonussystemet har gjort att 
spridningen på vinnare blivit stor. Oftast 
är det svårt att tippa segrare i förväg.
Äldste vinnaren är Börje Henriksson 
från Morlanda med 67 år på nacken. 
Två stycken har vunnit som 14-åringar, 
nämligen Morgan Eriksson från Troll-
hättan och Gabriella Fredriksson från 
Bengtsfors.
Flest segrar har Jan Hagelbrant, Mel-
lerud och Martin Lingsten, Trollhättan 
med vardera tre viktorior. Jan var duktig 
hinderlöpare, med flera SM-titlar. En an-
nan ”kändis” som vunnit är skidlöparen 
Tobias Fredriksson, ursprungligen från 
Bengtsfors.
1985 var det dags för första kvinnliga 
segraren. Det var Birgitta Stenström 

från Vänersborg, som satte alla karlar på 
plats. Därefter har det blivit ytterligare 
åtta vinnare på ”spinnsidan”.
Nämnas kan också att tre ”Grossare” 
vunnit, nämligen pappa Günter och tvil-
lingbröderna Peter och Henry.

Sekretariat
Sekretariatet var de första åren hårt be-
lastat. Omräkningen av löptid till poäng 
och bonuspoängen medförde att resultat-
givningen tog tid och risken för felräk-
ning fanns. Arbetet med att datorisera 
sekretariatet påbörjades och fr.o.m. 1984 
tog datan över helt.

Åke Johansson
Poängterrängen blev något av ett sköte-
barn för Åke. Han höll i de flesta trådar 
och försökte hela tiden att utveckla 
tävlingen. Men 2005, efter 41 år som täv-
lingsledare, lämnade han över till Patrik 
Svantesson.
Då tyckte Åke att han ville delta i täv-
lingen för första gången. Det blev ingen 
succé, utan Åke fick nöja sig med en 49:e 
plats.
Åke gick bort 2010, men fortsatt arrang-
eras poängterrängen i hans anda. Hans 
motto var nämligen:
- Det gäller inte livet, utan glädjen att 
kunna deltaga!
                                 Lennart Karlsson.

Då Idrottshistoriska inledde 2015 års 
sammankomster hade en rekordstor pu-
blik samlats för att lyssna på Rolf Nils-
son. Hela 161 personer fyllde Cliosalen. 
I ett väldisponerat föredrag tog oss Rolf 
med på en resa som startade i Vårgårda, 
klasskamrat med Gösta "Fåglum”.
Fortsatte till Halstahammar, där den 
egentliga fotbollskarriären inleddes och 
avslutades i Trollhättan, trots anbud från 
etablerade storklubbar.
Värnpliktstiden beskrevs med humoris-
tiska händelser men det var då fotbolls-
sverige fick upp ögonen för den talang-
fulle ynglingen. 
Anbud från USA och allsvenska Motala 
övervägdes, men den trygga tillvaron i
familjekretsen ledde till Trollhättan. 
Där blev det först IFK och efter några 
succéfyllda säsonger värvades Rolf till 
Oddevold. Heltidsjobbet på NOHAB, 
resandet och den utökade träningsdosen 
blev för mycket för en känslig mage och 
då TIF visade intresse flyttade han "hem 
till Trollhättan".
Då Rolf summerade fotbollslivet i de 
olika klubbarna var det kännetecknande 
"den positiva lag- och kamratkänslan", 
som gav trygghet i vardagslivet och då Rolf Nilsson

Rolf Nilsson lockade storpublik
någon frågade: "Har du inte ångrat att 
du inte gick till någon storklubb", kom 
svaret blixtsnabbt: ”Nej aldrig”! 
De efterföljande applåderna, som var 
kraftulla, vittnade om åhörarnas upp-
skattning. Rolf förärades Allan Johans-
sons senaste bok ”Utvägar”.
                                                   Hasse R

Ni vet väl om, att ni,
 Sällskap och Föreningar i WIS här 
kan annonsera ut era kommande 

aktiviteter, möten etc.
...men i god tid

(minst 3 månaden innan)
red. 
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Kanske om ödet hade 
velat hade jag aldrig 
börjat spela fotboll. 
Den gamla fotbollsplanen låg granne 
med vår nybyggda skola i Lyrestad.  

Efter att ha gått två år i Mellanskolan 
med dess skyddade miljö, och med 
Hulda Herrgård, som var vår underbara 
lärarinna och börjat klass 3 i vår fina 
skola ställdes man inför faktum att här 
gällde andra regler. 6-an och 7-ans killar 
var riktiga hårdingar. På en av våra raster 
gick vi småkillar ut på fotbollsplanen för 
att titta på när dom stora grabbarna spe-
lade. Men då kommer en av 7-ans killar 
fram och sparkar till mej i baken så jag 
lättar från marken. Här ska inte ni vara 
gå härifrån, sa han bara.

