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Redaktionskommittén har ordet

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

Tommy Olsson

SÅ BLIR WI 
ÄNNU 
BÄTTRE
Ja, så hoppas i varje fall vi i 
redaktionskommittén att tidningen 
ska kunna bli. 

Som ett led i vårt arbete hade vi en 
brainstorming i maj där vi luftade 
en rad olika tankar kring det 
ständiga förbättringsarbete som ju 
alltid måste pågå på och med en 
tidning.

Utgångspunkten var ett diskussions-
underlag som vi tagit fram.
 
Grundtanken här var att redaktionen 
ska vara mera aktiv i att få fram artiklar i stället för att enbart vänta på att 
sådana ska skickas in vilket ju har varit huvudprincipen hittills.

Det innebär alltså att vi i dialog med sällskapen och intresserade läsare 
beställer artiklar i olika ämnesområden. 

Tänkbara sådana är 

•	 Det	hände	för	50	år	sedan
•	 Ditt	bästa	idrottsminne	(fast	spalt	där	reda	intervjuar	
	 kända	idrottspersoner)
•	 Månadens	lagbild	(med	anledning	av	en	speciell	händelse)
•	 Historiska	idrottsplatser	i	landskapet,	foto	och	fakta
•	 Skrönor	och	roliga	historier	från	idrottslivet	genom	åren.
•	 etc.	etc.

Det finns naturligtvis fler sådana möjliga ämnen och vi tar mycket gärna 
emot förslag.
 
Andra tankar som luftades vid majmötet var att fullfölja reportageserien om 
våra idrottsmuseer. 

I detta nummer kommer ett sådant från Borås och vi har ju flera sådana 
som ännu inte presenterats.

Vi hoppas också på att fler medlemmar utanför styrelsekretsarna ska med-
verka med olika artiklar och att de sällskap/områden som hittills inte varit 
så aktiva i spalterna ska synas mera framöver.

Och så beslöt vi slutligen att det här utrymmet ”ledarspalten” ska stå öppet 
för olika skribenter framöver. 

                                                                                                         Tommy Olsson
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WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Redaktionskommittén
Adresser och tel.nr.

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

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

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

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

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 4/2015 ca. V 51

Nr 1/2016 ca. V 8

Du vet väl att du, som privatperson också kan 
 bidra med att förgylla tidningen 
med insändare, reportage, debattinlägg etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller 
svart/vitt digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 
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SOMMARMÖTET 2015
Lördagen 29.8 höll WIS sitt traditionella 
sommarmöte i Tidaholm. 63 idrottshisto-
riker från 17 av Västergötlands numera 
18 (Hjo har tillkommit) sällskap deltog 
tillsammans med grannarna Halmstad.

Efter välkomsthälsningar från ordförande 
Roland Gustafsson och SISUs och Tida-
holms Kenneth Tidebrink inleddes mötet 
med Per Wahlström från Tidaholms 
museum som varvade kulturhistoria från 
orten och inte minst tändsticksfabriken 
med skrönor och historier om olika ori-
ginal från bygden i ett mycket roligt och 
uppskattat kåseri.

I en oplanerad men också uppskattad 
programpunkt berättade sedan Bengt 
”Mossebo” Johansson kort om Grimsås 
kvaläventyr för 50 år sedan mot Gefle, 
Brage och GAIS, ett kval som samlade 
15 520 åskådare i lilla Grimsås. ”Var lig-
ger Grimsås?” skrev Expressen.

Efter en kort bensträckare var det sedan 
dags för idrottshistoria och föreningsut-
veckling. Kenneth  Tidebrink och Ken-
neth Olsson från Vårgårda (visste ni f ö 
att det den 22.3 är Kenneth-dagen?) be-
rättade om hur Vårgårda arbetat förtjänst-
fullt med att se över sin verksamhet. 

Man har systematiskt gått igenom sju 
olika verksamhetsområden och listat vad 
som fungerar bra och mindre bra och vad 
man ska ta itu med inom dessa: hemsi-
dan, cafékvällarna, mästarväggen, resor, 
samverkan med WIS, utställningar och 
källaren. Resultatet har sedan dokumen-
terats i en skrift.

Därefter gick Roland G och andra WIS-
styrelseledamöter igenom de tre projekt 
som nu står högst på WIS prioriterings-
lista. 

Kenneth	Tidebrink

Per	Wahlström

Bengt	”Mossebo”	Johansson

Ett sådant är att försöka komplettera 
det unika nätet av sällskap i landskapet 
med nya sällskap på de vita fläckar som 
finns i Götene (där det är på gång) Bol-
lebygd, Mullsjö, Kind, Göta älvdalen 
och Grästorp. Ett annat är att komplet-
tera dokumentationen av internationella 
mästare från Västergötland där det finns 
stora luckor när vi kommer fram till 
2000-talet. Det tredje är att få till stånd 
en heltäckande dokumentation av idrotts-
föreningarna i varje kommun, ett stort 
projekt där målet är att vara klara 2020.

Därefter serverades en god lunch innan 
deltagarna delades upp i två grupper som 
fick visningar av Tidaholms museum 
och Idrottshistoriska museet. På det 
förstnämnda visade Per Wahlström igen 
vilken förnämlig berättare han är och på 
det Idrottshistoriska var det Eje Holm 
som gav sakkunnig ledning. Och efter 
eftermiddagsfika var det sedan dags för 
nöjda deltagare att bege sig hem.

                                      Tommy Olsson

Tidaholms	museum

63	idrottshistoriker	från	17	av	Västergötlands	sällskap	deltog	
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Idrottsmuséet	i	Borås	ligger	i	an-
rika	Boråshallen	från	1957	där	så	
mycket	av	boråsidrotten	har	haft	
och	har	sin	bas.	

Museet invigdes 1994 och har sedan växt 
ut så att det på många sätt dominerar 
entréhallen idag.

Det ursprungliga museet har således 
byggts ut med en film-/samlingslokal 
med plats för ca 35 sittande. Utanför 
återfinns en speciell Olympiamonter, en 
vägg med foton och uppgifter om de nu-
mera 37 idrottare som valts in i Boråsi-
drottens Wall of Fame och på ytterligare 
en vägg finns mottagarna av Boråsmedal-
jen som delats ut sedan 1938.

Museet är under en successiv omvand-
ling med det övergripande syftet att  visa 
boråsidrotten från dåtid ända fram till 
nutid. Bland det äldre materialet finns 
emellertid några av de verkliga godbi-
tarna i samlingarna. Bland dessa märks 
inte minst den bok som redovisar alla 
bidragen  till den insamling som gjordes 
för att möjliggöra brottaren Gustaf Kla-
réns resa till Los Angeles-OS 1932. Här 
återfinns mängder av namn på kända och 
okända boråsare och deras bidrag från 25 
öre och uppåt. Klarén fick åka och kom 
hem med en bronsmedalj från äventyret.

En annan raritet är den tavla av borås-
konstnären Helge Zandén som repre-
senterade Sverige i berlinolympiaden 

IDROTTSMUSÉET 
I BORÅS

Boråshallen

1936. För det var ju så att man 1912-48 
också tävlade i måleri, poesi, skulptur 
och musik. Här blev det ingen medalj för 
Sverige men Barbro Alving, signaturen 
Bang, tyckte i DN att tavlan borde ha fått 
större uppmärksamhet.

Blicken fastnar också lätt på en sliten 
herrcykel som tillhört Lennart Hjortvall 
och användes i Sverige-loppet Haparan-
da – Ystad. Tala om materialutveckling! 
Fotboll och Elfsborg och Norrby och 
basket med M7 och numera Borås Bas-
ket tar naturligtvis också plats i museet 
och alldeles i entrén möts man av Marcus 
”Bubben” Hanssons 500 cc-cykel, ”Bub-
ben” som blev världsmästare 1994.

I filmsalen kan man på stor filmduk ta 
del av såväl idrott via nätet som alla de 
klassiska filmsnuttarna från SVT och 
SF:s journalfilmer. Bernt Johanssons 
målgång i Montreal, Anders Gärderuds 
hinderguld, Peter Forsbergs klassiska 
straff, Gunder Häggs och Arne Anders-

Film-/samlingslokal

Olympiamontern

Väggarna	med	boråsmedaljörerna	och	de	invalda	i	Wall	of	Fame

Marcus	”Bubben”	Hanssons	500	cc-cykel

sons dueller och VM i fotboll 1958 
(vilket taffligt försvarsspel i finalen!)  för 
att bara nämna några välkända exempel.

Väggarna med boråsmedaljörerna och 
de invalda i Wall of Fame representerar 
båda något av en summering av den bor-
åsiska idrottshistorien. Här återfinns så 
gott som samtliga stora profiler, män och 
kvinnor, aktiva och ledare, som verkat 
på den högsta nivån lokalt, nationellt och 
internationellt. 

Museet har inga fasta öppettider. I stället 
öppnas det för bokade besök och i anslut-
ning till olika evenemang i hallen. Så är 
det t ex vid Borås Baskets matcher och 
självklart vid tillfälliga arrangemang som 
Mariedal Cup och Davis Cup, Federa-
tion Cup och Cheerleading-SM mm som 
genomförts de senaste åren. 

                                        Tommy Olsson

Patrik	Järbyn

BORÅS

Våra muséer



6

ALINGSÅS

OK Skogshjortarna 60år
forts.	fr.	föregående	nr.

Orienteringsklubben	Skogshjor-
tarna	från	Alingsås	är	en	av	
Västergötlands	största.	
I	år	fyller	klubben	
60	år.

Hjortgården
Med den nya gården
 inleddes en helt ny tid för 
Skogshjortarna. Nu hade man omkläd-
ningsrum och bastu och dessutom en stor 
samlingslokal med kök, som kunde hyras 
ut för olika sammankomster. Hjortgår-
den var också öppen för allmänheten 
under några kvällar i veckan. Det innebar 
förstås en massa mer arbete för medlem-
marna, men nu fick man samtidigt många 
fler att bli engagerade i klubbarbetet. 
Hjortgården blev en samlingspunkt, 
även för de som inte var inbitna oriente-
rare. Det blev också lättare att arrangera 
nybörjarkurser och snart kryllade det av 
alingsåsare i alla åldrar i stugan vid sko-
gen, som snart döptes till Hjortmarka.