Jag gick inte på den planen förrän han 
som sparkade till mej hade slutat skolan 
året efter. Hade han börjat spela fotboll 
hade inte jag börjat, det vet jag. 
Men att gå på planen året efter var en 
höjdare, då var det inte fotboll som 
gällde utan det var det hembygdsfest.

Owe Thörnqvist och Ulla-Bella skulle 
uppträda. Det var grejer när man fick 
höra Alptoppens ros live bland flera 
andra av hans bitar.
Han är fortfarande en av mina favoriter 
näst efter Ulf Lundell.

Nu till min karriär på låg nivå.
Eftersom jag bodde i Guntorp som ung, 
så var det helt perfekt att den nya planen 
skulle byggas där. Man sprang dit och 
kollade så fort tillfälle gavs. Men min 
stora passion var nog att bli löpare och 
jag tror medeldistans hade passat mig 
bra. När man gick neråt samhället, (man 
sa så, inte Lyrestad), då kunde jag få se 
en skymt av Lars ”Pippi” Karlsson eller
Nisse ”Torparn” Johansson svepa förbi 
på kanalbanken eller på någon av grus-
vägarna. Det var bara riks 6-an som var 
asfalterad. 

Men den stora stjärnan var Rolf Got-
fridsson från Hindås vilken jag fick lära 
känna litegrann. Han friade till grannens 
ena dotter. 
Han tampades med Dan Waern b.la. 
Jag fick vid ett tillfälle ett par spikskor av 
honom. Jag tränade starter och intervall 
på raksträckan upp mot Solberga.
Men att satsa på löpning var inte att 

VADSBO

Min historia om fotbollslivet på låg nivå

Knut som junior på Guntorpsvallen.

tänka på, då måste man in till stan och 
det var inte möjligt på den tiden. 
Vi pratar om 1956/57.

Som den gode Weimerkännare du som 
läsare är känner du till att klubben låg 
under 50 talets mitt i div. 4. Inte illa.

Där var stjärnor som Bengt i Håttorp, 
Stig Smen, Vidar i Solberga, hårdföra 
killarna Eimer och inte minst Suss. Åke 
”Frodas” stod i målet. Han blev min 
favorit. Jag fick börja lite lätt tänkte jag, 
som 12-13 åring. Vi skulle spela någon 
pojkmatch med Tore Wiktorsson som le-
dare. Du får börja på kanten sa Tore, för 
målet skulle vaktas av Ingvar i Fröåkra.

Hur resultat blev har jag inget minne av 
bara att ska jag springa där på kanten. 
Det var inget för mig, jag ska stå i mål 
sa jag till Tore. Det var inte aktuellt för 
Ingvar var nog bättre sa Tore. Du får 
spela ute.

På sommaren samma år 1959, var jag 
hos min syster som flyttat till Torsö och 
hjälpte till med drängarbete (jag sprang 
nog mest ivägen fast jag fick ju köra 
traktor) på hennes blivande mans gård. 
Då ringer telefonen en dag, det var Tore, 
”vi har ingen målvakt i kväll” sa han. 
Han kommer ut till Torsö och hämtar 

mig i sin Saab med puttrande 2-takts-
motor. Fast jag fick cykla till färjan 3 
km enkel väg. Vi skulle till Gårdsjö för 
juniormatch.

Resultatet finns inte i minnet men efter 
den matchen var platsen i målet min.
Gjorde väl ett antal matcher i B-laget 
kanske någon i A-laget också, men jag 
var ju fortfarande ganska ung.

Endast 15 år gammal började jag jobba 
som springschas i stan, vilket innebar att 
man pratade om fotboll på jobbet, där 
fanns många både fotboll och handboll-
spelare, Rolf Hermansson MBK hade va-
rit och tittat på mig fick jag veta senare. 

Du ska spela hos oss sa han, sagt och 
gjort innan jag viste ordet av var jag 
MBK-are.
 
Jag fick spela hela säsongen 1961 som 
junior i MBK. DM-finalen mot IFK 
Skövde var en riktig höjdare, jag gjorde 
en riktigt bra match minns det som i går. 
Vi vann med 2-0. Dagen efter kunde man 
läsa i Mariestadstidningen skrivet av 
sportreporter ”Esson”. Jag har inte sett en 
så fullgången junior som Knut Johans-
son sen Kalle Svenssons tid! ( Jag har 
tidningsurklippet kvar om någon tvekar.)

Två veckor senare kom två representan-
ter från Elfsborg upp och träffade mig för 
en eventuell övergång dit. Som 16-åring 
på den tiden var det ett svårt beslut, men 
jag vågade helt enkel inte. I dag flyttar 
16 -åringar ut i Europa utan att blinka.
Vad månde blivit om jag vågat!

När säsongen var slut träffade Georg i 
handel och Åke Gullberg mig, du ska 
spela i Weimer pojk när du bor här.
Sagt och gjort tillbaka på ruta ett.
Jag fick börja i B-laget följande säsong 
då vi hade en riktigt vass målvakt i A- 
laget vid namn Allan Kvist. Han var inte 
lätt att peta, jag var ju bara 17 år då.

Som B-lagspelare på den tiden var det 
ofta tidiga söndagsmornar som gällde 
om det var bortamatch. När avresetiden 
närmade sig fattades det ofta en eller två 
spelare. Då var det till att stega upp till 
Ragnvald Simonsen. Han bodde ju rakt 
över vägen sett från anslagstavlan. Han 
hade nog passerat bäst för datum för 
fotbollspelande. Men var aldrig ovillig 
att hoppa med. Det var en del som var 
rätt så rödögda efter lördagens festande 
och då var en utvilad Ragnvald väl så 
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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. 

VADSBO

bra. Jag minns speciellt en gång när vi 
skulle till Låstad en tidig söndagsmorron, 
rödögda trötta och omotiverade ställdes 
kosan mot Låstad. När vi kom fram var 
där redan rätt mycket publik, det visade 
sig att eftersom festplatsen ligger där 
fotbollsplanen ligger hade en del inte gått 
hem utan hade efterfesten vid planen. 
När matchen var slut och man skulle 
tvätta sig, fick man gå bakom klubbhuset 
där står som alltid på den tiden två mjöl-
kannor med kallvatten och sex emaljfat 
att dela på tjugotvå man. Dä ni.

Resan hem i bilen fem spelare halvsvetta, 
lagom andedräkt sen kvällen före. Då 
förstår alla att vindrutorna var nere. Jag 
kan i sammanhanget nämna att åka till 
Trolmen och Såtavallen var inte bättre, 
där luktade man kalk i fjortan dagar efter 
att ha duschat där efter match.

Samling var alltid vid anslagstavlan, vid 
bortamatcher även när planen i Guntorp 
var klar. På fredagskvällen smög jag ner 
till tavlan för att se på laguppställning-
arna. B eller A laget denna gång? 
Som 18 åring kan jag nog säga att jag 
prenumererade på A-lagets målvakts-
plats. Det visade sig att Allan Kvist som 
stått många år var nästan bättre som 
utespelare, som högerback.

Många tränare blev det genom åren. 
Leif”Bremer” från Gullspång hade spelat 
i Degerfors och det märktes, Gamle och 
yngre Busken från Hova, Karl-Erik Gull-
spång, och inte minst Ingemar Staaff den 
bäste vi har haft enligt mig var nog Börje 
Andersson. Med lite bättre förmåga och 
inställning hade nog han tagit oss ett par 
serier upp. Tror jag. Jag hade också an-
svaret som spelande tränare ett år i slutet 
på 60talet. Det visade sig att det var ett 
stort misstag.

Gårdsjö hade på den tiden fotbollslag 
säkert lika bra som oss mestadels, men 
där åkte jag på en riktig smäll. Helt eget 
misstag, solen stod mitt  i skottlinjen jag 
hoppar upp snett in mot målet för att ta 
en höjdboll. Jag hoppar med ansiktet rakt 
i stolpen. Det blir ambulansfärd till Ma-
riestads sjukhus. Blåslagen i hela ansiktet 
fick jag stanna inne ett par dagar. Sen var 
det påt igen.
Det visade sig att Per Persson hade hop-
pat in i målet och gjort en kanonmatch, 
men jag kände inte det som något hot!
Efter den matchen myntade jag uttrycket 
”får en bara vara hel sa dä nog gå bra.
En dag kommer en Stockholmkille och 
vill vara med Per-Åke Landgren han 
hade spelat i Hammarby ”ju”
Kom inte hit och lär oss sa Erik Larsson, 

hårdför centerhalv, här har du rita säger 
Erik och pekar på straffområdeslinjen. 
Håll dom utaför här sa du se dä går bra 
pöjk. Då flikar Suss in en bra kommen-
tar till den nyanlände, dä ä ingen ide du 
försöker dribbla bort mig, jag fäller dig 
ändå”.