Tiomilalaget
Samtidigt som den nya gården bred-
dade klubben på 70-talet, så klev man 
också fram som några att räkna med i 
de stora herrstafetterna. Det fanns inga 
riktigt stora stjärnor i klubben, även 
om man fick en del individuella fram-
gångar genom Rune Larsson, som gjorde 
några inhopp i B-landslaget, och Lennart 
Skoglund, som blev fyra i militär-VM 
1975. Lennart vann också DM samma 

år, medan Per Ivarsson tog hem det tre år 
senare. Men det var när man samlade alla 
till ett lag som det verkligen hände saker. 
Sydsvenska 7-manna vann man igen 
1970 och hade bud på fler segrar där de 
närmaste åren. 1977 vann man Hallands-
stafetten och i DM-stafetten blev det guld 
både -73 och -78. I Tiomila var man med 
i täten nästan varje år, även om bästa 
placeringen bara blev 18. 1973 var man 
bara åtta minuter från segern i mål och 
Skogshjortarna figurerade ofta i snacket 
inför den stora tävlingen. Även i SM var 
man nära att lyckas flera gånger. 1971 
låg man femma ut på slutsträckan och 
två år senare kunde man i tv-reportaget 
se när Rune skickade ut Kalle Johansson 
på andra plats på slutsträckan. Men Kalle 
hängde tyvärr med Anders Gärderud ut 
på fel åsrygg och så försvann den 
medaljchansen. 
Det tätt sammansvetsade gänget tränade 
hårt och satsade också just på stafetterna, 
men samtidigt var det ganska svårt att slå 
sig in i laget. När 70-talets hjältar började 
trappa ner, fanns det inga som kunde ta 
över och Skogshjortarna fick börja vänja 
sig vid betydligt blygsammare place-
ringar i de stora stafetterna.
Men klubben var om möjligt ännu mer 
aktiv. 1978 hade man ännu en gång 
varit med och arrangerat en etapp när 
O-ringen gick i Västergötland. Sommar-
tävlingen hade växt rejält sen sist och nu 
begränsades deltagarantalet till 15000. 
Skidåkningen fanns också fortfarande på 
programmet, även om aktiviteten varie-
rade beroende på snötillgång. De vintrar 

man hade snö brukade man arrangera 
skidtävlingen Hjortlöpet. 1982 hade 
man hela 414 startande i tävlingen uppe 
i Skogsbygden. Men skidsektionen har 
med åren alltmer inriktats på Vasalopet, 
dit klubben varje år reser med en busslast 
åkare. Mest framgångrik har "Knaben" 
Johanssons son Peter varit, som inte bara 
brukar vara snabbast, utan också själv 
fått slå sina egna klubbrekord.
Skogshjortarna hade också fått många 
aktiva damer. Det hade funnits damlö-
pare ända sedan starten, men de hade 
varit få och det hade varit glest mellan 
framgångarna. På 60-talet hade ett par 
juniortjejer, Monica Koch och Eva Ols-
son, radat upp segrar och 1975 hade man 
faktiskt ett damlag till SM-stafetten. Till 
skillnad från de lokaler man tidigare hyrt, 
så hade ju Hjortgården omklädningsrum 
för både män och kvinnor. Så i och med 
att man fick sin klubbstuga, blev det 
också lättare att få en ihop en större dam-
trupp. 1980 startade klubben för första 
gången i Tiomilas damstafett.

Ungdomarna
Men även ungdomarna började ta plats. 
I mitten av 70-talet hade klubben dragit 
igång en solskola på sommarlovet och 
1978 introducerades Knattekampen, där 
stadens alla skolbarn inbjöds att prova 
på att springa orientering en dag vid 
Hjortgården. Det blev ett stort årligt 
evenemang som höll i sig långt in på 
2000-talet.
Det hela ledde till att det var gott om 
ungdomslöpare som tränade regelbundet 
vid Hjortgården och när Ungdomens 
tiomila introducerades 1981 ställde 
Skogshjortarna förstås upp med ett lag. 
Tävlingen blev en av klubbens viktigaste 
och man var in på 2000-talet den sista 
klubb som lyckats ställa upp varje år med 
ett helt eget lag. 
I och med att klubben växte behövde 
man också få lite ordning på träningarna. 
Man hade först ordnat upp senior- och 
junior-träningen, men i mitten av av 
80-talet tog man också tag i ungdoms-
verksamheten och bildade olika grupper, 
där man kunde anpassa träningen efter de 
olika nivåerna. Då verkade det inte som 

Knattekampen-83	-	Knattekampen	var	
ett	nationellt	projekt	som	blev	väldigt	
populärt	i	Alingsås,	där	det	levde	vidare	
väldigt	länge.

Tiomilalaget-79	-	Under	hela	70-talet	hade	klubben	en	mycket	stark	herrseniortrupp,	
som	alltid	var	långt	framme	i	stafetterna.	Här	från	Tiomila	1979.	Övre	fr.v.	Alf	Svens-
son,	Per	Fredriksson,	Kalle	Johansson,	Anders	Wallin	och	Per	Ivarsson.	Nedre	fr.v.	
Rune	Larsson,	Christer	Persson,	Åke	Gustavsson,	Lars-Erik	Fredriksson	och	Lennart	
Skoglund.
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ALINGSÅS

en så stor revolution, men organisationen 
visade sig vara oerhört utvecklande och 
klubben fick senare resa runt och föreläsa 
om sitt upplägg för andra klubbar. En av 
initiativtagarna, Christina Andersson, tog 
också med sig en hel del idéer till Alings-
ås handbollsklubb, som hon organiserade 
om under sin tid som ordförande där.

SM-guld
Skogshjortarnas bredd imponerade och 
klubben var nu en av de största i distrik-
tet. Klubbens årliga tävlingar lockade 
också mycket folk. Toppresultatet var på 
Hjortsöndan -82 som gick i Stadsskogen 
på älgjaktssöndagen och hade över 3500 
startande. Klubbens elitverksamhet var 
betydligt blygsammare, men det skulle 
komma att ändras. För bland alla ung-
domarna fanns det en del som ville satsa 
högre och in på 90-talet började resulta-
ten ramla in i ungdoms- och juniorklas-
serna. Höjdpunkten kom 1995, då Karin 
Aneland vann natt-SM i D18. Klubben 
hade ju ett antal juniormedaljer sedan 
tidigare (Rune Larsson tvåa 1966 och 
herrstafettlagen trea -60 och -66), men 
den där guldmedaljen hade ingen skogs-
hjort nått förut. Och inte senare heller.
Det var dock nära redan året därpå, då 
Therese Persson tog två silver i D18-SM. 
Som en liten tröst valdes hon till Väster-
götlands bästa orienterare det året. 
Men Karin och Therese var inte 
ensamma. Karins storasyster Kristina tog 
fyra senior-DM i natt och ultralång och 
sprang in som nia i ultralång-SM 1995. 
Klubbens bästa damresultat i senior-SM. 
Klubbens juniorer och ungdomar radade 
upp toppresultat och samlade DM-tecken 
på hög. I Tiomilas ungdomsstafett sprang 
förstalaget in på fjärde plats-95. Flera 
ungdomar från andra mindre klubbar 
gick över till Skogshjortarna för att få 
bättre träning och få vara med i de stora 
stafetterna. Den stora breddstafetten 
25-manna i stockholmstrakten blev ett 
viktigt resmål för klubben varje höst och 
1998 nådde man 22a-platsen i det som är 
landets största endagarsevenemang. 
Men det gällde också att kunna behålla 
alla unga löpare. En del sökte sig till 
landets orienteringsgymnasier och för att 
försöka stötta de som var kvar startades 
ett samarbete med Alströmergymnasiet 
och man skapade ett hemortsalternativ, 
där eleverna kunde välja orientering som 
fritt val. Klubben skaffade också i sam-
band med det en minibuss för att klara 
transporterna.
Alingsås är en liten stad och saknar hög-
skola, så till slut flyttade ändå de flesta 
unga till nya studieorter. Och det ledde 
också till att de så småningom bytte till 
ekonomiskt starkare storstadsklubbar. 

Lisa	Pedersen	dominerade	i	ungdoms-
klasserna	och	nådde	till	slut	landslaget.

VM-guld
Men det fanns ju fortfarande många 
skogshjortar kvar i Alingsås. I takt med 
att kartorna blivit bättre och tryckts i 
större skalor, så har också sporten vuxit 
bland veteranerna. 1982 introducerades 
43-kavlen i Östergötland, som en "Tio-
mila" för veteraner. Där var Skogshjor-
tarna ständiga gäster och man chockstar-
tade med en fjärdeplats redan det första 
året. 1990 blev man dessutom trea i dam-
klassen. Det skapades också ett riksmäs-
terskap för veteraner och senare även ett 
VM. 1999 blev Erik Sillerström världs-
mästare i H80-klassen i Danmark. Två år 
senare gjorde han om det i Litauen. 2014 
var Kalle Johansson tre sekunder från 
VM-guldet i H70 när tävlingarna avgjor-
des i Brasilien. Orienteringsvärlden har 
nämligen vuxit. På 60-talet reste en del 
hjortar ner i Europa för att springa. Sedan 
dess har man genom aktivt arbete spridit 
sporten och det arrangeras nu resor över 
hela världen. Skogshjortarna har själva 
ordnat klubbresor till Belgien, Tyskland, 
Tjeckien och Estland på 2000-talet.

Belgare och japaner
Utbytet med utlandet har också tagit sig 
andra former. En av klubbens duktiga 
tjejer, Tiina Laas, hade stora framgångar 
som ungdomslöpare och junior, men 
det räckte inte till den absoluta toppen 
i Sverige. Men Tiina har dubbelt med-
borgarskap genom sin estniska släkt 
och i Estland var hon en stjärna. Så hon 
blev uttagen till deras landslag och fick 
springa både junior- och senior-VM för 
Estland. I Tiomila 2007 sprang två japa-
ner i Skogshjortarnas andralag, speciellt 
inbjudna av en medlem som hade bott 
något år i Japan och knutit kontakter där. 
Samma år ingick även en belgisk löpare 
i klubbens tiomilalag. Joost Talloen hade 
sprungit för IFK Göteborg, men hade 

svårt att platsa i storklubbens stafettlag, 
så han fick rådet att prova Skogshjortarna 
i stället. Det blev ett lyckat inhopp och 
sedan dess har flera av det lilla oriente-
ringslandet Belgiens allra bästa löpare 
förstärkt Skogshjortarnas lag i de stora 
stafetterna.
Men klubben lyckades fortfarande 
att fostra egna små stjärnor. Efter att 
länge ha dominerat ungdomsklasserna i 
Västsverige fick Lisa Pedersen en plats 
i svenska juniorlandslaget 2009. Tyvärr 
blev det ett kort gästspel, då efter-
hängsna skador satte stopp för hennes 
karriär. Bakom Lisa var det dock rätt 
tomt. Många ungdomar hade slutat och 
rekryteringen hade inte fungerat särskilt 
bra under några år. Det blev uppenbart, 
när klubben fick problem med att få ihop 
lag till Ungdomens tiomila. Först fick 
man låna in löpare, sedan göra kombina-
tionslag, för att till slut helt ställa in. Men 
i den vevan vände alltihop. Ungdomsle-
daren Pelle Peszlén drog igång en egen 
variant av nybörjarsatsningen Skogsä-
ventyret. Han skrev egna sagor, där 
klubben och dess medlemmar fick roller 
och snart kryllade det åter av små barn 
på Hjortgården, som inget annat ville än 
att lära sig springa orientering. 