1972 tar vi steget upp i  div 5 med 
Busken som tränare. Det blev bara ett år 
i den divisionen. Men Märta Ek tröstade 
alltid Esbjörn när han kom hem, nån sa 
ligga sist män vänd på tidningen ena 
stund när du läser tabell sa du se!
En match fick Esbjörn en skarp tillsä-
gelse av domarn, du får varna mig sa 
Esbjörn bara du inte tar ifrån mig pensio-
nen. Jag har inte kollat om pensionsavin 
dyker upp, men jag tror nog det.
Några matcher med alliansen eller press-
sen fick jag vara med om.

Som 38 åring avslutar jag min fot-
bollskarriär på låg nivå, som jag valt att 
kalla det här lilla inlägget.
Några frågor på detta ?

Fotbollshälsningar
    Knut, med Weimer alltid i tankarna

Degerforstränare
gästade Vadsbo 
IHS
Degerforstränaren Patrik Werner var gäst 
vid Vadsbo Idrottshistoriska Sällskaps 
årsmöte. 
Mötet gick av stapeln i MBK:s klubb-
stuga och lockade nästan 60 medlemmar. 
Patrik poängterade att han var glad att 
få komma, då Degerfors IF har många 
anhängare  i Vadsbo.
                                                     Pelle P

Degerforsanhängarna, Bengt-Åke Berger 
och Evert Karlsson flankerar Patrik 
Werner
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Till flydda tider återgår min tanke än så gärna(?)
I första numret av Westgötarnas idrottshistoria 2015 finns en artikel 
om Skogsträffen, OK Flundrehofs orienteringstävling den 21 sep-
tember 1980. Tävlingen skildras utifrån arrangörens synvinkel. 
Men hur var det då för de tävlande? 
Därom kan jag likt en sentida fänrik Stål ge besked, för jag var med.
Jag var ingen van orienterare, när jag ställde upp i Flundrehofs tävling. Jag hade 
mest skjutsat sonen till tävlingarna, och då passat på att springa direktbanor, när 
jag ändå var på plats. men någon gång hade jag prövat en tävlingsklass, som hette 
H 17 N. Det brukade vara banor, där  de flesta kontrollerna var relativt lätta, och 
så trodde jag att det skulle vara även i Flundrehofs tävling. Därför blev jag när-
mast chockad, när jag fick min karta, som jag fortfarande har bevarad.
Efter en kort sträcka till första kontrollen väntade fyra kontroller i stiglös terräng, 
innan det bjöds på en lättare avslutning med tre ledstångskontroller. Är detta en 
klass för nybörjare, sa jag till mig själv, och jag fick mycket riktigt ge upp. Jag 
tog de tre ledstångskontrollerna och närmade mig målet.  - Är det här en nybörjar-
bana? -fräste jag till den förvånade funktionären och gav honom mitt hopknyck-
lade startkort. 
Så här snart trettiofem år efter tävlingen ber jag om ursäkt för mitt beteende, för 
visst borde jag  i stället ha vänt mig till banläggaren med mina klagomål. Enligt 
artikeln verkade de flesta nöjda och klagomålen var få. Man har väl glömt mig 
antagligen, och det är kanske lika bra det.

Rolf Bååth
1980 tävlande för Borås FK men sedan för Hestra IF

Kåseri om ålderdom
Ingenting är som förr!
Allting är längre bort när man går, det är 
dubbelt så långt till butiken och jag har 
lagt märke till, att det är en ny backe där 
också.

Jag har slutat att springa efter bussen. 
Den går när den skall gå.

Det ser ut som att dom gör trapporna 
mycket längre nu, än vad dom gjorde i 
gamla tider.

…och har du lagt märke till de små bok-
stäverna i tidningen?

Det är ingen vits heller, att be någon läsa 
högt, för alla talar så lågt, att man knappt 
hör vad dom säger.

Fy så trånga kjolarna har blivit. Särskilt 
om midjan och höfterna. Skosnörena kla-
rar jag snart inte att knyta. Till och med 
folk förändrar sig. De är mycket yngre 
än jag var i deras ålder och för det andra, 
så är folk i min ålder så mycket äldre än 
jag är.

Jag stötte på en gammal skolkamrat för 
en tid sedan. Hon hade blivit så gammal, 
att hon inte kände igen mig.

Jag tänkte på den stackarn, då jag kam-
made mitt hår i morse och när jag gjorde 
det och såg mig själv i spegeln, så såg 
jag att dom gör inte så bra speglar, som 
dom gjorde förr.

Författare okänd.
Plockat ur "Ymer-kuriren" 1/2013
och vid en sammankomst läste Lina 
Larsson kåseriet, som hon hittat hos sin 
då 96-åriga mamma.