Återvändarna
På flera av de ledande posterna i klubben 
hittar man nu några av 90-talets juni-
orstjärnor. De som en gång flyttade till 
större klubbar, har nu fått egna barn och 
flyttat tillbaks till Alingsås och Skogs-
hjortarna. Förutom att deras barn nu 
härjar i ungdomsklasserna, har de själva 
också kunnat skänka lite glans i resultat-
listorna. 2013 tog tre hemvändare klub-
bens första seniorstafett-guld i DM på 
damsidan. En av dem, Therese Ivarsson 
(Persson) är numera också Skogshjortar-
nas ordförande. 
Så som orienteringssporten utvecklats 
kommer nog inte Skogshjortarna att 
kunna bli en toppklubb bland eliten igen. 
De största klubbarna på elitsidan har spe-
cialiserat sig på den verksamheten och de 
små landsortsklubbarna får allt svårare 
att kunna konkurrera, som man fortfa-
rande kunde på 70-talet. Men Skogs-
hjortarna kan fortfarande vara en stor 
klubb för alla andra och samtidigt hjälpa 
och stötta de som vill satsa seriöst. Idag 
har klubben många löpare i alla klasser, 
utom just bland de äldre ungdomarna och 
juniorerna. Så just nu är klubbens fokus 
inriktat på att finslipa organisationen 
och bygga upp en stabil verksamhet för 
ungdomar i alla åldrar.

                                    Tomas Karlsson
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Grimsås	IF	har	haft	många	
framgångsrika	fotbollsår!
1965,	alltså	för	50	år	sedan,	
var	ett	av	dessa.	Efter	serie-
seger	i	div.	2	Östra	Götaland	
blev	det	kval	till	Allsvenskan	
mot	Gefle	IF,	IK	Brage	och	
GAIS.		
Tyvärr	blev	det	inte	Allsvens-
kan	men	det	blev	kvalfester	
som	gjorde	Grimsås
samhälle	och	dess	fotbollslag	
riksbekant	för	såväl	spel	som	
för	arrangemang.

Grimsås IF som bildades 1932 hade 
under åren 1958-1964 gått från div. 6 
Södra Elitserien till landets näst högsta 
serie div. 2 Västra Götaland. Detta med 
ett lag som till mycket stor del bestod av 
egna talanger.  
Grimsås fortsatte dock att överraska och 
tog 1964 en mycket hedrande 3:e plats 
efter Halmstad BK och Gunnarstorp IF.

1965 flyttades Grimsås IF över till Östra 
Götaland där lag som Åtvidaberg FF, 
Öster IF, Jönköping Södra och Kalmar 
FF fanns.

Stående	från	vänster:
Rune	Andersson,	Kjell-Håkan	Andersson,	Hasse	Hägg,	Lennart	Folcke,	Björn	Engen,	Lennart	Nyström,	Kenneth	Nyström,
Johnny	Havlica,	Lars	Andersson
Knästående	från	vänster:
Lars-Ove	Haraldsson,	Lage	Simonsson,	Alf	Karlsson,	Ingemar	Magnusson,	Bengt	Johansson

Grimsås IF nära Allsvenskan!
Förhoppningar om ytterligare 
framgångar dämpades då vår 
spelande tränare Ingemar 
Haraldsson, f.d. Elfsborg, 
oväntat slutade efter 5 år i 
Grimsås.

Problemet löstes med att vår 
egen spelare och lagkapten 
Lennart Nyström också blev 
tränare och Alf Karlsson 
Gällstad IF:s målvakt 
värvades till klubben.

Grimsås fick en bra start i 
serien med vinst över 
Åtvidaberg med 2-1 hemma på 
Grimsborg inför 3 200 åskådare.

Efter vårsäsongen låg Grimsås på en 4:e 
plats i serien. Hösten blev dock fram-
gångsrik och inför sista seriematchen 
ledde Grimsås serien med 1 poäng före 
Öster. Grimsås hade bortamatch mot 
Åtvidaberg FF och Öster bortamatch mot 
Gnosjö IF. Det blev dock ett för Grimsås 
lyckligt slut trots förlust med 2-1.
Gnosjö tog nämligen en mycket merite-
rande seger mot Öster med 3-1.
Grimsås var därmed klar för kvalspel till 
Allsvenskan.  

Kvallottningen utföll så att Grimsås IF 
fick Gefle IF borta, IK Brage hemma och 
GAIS på neutral plan vilket blev Ryaval-
len i Borås.
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När	matchen	startade	fanns	det	fantastiska	15	520	betalande	åskådare	på	plats.

Första kvalmatchen var alltså sön. Den 
17 okt. på Strömvallen i Gävle inför 
7 179 betalande åskådare. Bland dessa 
var det många Grimsåsanhängare, som 
anlänt med extratåg.
Spelet var jämnt fördelat med fördel för 
Gefle i första halvlek som dock blev mål-
lös. I andra halvlek var det mest Grimsås 
och slutresultatet 1-0 till Grimsås tillkom 
på straff i 56 min. då Lennart Nyström 
fälldes i straffområdet och bollen sat-
tes säkert i mål av brorsonen Kenneth 
Nyström. Resultatet stod sig och lyckliga 
spelare och tillresta fans kunde lämna 
Strömvallen med tillförsikt inför nästa 
stora uppgift IK Brage hemma på Grims-
borg.

Alltsedan Grimsås serieseger blev klart 
var det stora problemet hur Grimsborg 
som hade kapacitet att ta emot cirka 5 
000 åskådare skulle kunna ta emot en 
förväntad rekordpublik på kanske 
12 000-15 000 i matchen mot IK Brage.  
Med mycket stort engagemang av med-
lemmar och företag byggde man upp 
Grimsborgs möjlighet att ta emot minst 
15 000 åskådare. Utöver förväntad publik 
och stor mediabevakning var det andra 
administrativa och praktiska arbeten med 
biljetter, parkeringar, vaktstyrka, kiosk-
försäljningar att klara av på kort tid.
Före matchen var det underhållning och 

Kort	GIF-historia.
Grimsås	IF	bildades	1932	och	höll	
till	i	de	lägre	divisionerna	till	slutet	
av	50-talet.	Satsningar	på	pojklag,	
välkända	seniortränare	och	före-
tag	som	hade	behov	av	arbetskraft	
gjorde	att	ungdomar	stannade	kvar	i	
samhället.	

andra aktiviteter på planen av den lokala 
musikgruppen The Sunny Boys och 
Grimsås Fan Club med Magnus Banck, 
Ursula Wirth, Thore Skogman, Rolf 
Björling, Carli Tonehave m.fl.  

När matchen startade fanns det fantas-
tiska 15 520 betalande åskådare på plats.
Dessutom Radio- och TV-team ledda av 
Putte Kock och Bengt Grive, journalister, 
fotografer, poliser, hedersgäster och inte 
minst ett stort antal arrangörspersonal.
Fotbollsmässigt blev det tyvärr inget 
stort spel av Grimsås.  Brage var klart 
bättre och tog redan efter 9 min. led-
ningen med 1-0. Hela första halvlek och 
stor del av den andra dominerade Brage 
matchen. Sista 20 minuterna kom dock 
Grimsås tillbaka och hade en del bra 
chanser men lyckades inte att överlista 
Ulf Blomberg i Bragemålet. I stället 
gjorde Brage2-0 i slutminuten vilket 
också blev slutresultatet.

För Grimsås fanns dock chansen kvar i 
sista matchen mot GAIS på Ryavallen i 
Borås.
GAIS hade 4 poäng, Brage och Grimsås 
hade båda 2 poäng och Gefle hade 
2 förlustmatcher och alltså 0 poäng. 
Grimsås gjorde sin klart bästa match på 
det regnvåta underlaget och hade såväl 
ribb- som stolpskott men blev även i 

denna match mållösa. GAIS gjorde 1-0 i 
2:a halvleks 30:e minut och 2-0 i slutmi-
nuten. Grimsås kval till Allsvenskan var 
över och de två bästa lagen GAIS och IK 
Brage blev rättvist kvalificerade till nästa 
års Allsvenska serie.
Uppmärksamhet som lilla Grimsås fick 
av fotbollsfans och mediafolk är dock 
minnen som ännu 50 år efter ”kvalet” 
ligger kvar.

Samtliga 6 kvalmatcher besågs av 83 509 
betalande åskådare, 13 918 per match.
Grimsås 3 kvalmatcher besågs av 36 229 
betalande åskådare, 12 076 per match.   

På 50-årsdagen av Grimsås kvalmatch 
mot IK Brage den 23 oktober och ev. 
Även den 24 oktoberen kommer vi att ha 
Öppet Hus på Grimsborg med utställning 
och mer information om Grimsås IF:s 
kvalmatcher. 

               Grimsås IF/ Bengt Johansson
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Lockörns IF
Föreningen var en fortsättning på Göss-
lunda Allmänna Idrottssällskap (GAIS) 
som 1948 bytte namn till Lockörns 
Idrottsförening. Lockörns Idrottsplats 
anlades av Gösslunda AIS 1937. Innan 
hade man spelat på en provisorisk plan 
kallad Löten i nuvarande Ulriksdal.

Lockörns första styrelse: Ordf. John 
Källberg, v.ordf. John Svensson, sekr, 
Tage Svensson, kassör Anders Jansson. 
1949 stod föreningen som seriesegrare i 
Div 5 N:a Västergötland.

1950 blev föreningen för första gången 
Kretsmästare då man vann finalen över 
Kvänums IF med 9-0. 1953 blev Tore 
Mårtensson utsedd till ” Bygdens bästa 
fotbollsspelare”. 

Föreningens mest namnkunnige tränare 
har varit Reino Börjesson, Örgryte IS, 
halvback i Silverlaget vid VM 1958, som 
tränade klubben en gång i veckan.
 
1967 kom föreningens andra serieseger, 
nu åter till V:a Västgötaserien.
De flesta Lockörnspelarna spelade också 
bandy i Villa BK.

Gamla fotbollsklubbar 
i Lidköpingsbygden
forts.	fr.	föregående	nr.

SMU	IF	1989
St	fr	v:	Carl-Magnus	Nordmark,	Anders	Edvinsson,	Hakon	Alteryd,	Tomas	Björk,	
Stig-Roland	Rask,	Leif	Smedman,	Jakob	Johansson.	Knäst	fr	v:	Hans	Larsed,	Bert-
Ola	Rask,	Pelle	Boman,	Kent	Paulsson,	Anders	Nordmark,	Erik	Banck.	Liggande:	
Torbjörn	Bergman.

Lockörns	IF	1953
Lennart	Sandström,	Arvid	Svensk,	B	Mellgren,	Gunnar	Abrahamsson,	Karl	Rydén,	
Stig	Elofsson,	T	Mårtensson,	Åke	Djup,	K-E	Landqvist,	Bengt	Svensson,	Erik	Classon
Foto:	S-O	Jonsson

1968 Ombildades föreningen efter en 
sammanslagning mellan föreningarna 
Lockörns IF och Lidköpings Bollklubb 
(LBK). Den nya föreningen fick namnet 
Lidköpings Idrottsförening (LIF) som se-
dan år 2012 gick samman med IF Heimer 
och bildade Lidköpings FK.

SMU IF
SMU IF ( Svenska Missionskyrkans 
Ungdom) bildades den 23 september 
1978. I den första styrelsen ingick ordf 
Hans Larsed, ledamöter Thomas Björk, 
Carl-Magnus Nordmark, Lennart Berg-
ström, A Jonsson och Christer Carlsson-
Backman. 

Man hade under några tidigare år spelat 
korpfotboll under namnet Lidköping 
SMU och vunnit både serie och cup var-
för man nu tyckte man var mogna för se-
riespel. 1979 deltog man därför i Götene 
Reservserie och slutade där på 3:e plats. 
SMU spelade sedan i olika reservserier 
fram t o m 1996 då man återgick till 
korpspel. Man tränade och spelade sina 
hemmamatcher på Stenportsplan med 
omklädningsrum i Stenportsskolan. 

Som bäst lyckades klubben 1988 då man 
vann Lidköpings reservserie.

Tränare under många år var Carl-Magnus 
Nordmark och överst på SMUs maraton-
tabell finns Hans Larsed som spelade 281 
matcher och gjorde imponerande 200 
mål under denna tid.
 
I januari 1998 beslöt man att avveckla 
föreningen SMU IF p g a spelarbrist.

                            Ingemar Williamsson
                            LIHS
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Kroppsvård på 50-talet
Träningsmatcherna på våren spelades ofta under svåra förhållanden och man 
försökte hitta gräsplättar och gamla fotbollsplaner som torkade upp tidigt. Sig-gesten strax innan Läckö slott var en sådan plats och vid ett tillfälle när Rack-
eby B-lag hade spelat där en råkall marsdag och spelarna nödtorftigt tvättat sig i handfat med iskallt vatten som körts dit från en närliggande gårds källa, fällde den tunge centern ”Allan i Breberg” följande kommentar: 
”Det är bra att fotbollen börjar så en får tvättat föttera”.

Djup(a) funderingar
På 80-talet arrangerade Rackeby IK o Svarthalls SK den populära ”Årets Fest” i Lidköpings Folkets Park. Bröderna Djup, som spelade fotboll i Rackeby och bandy i Svarthall, hade då slagit igenom och var vid flera tillfällen det stora 
dragplåstret med bejublade framträdanden på stora scenen.  
Men även andra kända artister uppträdde och ett år var det Mats Rådberg och Rankarna som stod för showen på Årets Fest. I kontraktet med dom stod att ar-rangören skulle bistå med av och pålastning av deras enorma musikanläggning som kom på en stor långtradare.  När man efter festens slut och mycket kån-
kande var klara med pålastningen fram på småtimmarna fällde en trött Gunnar Djup de bevingade orden;
 ”nästa år sa vi ta nön som spelar månnspel”.
Båda	ovanstående	händelser	är	upplevda	på	plats	av	Ingemar	Williamsson

Skrönor och roliga episoder från sportens värld
Marinerad Trässbergskorv
(Berättat	av	Carl-Erik	Borg	i	Trässbergs	
BK	i	TBKs	Jubileumsskift	”Trässberg	80	
år”)
Under kriget var det svårt att få kom-
plett lag för inkallelser till beredskap tog 
många av de aktiva. Någon tog ibland 
med sig lumparkompisar som fick hoppa 
in. Låt oss ta en titt på förberedelserna 
inför en hemmamatch på en inte alltför 
perfekt fotbollsplan vid den tiden:
Linjerna skulle bättras med sågspån. En 
cykelkärra med en mjölkkanna med 50 l 
kallt vatten stod till spelarnas och doma-
rens förfogande och de djupa hålen vid 
varje mål skulle dikas ut.
”Men då invände någon att; ”där hämtar 
ju Erik vattnet till korvkokningen i dessa 
hål!”

Komix
Arvid Svensk hette en färgstark vänsterback i Lockörns IF och tidigare Göss-
lunda AIS. En gång när han med Gösslundalaget spelade en match mot Tådene 
i något som Arvid beskrev som en kohage flög den lede i Arvid och följande 
hände: Gösslunda fick inkast och Arvid skulle hämta bollen bland alla kom-
ockorna vid sidan av planen. Han tog då och doppade bollen i en redig blaffa 
och gick sedan och kastade inkastet direkt till en motspelare som ovetande om 
följderna nickade bollen !! 
”Han såg ut som han hade fått ett lömössa om halsen” berättade Arvid efteråt.
(Berättat	av	Arvid	Svensk	för	arbetskamraten	Leif	Jansson	Örslösa).

Konsekvens av ögonmått?
(berättat	av	Kjell-Åke	Starck)
En match på 60-talet mellan Källby IFs 

reservlag och ett annat lag från bygden 

dömdes av den populäre och humo-

ristiske domaren Jan-Erik ”Vindy” 

Johansson från Lidköping. Vid ett 

tillfälle tilldömdes Källby en frispark 

i och en motståndarspelare ställde sig 

knappt 7 meter från bollen.
” Du står för nära, du skall stå drygt 9 

meter från bollen påpekade ”Vindy”

” Dä gör ja ju ”, envisades spelaren

Då blev ”Vindy” något förtörnad och 

utbrast: ”Om dä där är 9 meter då sa 

jag gå in och skriva om reseräkninga”!

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.

Det blir ingen tidning
...utan Er –läsare!
Vi ser helst att alla 17 

sällskapen/föreningarna är 
representerade och efter-
som det handlar om his-
toria, är ju artiklarna inte 

”färskvara”. 
Det är bättre att ha ett 

lager av artiklar på redak-
tionen, än att behöva ta till 
utfyllnad, som kanske är 

mindre intressant.
red.
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Meeri Bodelid, 
SKIDOR - CYKEL - 
MARATON

Meeri Bodelid tävlade fram-
gångsrikt i 3 olika idrotter.
Hon har tagit SM-Guld i 
skidor, cykel samt maraton.
Meeri har 5 SM-Guld i 
längdskidåkning under åren 
1971-1979.
Inom cykel har hon 3 SM-
Guld, både i tempo och 
linjelopp.
1971 tävlade hon i VM i 
Mendrisio, Schweiz och 
tog en 17:e plats i det första 
cykel-VM för kvinnor.
Året 1982 tog Meeri SM-
Guld i maraton.
Hon har även tävlat med 
framgång i triathlon.

Foto:	Skidor,	BIS	arkiv
Cykel,	Idrottsboken
Maraton,	Idrottsboken

Framgångsrika idrottare, som under åren deltagit i flera idrottsgrenar.
Sammanställt	av	Lennart	Odéen,	Borås	Idrottshistoriska	Sällskap

Harry Snell, 
CYKEL - SKIDOR - 
SKRIDSKO

Harry Snell tävlade i tre 
olika sporter. Huvudgre-
nen var cykel, där han 
blev världsmästare i Val-
kenburg, Holland 1948.
Han vann SM 7 gånger 
under åren 1944 - 1950.
Han drev också en 
cykelaffär i eget namn i 
Borås.
På skidor blev han Gö-
talandsmästare (30 km) 
1942.
Vintertid tävlade Snell 
även i skridsko, där han 
bl.a. representerade Borås 
Vinteridrottsklubb och 
vann ett flertal DM-
tecken. Harry Snell avled 
1985.

Foto:	BIS	arkiv
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Marita Skogum, 
ORIENTERING - BASKET

Marita tävlade sommartid i orientering 
och vintertid i basket.
I orientering tävlade hon för Skene SoIS, 
samt för Hestra IF.
Hon blev 6-faldig världsmästare i orien-
tering under åren 1983-1993.
Svensk och Nordisk mästare ett flertal 
gånger 1982-1992.
Hon var även förbundskapten för lands-
laget på både herr- och damsidan.
Basket spelades i högsta ligan, där hon 
representerade Sätila Basket.

Foto:	Orientering,	BIS	arkiv
Foto:	Basket,	Fricis	Forstmanis.	Marita	
är	nr.	11.

Emelie Örstig, 
SKIDOR - CYKEL

Emelie tävlade framgångsrikt i skidspor-
ten, både i längd och sprint.
Största framgången är VM-guldet i sprint 
i Obersdorf 2005.
Tre SM-guld i längdskidåkning 2004-
2005. Tjejvasan vann hon 2002.
Hon tävlade som cyklist i mountainbike, 
samt på landsväg och var även
proffs i Italien, med topplaceringar i Giro 
della Toscana.
På meritlistan finns även bl.a. guld i 
Nordiska Mästerskapen i såväl
landsvägsåkning som mountainbike.

Bilder	från	BIS	arkiv

Hans Alsér, 
BORDTENNIS - FOTBOLL

Hans Alsér var en av världens skickli-
gaste bordtennisspelare.
På meritlistan finns 2 VM-Guld, 8 EM-
Guld och 7 gånger svensk mästare.
Efter karriären blev han förbundskapten 
för Västtyskland (1971-1974) och för 
Sverige (1974-1977).
Under ett par säsonger spelade han fot-
boll i Norrby IF:s A-lag.
Hans Alsér omkom den 15 januari 1977, 
då Linjeflyg flight 618 störtade i Kälvesta 
under inflygning till Bromma flygplats.

Foto:	BIS	arkiv
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TIBRO

Moholms	SK	firade	50	år	i	serie-
spel	och	bjöd	samtidigt	in	till	en	
historisk	fotbollsträff.	Spelare	i	
lagen	som	möttes	när	idrottsplat-
sen	Mogårdsvallen	invigdes	2	juli	
1967,	träffades	igen	–	efter	48	år!