ETT RESEMINNE
I en jubileumsskrift till Fritsla Idrottsförenings 50 – årsjubileum 
år 1970 berättar Bengt Jungmalm, mångårig ledare i föreningen, 
följande solskenshistoria.  
 …Året var 1948. Efter en dramatisk höstsäsong hade Fritsla I F :s A lag i fotboll 
besegrat Varberg med 3-1 och kontraktet var räddat. Följande helg skulle man 
för första gången bege sig utomlands. Danmark var målet, säkert ett äventyr i en 
tid då resvanorna var helt andra än numera. 
  För detta krävdes pass på den tiden, men det räckte med ett pass för hela grup-
pen.   Resan skulle gå på lördag morgon. På torsdagen låg passen kvar på läns-
styrelsen i Vänersborg men man lovade att expediera dem med ilpost nästa dag. 
Fredag middag och inga pass på posten i Fritsla. Nytt samtal med Vänersborg – 
jo, passen har postats. Vid förnyad kontakt med postmästaren tröstar denne med 
att det kommer en omgång post även på kvällen fast den passerar Fritsla för att 
vända i Varberg och kommer hit på lördag morgon…
- Men jag känner killen som sköter postkupén på Herrljungatåget, ordna en bil så 
åker vi in till Borås! 
  I vimlet på Borås Central får man tag på försändelsen, men andas ut lite för 
tidigt. Passen måste stämplas av polismyndighet -  i detta fall av landfiskal Nils-
son i Fritsla. 
  Halv nio på kvällen kommer man till en mörk och tyst länsmansgård. Man går 
runt huset och hittar landsfiskalen på balkongen, där han njuter sitt kaffe i kvälls-
solen.
  Han ger beskedet att det inte passar att komma så sent – och förresten har han 
inga stämpelmärken hemma, de måste köpas på posten, - kom igen i morgon. Då 
förklarar postmästaren: - Den saken kan jag ordna omgående! Landfiskalen är 
inte så bister längre, passen fick sina stämplar och på lördagsmorgonen bar det 
av till Göteborg och mot Danmark.
  Det blev en lyckad utflykt. Svenskarna vann med 9-2 efter 6-0 i halvtid, många 
vackra tal och god mat. 
  En annan tid, med kortare beslutsvägar och närmare mellan myndigheter och 
allmänhet. 

                                                                                                        Viggo Svenson.
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1958 års fotbolls-VM arrang-
erades i Sverige. Spelplatser 
var Eskilstuna, Göteborg, 
Halmstad, Helsingborg, Mal-
mö, Norrköping, Sandviken, 
Solna, Uddevalla,Västerås, 
Örebro och Borås.

När VM kom 
till Borås

Den 11 juni möttes Sovjet och Österrike 
på Ryavallen i Borås.

Första matchen för Borås i VM-samman-
hang och följdaktligen större intresse än 
någonsin. Utsålt hus långt i förväg på 
Ryavallen och mängder av skådelystna 
utanför ”murarna”, men med goda in-
kiksmöjligheter till ”paradiset”.

En tämligen kylig onsdagskväll, som 
lystes upp av den nedgående solen.

Österike hade ett dåligt utgångsläge. Ett 
nederlag innebar respass ur turneringen. 

Den legendariske målvakten 
Lev Jasjin i Sovjet

VM-dekalen

VM-programmet

Sovjet och Österrike uppställda före avspark. Bakom lagen spelar 
Älvsborgs Orkestern, med Olle Sylmé som tamburmajor.

Den legendariske 
målvakten Lev Jasjin 
höll nollan och Sovjet 
vann matchen med 2-0 
inför 21.239 betalande 
åskådare.

Ett lättöverskådligt ”match-
referat”

Ståplats fem spänn
-överkomligt!

Det var stort
- när VM kom 
till Borås!
Sammanställt av 
Lennart Odéen och 
GA, BIS.

Bilder från BIS
arkiv.

BORÅS
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Rugbyundret i 
Vänersborg
En helt vanlig vårdag år 
1969 passerar en lika vanlig, 
svart Volvo Amazon, Grop-
bron i Vänersborg. 

Vid ratten sitter en optimistisk, välträ-
nad ung man i propra kläder. Hans fru, 
Barbara, sitter bredvid. Även hon myser. 
Undra på det, paret skall ju just påbörja 
sitt nya liv i staden vid Vänerns sydspets. 
Föraren småmyser, när han tänker på sin 
nya utmaning, som gymnastikslärare på 
Gymnasieskolan. Han har ju dessutom 
stolta anor med sig, som tidigare polsk 
landslagsspelare och även tränare för det 
kända rugbylaget i Malmö. Här i stan 
finns visserligen inget rugbylag, men det 
är ju något som går att ändra på, tänker 
han frimodigt. Redan från början har han 
nämligen sin målsättning klar: Att göra 
Vänersborg till ett känt nationellt rugby-
fäste. Den optimistiske mannen lystrar 
till namnet Wieslav Buzcinsky.
 