- Det har varit lite omtumlande, tänk att 
många av oss kunde stråla samman på 
nytt efter så många år, säger Eine Fre-
driksson, som gjorde 20 A-landskamper 
på 70-talet.
- Och så fick jag träffa Ralf Edström 
igen, det var ett tag sedan, tillägger Eine.
Moholm (beläget i Töreboda kommun) 
och MSK såg radarparet Björn Berggren 
(idrottsmanager sedan 70-talet) och Ralf 
Edström som speciella gästtalare vid det-
ta event som anordnades 9 maj och där 
Tibro AIK:s lag på 60-talet var speciellt 
inbjudet för en återträff med Moholms 
SK. De möttes i invigningsmatchen för 
48 år sedan. Det blev 8-0 till Tibro, som 
då spelade i division IV, två divisioner 
över Moholms SK.
En av spelarna i Tibro var Eine Fredriks-
son, då 17 år gammal. Han värvades 
senare till Gais och därefter IFK Norrkö-
ping. Gjorde 20 A-landskamper på 70-ta-
let under Georg ”Åby” Ericsons ledning, 
sju av dem tillsammans med Ralf.
- Vi spelade också en del matcher till-

Bakre	raden	fr	v:	Moholms	SK:	Lars-Åke	Bergman,	Tord	Källström,	Bo	Jacobsson,	Åke	Gustavsson,	Bengt	Jacobsson,	Kjell-Åke	
Jonsson,	Lennart	Lundh,	Kjell-Åke	Johansson,	Anders	Nyman,	Rune	Wiberg,	sedan	Tidavads	IF,	Lennart	Johansson,	Arne	Rosell,	
Rolf	Landkvist,	Bengt	Rosell,	Tord	Handfast,	Börje	Carlsson	och	Rolf	Bergh.
Nedre,	fr	v:	Tibro	AIK:	Benny	Åberg,	Christer	Carnegren,	Rune	”Stöten”	Johansson,	Göran	Geijervall,	Mats	Jacobsson,	Sam	
Fritzon,	Rune	”Räven”	Sandh,	Erling	Blomberg,	Kenneth	Börjesson,	Stig	Geijervall,	Christer	Feretti,	Rune	Lindkvist,	Eine	Fre-
driksson,	Per-Anders	Gustavsson,	Arne	Karlsson	och	Bengt	Geijervall.	Foto:	Arne	Lundström.
Kommentar:	Alla	MSK:are,	med	undantag	av	Bergman	(målskytt	i	MSK:s	första	seriematch,	1-6	mot	Ransberg	24	april	1965),	
spelade	invigningsmatchen	mot	Tibro.	De	tre	som	saknades	är	Lars-Inge	Magnusson	och	Börje	Franzén	(lämnade	återbud	p	g	a	
sjukdom)	och	avlidne	Alf	Holmgren.
I	Tibrogänget	var	Carnegren,	Rune	Johansson,	Göran	och	Stig	Geijervall,	Mats	Jacobsson,	Erling	Blomberg,	Eine	Fredriksson	
och	Per-Anders	Gustavsson	med	i	invigningsmatchen.	Saknades	gjorde	Håkan	Strandh	som	”missade”	fotograferingen,	Bengt-
Åke		Karlsson,	Stig	Persson	och	Ola	Elf	(återbud)	samt	de	avlidna	Åke	”Lill-Åke”	Johansson	och	Börje	”Lillen”	Karlsson.

Moholms SK 50 år

Eine	och	Ralf.

Örjan	Skeppstedt.

sammans i juniorlandslaget, minns Ralf.
Moholms SK bildades 1960, men började 
seriespela först 1965. En av motstån-
darna i serien 1965 var Tidavads IF (där 
började Bernt Johansson sin bana, men 
det blev så småningom cykel i stället för 
fotboll och OS-guld i Montreal 1976). 
Spelare från Tidavads IF 1965 var också 
inbjudna och sju av dem var närvarande.
I Tibros lag 1967 var Ola Elf, innan 
dess allsvensk i såväl Motala AIF och 
Jönköping Södra, spelande tränare. Han 
gjorde två mål i invigningsmatchen, men 
tvingades lämna återbud till återträffen.
Närmare 150 personer fanns på plats på 
Mogårdsvallen denna dag, som avsluta-
des med en seriematch mellan Moholms 
SK och Tidavads IF i division VI. Mo-
holm vann med 4-0 och fick revansch för 
0-5 i motsvarande möte 1965.

Helge Skeppstedt, rektor på skolan i Mo-
holm på 60- och 70-talet (skolan är lika 
gammal som klubben) var den drivande 
kraften i Moholms SK under de här åren 
och mannen bakom Mogårdsvallens 
tillkomst. Nu var sonen Örjan på plats 
och berättade en del om sin pappas stora 
idrottsverk.
Nämnas ska också att huvudnumret vid 
invigningen 1967 var en tennismatch 
mellan två av dåtidens svenska stjärnor, 
Sven Davidsson och Jan-Erik Lundqvist.

Tord Källström, 
spelare	i	MSK	1967	och	initiativtagare	
till	träffen.
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TIBRO

Tibro Idrottshistoriska Sällskap var nya 
i årets upplaga av Rankåsstafetten. De 
siktade inte på seger, utan istället att 
undvika jumboplatsen, vilket de också 
lyckades med.
Deltagare och publik i Rankås var myck-
et nöjda emd arrangemanget. Det är inte 
bara Tibrolag som spriger i Rankåsstafet-
ten, utan även Istrums SK och bland-
ningen var stor - från elit till motionärer, 
ung såväl som äldre.

Idrottshistoriker i 
Rankåsstafetten

Tibro	Idrottshistoriska	Sällskap	ställde	
upp	med	Sven	”i	Brogårn”Andersson,	
Kenneth	Danåker,	Jan	”Lelle-Jan”	
Johansson,	Christer	Carnegren	och	Jan-
Olof	Ahlander	i	Rankåsstafetten.
																																	Foto:	Börje	Sahlén

VITA SEGEL 
ÖVER ÖRLEN
Seglarträff med historia

Örlens	segelklubb	hade	verksamhet	i	
två	perioder	på	50-och	60-talen.	
Om	detta	berättade	Arne	Jörgensen	
på	idrottshistoriskas	vårträff	i	Blå-
bandsgården.

Över 50 personer kom till seglarträffen 
och intresset för att få veta mer om seg-
lingens historia i Tibro var stort.
Örlens segelklubb bildades på Citykondi-
toriet den 13 januari 1953 och hade som 
mest 17 medlemmar. En av de ledande i 
klubben var Folke Johansson som kom 
in på seglarsporten då han på 40-talet 
byggde en båt.

Seglarna	Folke	Johansson,	Uno	Stenström,	Weikko	Dahlros,	Lars	Brandqvist	och	
Bengt-Åke	Sörstedt.
																																																																																																								Foto:	Börje	Sahlén

Arne	Jörgensen	visar	SLA:s	vandringspris
																																					Foto:	Börje	Sahlén

Tillsammans med Åke Johansson (seder-
mera Danehammar) tog han initiativet till 
att starta en klubb.
I ett par av hembygdsföreningens års-
böcker skriver Bengt-Åke Sörstedt om 
klubbens historia. Inspirerade av Hjo 
segelsällskap började de använda båtar 
av typen snipe.

Kappseglingar
Ett av syftena med klubben var att ordna 
kappseglingar på Örlen. Det blev många 
regattor under åren och flera sponsorer 
skänkte fina priser, bland annat hade 
de Annonsbladets vandringspis (SLA). 
Bland sponsorerna var även bildhugga-
ren Åke Sandberg.
Sju-åtta snipor deltog i tävlingarna. I 
SLA skrivs sommaren 1953: ”Och nu 
dras folket ännu mer än tidigare till sjön, 
ty nu har man chansen att få se vackra 

vita segel göra sina lovar över det blå 
vattnet”. Något som är sällsynt i dag.
För att det inte ska bli så ensamt i 
segelbåten behövs förutom rorsmannen 
också en gast. Det anordnades också så 
kallade gastseglingar, en av dessa vanns 
av Tibrobon Göte Midsten.

Nytt liv
En tid låg klubben nere men fick nytt liv 
1961 då det startades båtbyggeri under 
Folke Johanssons ledning. Under den här 
tiden gick man över till OK-jollar.
I början av 60-talet inspirerades klubben 
av Roger Nilsson, en seglingsintresserad 
pojke som bodde i en av sommarstu-
gorna. Han har senare seglat jorden runt 
flera gånger. 1973 upplöstes klubben.

Börje Sahlén
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Våren	är	kommen	och	man	njuter	
av	livet	på	Örlenbadets	familje-
camping.	Örlen	har	för	många	
förknippats	med	denna	årstid.

Tidigt 50-tal och framöver var Snick-
arfräsen startskottet för utomhuslivet. 
Vitsippor och fyrtaktsdunk drog folket ur 
stugorna för att följa Hyvlarnas framfart. 
Fartens tjusning med varmkorv och
Loranga fixade publikrekordet alla kate-
gorier i Tibro. Denna arena i Ransberg, 
tillhörande Kronan, fick Tibro MK mot 
en ringa dusör en kort tid på vårskarven 
nyttja. Likt ett resande företag blev det 
att bygga från grunden. 
Arbetarbrigaden bestod av en samling 
idealister och eldsjälar.

På Stora Torget i Tibro samlades entu-
siasterna, personbilar med  släpkärror 
fylldes med oss, som inte nått moppeål-
dern. Trängseln på kärrorna ökade i takt 
med tävlingsdagens närmande. 
Fribiljetter hägrade. Spadar, krattor, 
släggor, som förråden i byn brandskat-
tades på, delades ut på plats. Ladan hos 
grannen i Sjöbolet tömdes på stolpar och 
snöstaket, som nu blev inhägnader  för 
publiken och för förarnas säkerhet. 
Halmbalarna, mössens vinterkvarter, fick 
nu plats som skydd och banmarkeringar. 
Banan tog form.

På de längre lättåkta avsnitten gjordes 
det gropar för att ”sakta farten”. Sand-
sträckan utmed sjökanten utökades någon 
gång med en vattengrav. Depån formades 
med bommar för in- och utfart. Startnu-
mer spikades upp och 12 fyrkantskubbar 
lades ut för att ställa cyklarna på. 
Speakertorn byggdes, högtalare sattes 
upp, plats för läkare och Röda korset 
iordningställdes. Torrdassen ställdes 
ut, och där måste logistiken fungera till 
100% med tunnans inställande. 

TIBRO

HISTORIEN OM  SNICKARFRÄSEN, DÅTIDENS FARTFEST VID ÖRLEN

För övrig personlig hygien var möjlighe-
terna obegränsade med det sjönära läget 
till Örlen. Korv och drickaförsäljning la-
des ut på entreprenad hos Korva-Svens-
son i Skara. Det fanns aktörer som gav 
bättre bud men med påföljden ett högre 
pris för konsumenten. Klubbens policy 
var att folkfesten inte kostade skjortan. 
Entrépriset hölls även på en rimlig nivå. 
När en familj köpte biljetter, var det van-
ligt att att inte alla barn ”räknades”

Tält-fiskbil-husvagn kunde vara kassa-
kontorets hemvist. Inför tävlingsdagen 
var det knapert i klubbkassan. För att fixa 
växelpengar till biljetttkassorna fanns 
det medlemmar, som med egna medel 
löste uppgiften. Tävlingsprogrammet 
producerades av någon utsocknes. Denne 
behöll största delen av annonsintäkterna 
och klubben fick grannlagan att sälja. 
Ofta levererades programmen sent. Det 
kunde vara tävlingsdagen på SJ-ilgods i 
Skövde. Några år senare tog klubbmed-
lemmar. hand om produktionen. Annon-
ser såldes och trycktes på hemmaplan. 
Någon vecka innan tävlingen var pro-
grammen klara. Annonsintäkterna sattes 
på klubbkontot. Växelkassan var räddad. 

Sekretariatet kunde vara en puttrande 
SAAB 2-takt med chaufför från Sjuhä-
radsbygden. 
Denne kanslist hade inför tävlings-
säsongen  bytt ut höger framsäte mot en 
spritduplikator för framställande av start- 
och resultatlistor.

För tävlingens genomförande fanns det 
en uppgörelse med kyrkan, att tystnad 
måste råda under högmässan. Träning 
fick ske före klockan 11.00. Förare med 
skinnhuva och ryggsäck kunde tidig 
söndagsmorgon  komma åkande på 
tävlingscykeln. Ryggsäcken innehöll 
verktygslåda och hjälm.
Hjälmen var bara  för tävlingsbruk. Strål-
kastare och övriga ”onödiga” ting togs 
bort för att göra mc:n tävlingsduglig. 
Lag kom ofta lastbilsburna med  cyklar 
och förare på flaket. Det rådande kläd-
modet var länge svarta skinnställ plus en 
och annan blåblus. En och annan midja 
var prydd med njurbälte, som ersatte den 
saknade bakhjulsfjädringen.
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INTERNATIONELLA MÄSTARE
I samband med att Westgöta IHS firade sina första 10 år (1998) togs det fram en liten skrift över samtliga Internationella 
mästare som haft sin hemvist från Västergötland. Det är nu dags att göra en uppdatering som planeras vara klar 2018. 
Detta år firar nämligen WIS 30 år och Västergötlands IF firar 110 år. Med Internationella mästare menas att man vunnit EM, 
VM eller OS individuellt eller i lag (ej ledare). Dessa vinster skall ha tagits i seniormästerskap. Innebär t.ex. att årets vinst 
vid U23 EM i fotboll där bl.a. Elfsborg hade med representanter EJ skall vara med i denna redovisning. Vid tillfället för 
vinsten skall man ha representerat en förening som sorterar under Västergötlands IF. 
Uppdraget att göra denna inventering och presentation av mästarna skall göras av Bengt-Göran Bäcklund och
Carl-Erik Johnsson.
Detta är ett uppdrag där de lokala sällskapen/föreningarna måste bidra med den kunskap som finns ute i landskapet. Redo-
visningen skall omfatta följande uppgifter:
-	den	aktives	födelsdata	och	eventuella	dag	för	avlidande.
-	den	aktives	förening	och	vilken	idrott	guldmedaljen	togs	i.
-	övriga	idrottsliga	meriter	som	den	aktive	haft.
-	foto	på	den	aktive.
-	autograf.

När uppgifterna insamlats skall detta sammanställas och presenteras digitalt men tankar finns också på en presentation i 
tryckt form i framtiden om ekonomin tillåter. Hjälp nu till med detta ute i de lokala sällskapen/föreningarna så att vi får en 
komplett redovisning klar till det är dags att fira 30 år.

Uppgifter som samlats in skall skickas på mail till;
Bengt-Göran	Bäcklund	på	mailadress	-	anhelund@gmail.com
Carl-Erik	Johnsson	på	mailadress	-	carl-erik.johnsson@telia.com

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Styrelsen

Triumphar, Matchlessar, Silver-
Guldpilar, Stingetar, Drömbågar. Alla 
världsmästarmaskiner fanns att skåda. 
Startmetoderna varierade under tid, hand 
på hjälm och växel i friläge, gummiband, 
flagga, tysta motorer till dagens start-
grind. Efter rusningen i starten blev det 
tvärstopp vid foten av Prästberget för 
den motorsvagaste klassen. När oljerö-
ken lagt sig, såg man köbildningen inför 
klättringen i berget. Sträckan på berget 
fick ibland kapas då orken tröt. Med av-
brott för speakerrösten strömmade musik 
ur högtalaren på stolpen. 1953 var enda 
låten, som  hördes ”Valpen i fönstret” 
med Lilly Berglund. Den ballriga och 

stimmiga miljön bidrog till STIM-
pengarnas uteblivande. Efter tävlingen 
skulle området återgå till ursprunget. 
Intresset för att återställa var inte lika 
stort som före racet. Loppet var kört.

En Mallorcaresa som morot utlovades 
till den som gjort mest timmar. Vin-
naren, som redan var klar i detta läge, 
hade på heder och samvete lovat att inte 
ta ut vinsten. Responsen uteblev, vinst- 
chansen var ju borta, och den lilla men 
tappra skaran krattade vidare. Frö såddes 
och gräsytorna återskapades. Allt måste 
vara perfekt i ordning för den militära 
besiktningen.

Snickarfräsen engagerade i stort sett 
”hela sockna”. Med hjälp av övriga 
föreningar, företag samt enskilda löstes 
funktionärsbehovet och blev till ett två-
dagarsevenemang. Hyvlarna med sin fräs 
drog sedan vidare till nya Tibro Motor-
stadion, men det är en annan historia.

Kaleidoskopiska	minnesbilder	av	Janeric	
Dahlin.

Roland G., med tillstånd av författaren

TIBRO
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TROLLHÄTTAN

-	Vi	hade	aldrig	rott	en	åtta.	
Det	berodde	helt	enkelt	på	att	
Trollhättans	Roddsällskap	inte	
ägde	någon	sådan	båt,	berättar	
Gösta	Eriksson.
Men	så	var	vi	i	Oslo	1955	och	
tävlade.	Då	fick	vi	låna	Chris-
tiania	Roklubs	åtta	och	testa	en	
stund.
1954 deltog TRS med en fyra i Älvrod-
den i Göta Älv, som arrangerades av 
Göteborgs Roddklubb i samarbete med 
Göteborgs-Posten.
Trollhättefyran stod för en imponerande 
insats och vann med drygt två minuter 
före Strömstad, föregående års EM-
representanter, och Halden med nära sex 
minuter. Segern betraktades som något 
av en sensation av signaturen ”Oland”* 
i Göteborgs-Posten, som hade fått till en 
vitsig rubrik.
”Var fick Trollhättan sin kraft ifrån?”
Trollhättans besättning bestod av Nils-
Erik Gartman, Bo Hägg, Olle Larsson, 
Gösta Eriksson samt Karl-Axel Aktiv, 
cox. Det var f.ö. sista året man tävlade i 
fyror.

Testet i Oslo, söndagen innan årets 
Älvrodd, gav mersmak och TRS anmälde 
en åtta till tävlingen på vinst och förlust. 
Ordförande Börge Folcke hade fått reda 
på att Göteborgs Roddkubb inte skulle 
delta med ett eget lag.
Han tog kontakt med GRK och fick löfte 
att låna deras båt. Problemet var att båten 
låg i GRK:s båthus och starten var vid 
Jordfallet bron vid Kungälvs fästning.

Segrande	åttans	besättning.
Stående	från	vänster:	Bo	Hägg,	Olle	Larsson,	Bengt	
Forsberg,	Börge	Folcke,	ordf,	Nils-Erik	Gartman,	Arthur	
Rönn	och	Gösta	Eriksson.
Knästående	från	vänster:	Bernt	Franzén,	Karl-Axel	Aktiv,	
cox	och	Sten	Sahlin.

Älvrodden i Göta Älv

Coxen	Karl-Axel	Aktiv	mottar	
GP:s	Blå	Band	ur	chefredaktör	
Harry	Hjörnes	hand.

- Men vi gamlingar ”offrade” oss. Vi 
åkte ner till Göteborg på lördagskvällen 
och rodde upp båten till startplatsen. Det 
blev ett äventyr, eftersom det hann bli 
helmörkt innan vi kom fram, berättade 
Börge Folcke för GP.

Startplatsen beskrevs av ”Oland” i tid-
ningen:
”Bakom stod Bohus fästning mot himla-
valvet och manifesterade traditionen för 
forntida kämpatag på älven.”
När åttorna samlades för start, var det 
första gången som trollhättebesättningen 
satt i den lånade båten, som f.ö. kallades 
”John Duff”.
Starten skedde individuellt med 15 
sekunders mellanrum och Trollhättan 
var först ut. Sträckan som skulle ros var 
16 300 meter, vilket gjorde den till värl-
dens längsta roddtävling. 

Trollhättelaget höll hög takt från början 
och var i ledningen i stort sett hela tiden.
-Vi gjorde två hårda ryck. Det första vid 
4 000 meter och det andra vid 8 000. 
Sedan körde vi hårt hela vägen från 
12 000 meter och fram till mål, sa Gösta 
till tidningen efter målgång. När man 
gick i mål vid Göta Älv bron på tiden 
58.39.6 minuter, var segermarginalen till 
Strömstads RK 21 sekunder.

Rodden rönte stort publikintresse. Det 
beräknas att ca 70 000 åskådare följde 
loppen på älvstränderna.
”Hela vägen utefter älvfåran hängde folk 
som druvklasar stränderna efter”, skrev 
GP.

Många följde 
tävlingen i bil och 
gjorde ”strandhugg” 
vid lämpliga platser, 
där man kunde se 
båtarna. Bilkarava-
nen på landsvägen 
mellan Trollhät-
tan och Göteborg 
omfattade ett par 
hundra fordon.

Prisutdelningen 
skedde från ham-
nens flodspruta. 
Trollhättelaget 
rodde fram och 
coxen Karl-Axel 
Aktiv fick ta emot 
GP:s Blå Band ur 
chefredaktören 
Harry Hjörnes** 
hand.

Efter prisutdelningen fick Börge Folcke 
frågan om inte klubben skulle skaffa en 
åtta nu.
- Nej, inte ännu så länge. Först måste vi 
försöka få ett nytt båthus. Vårt gamla 
rymmer inte en åtta, blev svaret.
Senare under året ”revs” båthuset.
 Det skedde genom att Volvo Flygmotors 
Industribrandkår fick huset som övnings-
objekt. Ett nytt båthus byggdes och en 
åtta inköptes.

1956 deltog Gösta och Olle Larsson åter 
i Älvrodden. Men nu var det i Three 
Towns båt och det blev en överlägsen se-
ger. Klubben hade bildats på våren med 
sikte på olympiaden i Melbourne senare 
på hösten.
- Det blev en hel del gny över att vi fick 
delta, berättar Gösta. Och det kan man 
förstå. Vi var ju egentligen ett landslag.
Ännu värre var kritiken, när vi rodde 
om SM i Prässebosjön. Men vi var ju 
tvungna att få tillfälle att tävla, menar 
Gösta.