Wieslav har två egenheter här i livet, dels 
är han en mycket social person och dels 
ger han aldrig upp. Hans envishet grund-
läggs förmodligen i det då kommunistis-
ka systemet, där han ändå lyckas slå sig 
fram. I Vänersborg går han målmedvetet 
till väga och får snabbt goda kontakter. 
Först övertalar han Gunnar Johansson på 
Carlssons Tryckeri att bli ordförande i en 
tänkt rugbyklubb och därefter propagerar 
han ihärdigt för sina elever på skolan 
om den fantastiska sporten rugby. Full 
av energi finkammar han därefter hela 
Vänersborg på tänkta kandidater. Snart 
får han också reda på att en viss Stefan 
Öberg spelat både rugby och bandy i 
Uppsala innan han flyttat hit till Vä-
nersborg. Wieslav säljer in sitt budskap 
och får snabbt Stefan att ta kontakt med 
några bandykillar. De måste ju ändå ha 
någonting att göra på sommaren, säger 
Wieslav frankt. Det får önskat resultat 
och snart är både Roger Listad, Lennart 
Strömqvist och Lars Ekman ”med på 
tåget”.
 
Ett tag senare träffas en handfull vuxna 
och skolelever i teorisalen på Idrottshu-
set. Allt är förberett. Fritidsnämndens 
ordförande, Göran Ericsson är positiv, 
alla RF:S och IFK:s stadgar är beaktade.  
I januari bildas så en interimsstyrelse. 
Wieslav tar hand om ordförandeskapet, 
Kjell-Arne Lund blir sekreterare och 

VÄNERSBORG

Tre tunga rugbyprofiler: Till vänster Stefan Öberg, som verkat både som spelare, 
tränare och ordförande i klubben. Till höger Malte Fryklund, som även han gjort 
stora insatser för stadens stolta rugbylag. I mitten Wieslav Buzcinsky - den levande 
idrottslegenden. Hans och lagets insatser har gett eko inte bara i Vänersborg – utan i 
hela idrottssverige.

Stefan Öberg kassör. I styrelsen ingår 
dessutom bl.a. även Stefans sambo Doris 
Kriström och Bengt Stahre. Trots sin 
knaggliga svenska lyckas Wieslav och 
övriga i styrelsen därefter att övertyga 
IFK:s styrelse att ta upp rugbyn på 
programmet och bilda en egen sektion. 
Snabbt och smidigt.
 
Att driva en rugbyklubb kostar både 
pengar – och stora arbetsinsatser. I början 
får spelarna t.o.m. själva betala för att 
spela match. I rollerna som både ordfö-
rande tränare och allmän pådrivare är 
Wieslav som ett kärnkraftverk. Han orkar 
nästan hur mycket som helst. Har någon 
personliga problem ställer han alltid upp 
och har alltid lösningar. Rättvisa är ett 
viktigt ord i hans värld. Det enda jobbiga 
med Wieslav är att åka bil med honom. 
”En fara för livet”, säger Stefan Öberg 
med ett snett leende.
 
Wieslav har också förmågan att kunna 
delegera. I en förening måste alla bidra 
och han får genom sitt sätt att vara män-
niskorna runt omkring sig att göra mas-
sor av saker - saker som de egentligen 
inte har lust till.  Arbetet med bingon är 
ett sådant exempel. Alla i föreningen får 
ett ambulerande schema - och alla ställer 
upp. Vidare säljer man mycket lotter, är 
med och introducerar glöggförsäljning 
vid ”klappdagarna” – och startar en pub 
vid Dövstumskolan. Stefan Öberg, Doris 
Kriström och Malte Fryklund ordnar 
också en egen bussförarutbildning. 
Material ordnas från en nedlagd kurs på 
AMU i Trollhättan. Göran Ahlin, som är 
utbildad bilskollärare, lägger gratis upp 
utbildningsprogrammet. Gratis natur-
ligtvis. Dessutom skall bussarna lagas, 
tvättas, klubblokalen städas och en massa 
saker. Visst är det svårigheter många 

gånger, men just att alla i föreningen hela 
tiden bidrar gör också att lagandan och 
sammanhållningen hela tiden ökar. En 
för alla – alla för en är mottot.
 