*	Bakom	signaturen	”Oland”	döljer	sig	
namnet	Roland	Mentzer.	Han	arbetade	
under	många	år	som	sportjournalist	på	
GP.	Han	var	duktig	sprinter	och	vann	
SM	på	100	och	200	meter	både	1932	och	
1933.	Han	tävlade	för	Örgryte	IS.

**	Harry	Hjörne	föddes	i	USA	1893	
och	hade	dubbla	medborgarskap.	Han	
kom	som	journalist	till	GP	och	tog	över	
tidningen	1926.	Han	var	chefredaktör	
till	1969,	då	han	avled.	Han	skrev	ledare	
under	signaturen	”	-rr-”.
I	samband	med	presidentval	i	USA	
brukade	han	påpeka	att	han,	genom	sitt	
amerikanska	medborgarskap,	var	behö-
rig	att	kandidera	till	presidentämbetet.

Lennart Karlsson

Källa:	Göteborgs	Posten.
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TROLLHÄTTAN

-	Jag	brukar	ta	med	mig	min	
hund	Sigge	på	veteranorien-
teringarna,	berättar	Göran	
Jönsson.	Givetvis	är	han	
kopplad.
Vi	är	inte	alltid	överens	om	
vägvalen,	så	kopplet	snor	
ibland	in	sig	i	växtligheten,	
men	för	det	mesta	flyter	det	
bra.

Första försöken.
- Första gången jag kom i kontakt med 
veteranorientering var i Småland på 
90-talet, berättar Karleric Fransson. De 
prövade att arrangera tävlingar för ”dag-
lediga” på vardagar.
Men de mötte på motstånd från bl.a. 
Smålands Orienteringsförbund, som var 
rädda för att pensionärerna skulle avstå 
de vanliga orienteringstävlingarna till 
förmån för veteran-OL.
 

Starten i Fyrstad
- Men så flyttade jag tillbaka till Trollhät-
tan. Där gick det bättre. 2001 hade vi ett 
program för våren klart, där klubbarna i 
Trestadsområdet var inbjudna. Den fjärde 
april arrangerades den första Veteran-
orienteringen på Slätthult i Trollhättan, 
säger Karleric. 
Gilbert Svensson hade lagt två banor, tre 
resp. fyra kilometer långa. Det var ett 
enkelt arrangemang. Således fick delta-
garna själva rita in banorna från mall-
kartor. Men det var de vana vid, sedan 
orienteringens barndom.
- Det kom 24 löpare till premiären. 
De följande tävlingarna, under våren, 
lockade dock färre deltagare. Men vi gav 
inte upp, utan fortsatte under hösten och 
nu sköt intresset fart, fortsätter Karleric.
Idag, 15 år senare, är veteranoriente-
ringen etablerad och lockar i genomsnitt 
ett 80-tal orienterare. Rekordet är idag 
116 löpare.
Fyra banor erbjuds, 2, 3 resp. 4 kilome-
ter av normal svårighetsgrad. Dessutom 
finns en nybörjarbana på 2 kilometer.
Kartorna serveras i plastfodral med 
banan inritad.

10-års jubileum.
2011 firades 10-årsjubileum, som sig bör 
på Slätthult, där veteranorienteringen 
startade och med Gilbert Svensson som 
banläggare. 89 löpare deltog, vilket var 
rekord då.

Veteraner i skogen

Jubileumstårtan	med	dagens	bana	som	garnering.

Gilbert	Svensson,	
Veteran-OL:s	första	banläggare.

Till det efterföljande kaffet hade Nisse 
Andersson, orienterare och pensionerad 
konditor, bakat en jättestor tårta. På mar-
sipanöverdraget var dagens karta, i färg, 
med banor inlagda.
- Man lägger ett ark av oblattyp på mar-
sipanen. Sedan scannar man in motivet 
i datorn och projicerar det på tårtan, 
förklarar Nisse.

Data.
Trots att de flesta deltagarna inte tillhör 
dataåldern, har man tagit till sig den mo-
derna tekniken. Således har man en egen 
hemsida, som sköts av Göran Nordh. Där 
redovisas aktuellt tävlingsprogram med 
karta och GPS-koordinater för samlings-
platserna, där läggs resultat med sträck-
tider ut och det finns länkar till andra 
Veteran-hemsidor.
På tävlingsdagen redovisas resultaten på 
samlingsplatsen på en dataskärm.

Säkerhet.
- Vi är givetvis medvetna om att risken 
för att det, med tanke på åldern, skall 
hända olyckor ute i skogen, säger Kar-
leric. Vi jobbar hela tiden med att höja 
säkerheten.
2010 beslutades att ett nödnummer, som 
går till tävlingsledarens telefon, skall fin-
nas tryckt på tävlingskartan. Det innebär 
att löpare, som så önskar, kan ta mobilte-
lefonen med sig ut i terrängen och larma 
om något händer. 
Numret har dock inte kommit till an-
vändning än, mer än att någon orientera-
re, som bommat kontroller och tagit lång 
tid på sig, ringt och meddelat att denne är 
på väg och ingen behöver oroa sig.
- 2013 tog vi nästa steg, berättar Karleric. 
Då beslöt vi att inköpa en hjärtstartare, 
som skulle finnas med på tävlingsplatsen. 
Den finansierade vi genom att lägga 10 
kronor extra på startavgiften, tills appara-
ten var betald.
Dessutom har vi ordnat kurser i hjärt- 
och lungräddning, som de flesta deltagit 
i. Inte heller hjärtstartaren har vi ännu 
behövt använda.

Men efter en tävling tog en kommande 
arrangör med sig apparaten hem. När han 
senare på dagen åkte till en motionsdans, 
var hjärtstartaren kvar i bilen.
- Plötsligt ramlade en man ner på dans-
golvet, berättar han. Jag såg direkt att 
det var allvarligt. Jag rusade ut till bilen, 
tog hjärtstartaren, sprang in och använde 
den. Den lyckliga omständigheten, att 
hjärtstartaren var kvar i bilen, betydde att 
mannens liv kunde räddas.

Statistik.
Veteran-OL håller sig även med en egen 
statistikförare. Det är Leif ”Loffe” Jo-
hansson, som bokför allt kring tävling-
arna. Således kan man utläsa att den f.n. 
äldste deltagaren är John ”Kållebråten” 
Olsson, Trollhättans SK, som fyllt 91 år.

forts.	nästa	sid.
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-	Armaturen	som	användes	på	
elljusspåret	var	s.k.	
skomakarlampor,	som	hängde	
i	en	elkabel,	berättar	Gunnar	
Bertilsson.	
Glödlamporna	var	på	60	watt	
och	satt	på	ungefär	30	meters	
avstånd,	så	de	gav	inte	mycket	
till	effekt.
Man	kan	säga	att	det	var	ett	
förstärkt	månsken.	
Men	å	andra	sidan	var	det	ju	
bättre	än	inget.

Trollhättans Sportklubb.
På 60-talet hade Trollhättans Sport-
klubb sin verksamhetsbas i en barack på 
Holmenområdet vid kanalen. Det var en 
barack, som var kvar sedan andra världs-
kriget. Kanalen var då starkt befäst och 
barackerna hyste beredskapssoldater.
Det fanns två baracker till, som användes 
av Röda Korset och FBU.

Holmens el Skidåkningen hade en stark ställning i 
klubben. Ett problem var dock att möj-
ligheterna till träning på vardagarna var 
begränsade. Kvällarna var mörka. Något 
elljusspår fanns inte i trollhätteregionen.

Elljusspår.
1966 väckte Bernt Gustavsson ett förslag 
att anlägga ett elljusspår. Området vid 
Holmen var lagom kuperat och ägaren, 
Domänverket, hade gett sitt tillstånd. 
Bernt hade också lovat att ansvara för 
spårsträckningen.
Hans förslag mötte dock på motstånd. 
- Helt vansinnigt tyckte en del. Det går 
aldrig att genomföra.
På styrelsemöte 4 november 1966 klub-
bades dock beslutet att starta markar-
betena. Och uppslutningen blev stor. 
Ett 60-tal medlemmar lade ned 2250 
arbetstimmar. Insatsen gjorde att spåret 
kunde invigas 3 februari året efter. 
Många medlemmar satsade hela sin fritid 
på spåret. En positiv faktor var att arbets-
fria lördagar hade börjat införas på en 
del arbetsplatser, vilket gav många extra 
arbetstimmar.

Sprängning.
Anmärkningsvärd är att allt arbete ut-
fördes utan hjälp av några maskiner. Det 
var enkla redskap som gällde. Spadar, 
skyfflar, släggor och spett. Ett par motor-
sågar hade man fått låna. Många verktyg 
lånades av Trollhättans kommun, vilka 
klubben sedan fick behålla. Allt arbete 
gjordes för hand.
En del berg måste sprängas bort. Alla 
borrhål slogs för hand med slägga och 
spett.
Sprängningarna var ofta lite äventyrliga.
-Vi hade bara några få sprängmattor, 
minns Gilbert Svensson. Vi fick täcka 
med stockar och granris. Många gånger 
regnade det småsten. Spåret går till en 
del parallellt med Stubberedsvägen. När 
vi sprängde där, hade vi många vakter 
ute.
Fyllnadsmassorna efter sprängningarna 
togs så nära spåret som möjligt. Om 
det blev längre avstånd, så var det enda 
transportmedlet en skottkärra.
1969 fick klubben möjlighet att köpa en 
begagnad traktor. Då kunde det göras en 
ordentlig ”finish” av spåret.

Signe Nyman, Uddevalla IS, har gjort 
flest starter under de snart 15 åren. Hon 
har deltagit i 241 av de 295 avverkade 
tävlingarna.
Totalt har 17771 starter gjorts, varav 
Trollhättans SOK bokförts för 2757 
stycken.

Kållebråten.
- Mitt smeknamn kommer från en liten 
by i Bohuslän, som heter Kållebråten, 
berättar John. Jag fick smeknamnet i 
lumpen.

John började orientera som 17-åring i en 
propagandatävling i Uddevalla. Efter det 
har han alltid tävlat för Uddevalla SK.
- Jag har deltagit i veterantävlingarna 
sedan starten, nu för Trollhättans SK. Det 
är ett perfekt sätt att hålla sig i trim. Jag 
uppskattar också det fina kamratskapet. 
Numera tävlar jag inte, utan går runt den 
kortaste banan.
Eftersom jag alltid varit noga med att 
hålla mig i trim, både fysiskt och själs-
ligt, är jag aldrig rädd att det skall hända 
något i skogen, trots min höga ålder. Förr 
när jag tävlade, gjorde jag ofta korsteck-
net innan start, men inte längre eftersom 
jag numera bara går.

Jag tänker fortsätta med veteran-OL så 
länge jag kan, avslutar John.