Ganska snart förstår man dock att bussre-
sorna i längden innebär alltför stora kost-
nader för klubben. Därför inköps en äldre 
buss, som görs i ordning. Uno Kjellsson 
på Aronssons resetjänst ställer upp och 
lånar ut sina lokaler i sitt bussgarage nere 
vid järnvägsstationen. Mycket arbete 
läggs här ner av Malte Fryklund, Arne 
Borg, Roger Listad, Thomas Andersson, 
Benny Lundqvist m.fl. Då rugbykillarna 
fått sina busskort hjälper de även ibland 
Uno med en del resor. Många gör under 
denna tid stora insatser för klubben, 
inklusive olika företag och Vänersborgs 
kommun.
 
Rugbylaget börjar sin spännande resa 
med att åka till rugbyns hemland Eng-
land. Resan till Birkenhead kommer 
att betyda mycket i de framgångar som 
rugbyklubben sedan får. I England får 
man också reda på hur man uppför sig 
runt rugbyn. Hur man behandlar mot-
spelarna efteråt är speciellt intressant. 
Trots att man pucklat på varandra rejält 
under matchen, så får man klart för sig 
att när matchen är slut – så är den är den 
slut. Man tackar varandra för god match 
– oavsett hur det sett ut på planen - och 
efter matchen bjuder man på mat och 
öl. Utan att man ens lagt något krokben, 
knäat eller ”hockeytacklat” gästerna det 
allra minsta!
Respekt är ledordet och respekt får man i 
överflöd i England, trots att de flesta vä-
nersborgare i princip är nybörjare. Att till 
och med svenskar skall spela rugby ses 
som sensationellt, lite exotiskt rent av. I 
England får man också se hur träningen 
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VÄNERSBORG

IFK:s rugbylag överraskar den 19 oktober 1971 hela idrotts-Sverige med att bärga 
hem SM-guldet. En historisk dag i Vänersborgs idrottshistoria. St. fr.v; Wieslav Buz-
cinsky, Karl-Erik Fryklund, Gunnar Johansson, Johnny Hector, Bo Norling, Stefan 
Öberg, Lennart Nymark, Urban Bohman, Jan-Åke Uggla, Sven Örthagen Paul An-
dersson, Roger Listad, Bengt Stahre. Knästående; Thomas Hallberg, Vlodek Calka, 
Jan Swiderski, Andrzej Tempczyk, Lars-Göran Stahre, Torgny Bohman, Lars Ekman, 
Vlodek Hamling och Malte Fryklund.

går till. Och hur man organiserar spelet. 
Det tar tränaren Wieslav med sig hem. 
Träningen intensifieras nu till fem dagar 
i veckan plus en del extra satsningar på 
gym. Ett par duktiga polacker värvas 
och då man påbörjar seriespelet 1970 är 
man så förberedd man kan begära av ett 
nykomponerat lag. Ändå är det över-
raskande att den första seriematchen mot 
F14, Halmstad, slutar i seger på Väner-
svallen. 8-0, trots att laget bara haft tre 
träningsmatcher i benen.
Året efter debuten, den 19 oktober 1971, 
händer så det otroliga. IFK:s nya lag 
besegrar giganterna Enköping med 9-0 
och tar SM-guld. Efteråt hissas tränaren 
Buczynski, som på två säsonger fört 
IFK från ingenting till SM-guld. Det är 
en stenhård match med många sam-
mandrabbningar. Den som bryter ”isen” 
är polacken Calka. Efter 25 minuter av 
första halvleken gör han mycket elegant 
0-3 på en s.k. droppspark från 20 meters 
avstånd. Han slår bollen i marken och 
klipper sedan till. Bollen seglar över 
målribban. Stort jubel. I slutet ligger 

Enköping på hårt, när Lars Ekman får en 
öppnande passning av Lars-Göran Stah-
re, rusar igenom och fastställer slutresul-
tatet 9-0. Matchen är över. SM-guldet är 

i hamn. Wieslav Buzcinsky har lyckats 
med sin föresats. Att sätta Vänersborg på 
rugbykartan – och att göra vår stad  
                  J-O Gustafson, Vänersborg
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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.

Presentera ditt Sällskap/
Förenings utställning, 
muséum, eller annan 
presentation under temat

...vi på red. har tidigare
fått in några stycken,
men vi skulle vilja ha in
något bidrag från alla 17.

Våra muséer

Skriv lite grand om era 
utställningsföremål (foton, 
prissamlingar, dokument, mm).
Var ni finns och eventuellt
öppettider etc.
Sänd gärna med bilder också.

Adresserna finns på sid 3.

Vi tror att många av våra läsare
är nyfikna
            på Våra muséer
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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. 

25-ÅRSFEST I SPORTHALLEN

Den 7 november 1990 bildades 
Tibro Idrottshistoriska Sällskap 
i Rankåsstugan och under 2015 
kommer jubileumsaktiviteterna 
att avlösa varandra.
Under årens lopp har många temaut-
ställningar visats. Tibro Idrottshistoriska 
Sällskap har sedan 2003 arrangerat något 
som i folkmun fått namnet ”Lilla hör-
nan”. En mini-utställning av klubbprylar 
och fina priser som kan ses i Sporthallens 
entré i den lucka man förr sålde biljetter.

25-årsfest
Tibro Idrottshistoriska Sällskap gästades 
på sin 25-årsfest av grannföreningarna 
från Karlsborg, Mariestad (Vadsbo), 
Skara och Lidköping.

På plats fanns också företrädare för 
Sisu Idrottsutbildarna, Västergötlands 
Idrottsförbund och personalen på Tibro 
kommuns kultur och fritidsförvaltning.

Lilla hörnan, Tibro Idrottshistoriska 
Sällskaps utställningskur i Sporthallen.

TIBRO IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP
Klubbstandar
Tibro Idrottshistoriska Sällskaps Christer 
Carnegren och sällskapets ordförande 
Sven Andersson välkomnade alla gäster 
och fick många fina klubbstandar att 
komplettera sällskapets samlingar med.
Kultur och fritidschef Pelle Ekholm 
hyllade den pigga 25-åringen genom att 
betona betydelsen av deras jobb och att 
man tänker på att jobba med både dåtid 
och nutid samtidigt:
– Vi på kultur och fritid uppskattar verk-
ligen Tibro IHS arbete, det ni gör utgör 
ett otroligt fint komplement till dagens 
idrottsutövande. För dagens sporthän-
delser är som bekant historia redan i 
morgon.

Självklar plats
Dagens stora idrottsstjärnor som sysko-
nen Helgesson, Angelica Wallén, Anders 
Eriksson och Antons Strålman har förstås 

Många ville gratulera Tibro Idrottshistoriska Sällskap på 25-årsfesten.

en självklar plats i sällskapets mångfacet-
terade samling.
Pelle Ekholm:
– Men vi får givetvis heller inte glömma 
bort idrottare som Ove Emanuelsson som 
deltagit i tre OS och fortfarande är aktiv 
inom veterankanot på VM och SM.

Prominenser
De prominenser som kan ses på den mest 
månghövdade av bilderna är Tommy 
Wahlsten och Folke Brink, Lidköping, 
Jan-Åke Ek, Skara, Bo Zackrisson, 
Vadsbo (Mariestad), Sven Andersson, 
Tibro IHS ordförande, Roger Magnus-
son, Tibro, Bengt Dalmér Sisu, Pelle 
Ekholm och Helen Wallén, Tibro kom-
mun, Tryggve Ohlsson, Sisu, och Roland 
Gustavsson, Karlsborg.

Och de uppvaktade förstås med orden; 
”Lycka till med nästa 25 år!”

                                 Anita Enocksson

TIBRO
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SOMMARKRYSS
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, ordet för något vi säkert kommer att samtala om i sommar.
Skriv ner svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till: SOMMARKRYSS, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.
Senast den 20 augusti vill vi ha svaren. Vi drar som vanligt tre vinnare bland rätt insända svar.

Rätt svar i förra numrets ”VÅRKRYSS” skulle vara SPORTLOVET.
Vi har dragit följande vinnare:
               
1:a pris 3 Sverigelotter: Ulla Palmèr, Lagmansgatan 9 G, 462 37 Vänersborg.
2:a pris 2 Sverigelotter: Olle Åsetun, Sturegatan 54, 503 42 Borås.
3:e pris 1 Sverigelott:    Lars Gripler, Levins Gränd 2, 644 32 Torshällan.

Vi gratulerar vinnarna. Lotterna kommer med posten.

SOMMARKRYSS

5-15
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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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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

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   

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

Göran Zettergren
Trädgårdsvägen 1
513 50 Sparsör
033-26 01 66

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

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



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 BORÅS

Posttidning B

Några ”go´bitar” ur WI nr 2 2015
...och mycket, mycket mera!

Hjuldansen - sid 12-13

När VM kom till Borås - sid 25

Knut på Guntorpsvallen 
- sid 22

Takläggning - sid 17

Skarabergs IF - sid 14-15

Ryda SK - sid 10-11

Vårgårdahockey - 6-7

Årsmöte - sid 4