Social samvaro.
Även om resultatlistor upprättas efter 
tävlingarna, så är tävlingsmomentet, för 
de flesta, tämligen ovidkommande. Det 
viktiga är att man får utöva den idrott 
man älskar, att man har ett återkom-
mande mål och att man får uppleva den 
sociala samvaron. Pierre de Coubertins 
olympiska devis svävar över de grånande 
huvudena.

- Man ska inte glömma att det är god 
friskvård också, både fysisk och mental, 
menar Karleric.

Fr.	v.	John	”Kållebråten”	Olsson,	äldste	deltagare,	Signe	Nyman,	
mesta	deltagare	och	Karleric	Fransson,	initiativtagare	till	Veteran-OL.	

Efter avslutad löpning är inmundigandet 
av den medhavda matsäcken, sittande 
på den kombinerade ryggsäcken/stolen, 
nästan obligatoriskt.
Varje säsong avslutas med gemensam 
måltid i olika klubbstugor. På våren ser-
veras färsk potatis med sill och på hösten 
bjuds ärtsoppa.

Lennart Karlsson

forts.	
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En	av	de	”skomakarlampor”	som	hängde	över	spåret.
Foto:	Gilbert	Svensson.

Holmenspåret	idag.	I	mitten	en	av	de	
järnstolpar	som	användes.
Foto:	Gilbert	Svensson.

på spåret utbröt oro. Kraftförsörjningen 
till stugorna var otillfredsställande. Det 
blinkade ofta i lamporna och inte skulle 
det bli bättre med ett elljusspår som 
närmsta granne.
En TSK:are, Oskar Hallberg, arbetade 
på Trollhätte Kraftverk. Han tog upp 
förhandlingar med företaget och efter en 
del bearbetningar av ledningen ordnade 
Kraftverket med en större transformator, 
som räckte för både spåret och till att 
förbättra för stugägarna.

Spårningen.
Spårningen gjordes på det ”klassiska 
sättet”, d.v.s. ”till fots”. Medlemmarna 
körde runt spåret, tills det blev åkbart. 
Det gällde att hålla lagom avstånd mellan 
skidorna och vara ”säker på foten”.
Först hösten 1972 hade klubben råd att 
köpa in en begagnad snöskoter av en 
firma i Karlstad. Enligt kassaboken fick 
klubben betala 9 751,30 kronor.
Då ingick även en spårkälke. I ett slag 
lyftes därmed spårets kvalitet avsevärt.

Stormen.
Hösten 1969 drabbades Västsverige av 
en rejäl storm. Det var innan stormarna 
fick namn. Den ställde till ordentlig 
oreda i elljusspåret. Träd kors och tvärs 
över spåret och nerriven wire och elkabel 
på en del ställen. Händelsen skapade gi-
vetvis merjobb för föreningen. Men mitt 
i bedrövelsen såg man också möjligheter.
- Vi tog kontakt med Domänverket och 
bad att få ta vara på stormfällena, berät-
tar Gilbert Svensson. Jag gick med en 
skogvaktare och märkte ut de träd vi fick 
ta hand om.
Det hände väl att jag satte märke på ett 
och annat träd för mycket, ler Gilbert.

Vi kvistade och sågade upp träden. Sedan 
sålde vi dem till Lilla Edets pappersbruk, 
med en rejäl vinst. Det blev ett välkom-
met tillskott till klubbkassan.

Invigning.
Den tredje februari 1967 kunde elljusspå-
ret invigas. Efter att klubbens skidåkare 
defilerat förbi med facklor tändes belys-
ningen.
Spåret tillkomst innebar ett stort lyft för 
skidsporten i Trollhättan. Nu gick det att 
träna på kvällstid. Ungdoms- och korp-
tävlingar anordnades. Märkesåkningen, 
som fortfarande var populär vid den här 
tiden, ökade. 
Däremot arrangerades aldrig några av 
Västergötlands Skidförbund sanktione-
rade tävlingar. Ett skäl var att spåret var 
ganska smalt och inte gav utrymme för 
parallella skidspår.

Epilog.
Så här nästan 50 år efter spårets tillkomst 
kan man undra över hur det var möjligt 
att åstadkomma ett elljusspår på fyra 
månader, utan några som helst maskiner. 
Idag skulle det sannolikt vara ogenom-
förbart.
En förklaring kan vara att det var ett 
gäng skidåkare som brann för sin sport 
och ville ha möjlighet att träna på kvälls-
tid för att utvecklas. 
När då Bernt Gustavsson fungerade som 
en katalysator, startades processen och 
resultatet blev Holmenspåret.

Lennart Karlsson

Källa:	”Historik	om	Holmenspåret	och	
dess	tillkomst”	av	Gunnar	Bertilsson.

Stubbar.
Det var också många stubbar som skulle 
bort. Man använde enkla stubbrytare. 
Men det var inte bara att använda styrkan 
och veva. Det gällde att kunna ”läsa” 
stubbarna. Vid ett tillfälle höll några 
TSK:are på att bryta. Men stubben var 
omöjlig.
Då kom Guido Weurlander förbi. Han 
stannade till, granskade stubben och 
konstaterade:
- Ni drar åt fel håll.
Han vände brytaren och roten gled upp 
utan problem.

Belysningen.
För att kunna få upp lamporna spändes 
en wire mellan träden. På några ställen 
fick man komplettera med ett fåtal järn-
stolpar. Wiren och järnstolparna inköptes 
på Nejmans exportaffär. Det gällde att 
hålla kostnaderna nere och man fick ett 
förmånligt pris. När det blev tal om wire-
lås, sa Nejman:
- Det står ett par hinkar med wirelås vid 
dörren. Dem kan ni ta med er.

Elkabeln, med ”skomakarlamporna”, 
fästes i wiren. Med detta upphängnings-
system klassades spåret som tillfällig 
belysning. Bestämmelserna medförde 
att elkabeln skulle tas ned efter säsongen 
och sättas upp igen på hösten.
De som skötte detta arbete hade bara 
tillgång till vanliga stegar, så det var 
ett evinnerligt klättrande upp och ner. 
När klubben fick traktorn, underlättades 
arbetet väsentligt.

Det fanns ett antal stugor i närheten av 
spåret. När ägarna fick höra om planerna 
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Från	vänster:	Gunnar	Hägerlöf,	Rolf	Berg,	Harry	Andersson,	
Jan	Svensson,	Rune	Knutsson,	Tommy	Holmestrand,	Rolf	
Nilsson,	Cay	Karlsson,	Gert	Berg,	Gunnar	Andersson,		
Ove	Johansson.	Längst	till	höger	står	initiativtagaren	till	
klubbens	ungdomssatsning,	Rune	Ekman,	som	”till	vardags”	
var	målvakt	i	Vårgårda	IK.
Foto	via	Vårgårda	IK:s	arkiv.

Ornunga	IF:s	deltagare	i	
OK	Kullingshof:s	Vårorientering	den	18	april	1949.	

Vårgårdas	”bidrag”	till	Västergötlands	Gymnastikförbunds	
gymnastikuppvisning	i	Trollhättan	1960.	
Stående	från	vänster:	Inga-Lisa	Andreasson,	Inga	Johansson,	
Margareta	Johansson,	Inga-Maj	Larsson,	Siv	Knutsson,	Eva	
Svensson,	Eva	Brehag.
Knästående	från	vänster:	Britt-Marie	Hallner,	Siv	Andersson,	
Britt-Marie	Knutsson,	Gull-Maj	Knutsson,	Siv	Svantesson.
Foto	via	Siv-	och	Kjell	Andersson.

OK	Kullingshof:s	10-milalag	1967.	
Stående	från	vänster:	Claes-Åke	Claesson,	Leif	Carlsson,	
Harry	Andersson,	Bert	Larsson,	Sten	Johansson.
Knästående	från	vänster:	Per-Arne	Carlsson,	Rune	
Larsson,	Stig	Göransson,	Ulf	Sjögren,	Erik	Frisk.
Foto	via	Per-Ola	Johnsson.

Kvartersklubben	IFK	Skogen:s	ishockeylag	1962.	
Stående	från	vänster:	Jörgen	Sandsten,	Inge	Mattsson,	Christer	
”Berra”	Johansson,	Per-Axel	”Pelle”	Anderzén,	Rune	Jerråker,
Nils-Gunnar	”Mannen”	Svantesson,	Anders	Olsson.	
Knästående	från	vänster:	Jonny	Andersson,	Sture	Åhman,	Hans	
Nygren,	Hans	”Hasse”	Knutsson,	Ulf	Larsson.
Foto	via	Per-Axel	Anderzén.	

Från	vänster:	Sten	Johansson,	Börje	Henriksson,	David	
Andersson,	Karl	Gunnarsson,	Bertil	Andersson,	Erik	Johansson,	
Sven	Gunnarsson,	Olof	Johansson.
Foto	via	Sten	Johansson.	

Vårgårda	IK:s	
stafettlag	
(stafett	1000m)	i	
klubbmatchen	mot	
Svenljunga	IK	1961.	
Från	vänster:	Stig	
Brehag,	Lars	Karlberg,	
Lars-Bjarne	Nygren,	
Tore	Mattsson.
Foto:	Helge	Olsson

Från	prisutdelningen	
för	Vårgårda	IK:s	”engelska	liga”	1950.	

Från 
Vårgårdas 
bildarkiv
-insänt	av	
Stig	Sjögren
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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. 

1. Håll af till höger vid möte med åkdon eller ryttare. Föremål rörande sig i samma riktning som velocipeden passeras på 
vänster  sida.

2. Gif signal på så tillräckligt avstånd, innan någon vägfarande upphinnes att den signalerade eger tid att noga vika undan 
och besparas vid velocipedens passerande ofta förorsakad skrämsel.

3. Vid bildandet av enkel från dubbel linje faller högermannen ner bakom sin sidokamrat.

4. Minska farten och gif signal vid hörnens passerande, så vida ni icke kan se framför Eder på tillräckligt afstånd, huruvida 
vägen är klar eller icke.

5. Vi afvikande vid hörnen åt vänster sida, lemna hvarje åkdon tillräckligt rum att passera på dess egen sida.

6. Rid icke med uppdrifven hastighet förbi någon häst, och vid möte med sådan, som är motvillig att passera, 
bör afsittning göras.

7. Fotgängare skola icke nödvändigtvis tillropas, utan höfligt varnas.

8. Vid samridning skall frontmannen, vid någons passerande bakifrån, tillkännagifva att flera följa.

9. Så länge ridt å gångbanor härstädes är loflig, får medlem rida å samma med stor försiktighet och på eget ansvar

10. Under ridt efter mörkrets inbrott skall lampa användas och varningssignal medels klocka eller annat lystringsmedel 
gifvas vid vägöfvergångar och på mycket trafikerade platser.

Vid	gemensamma	utfärder	må	
dessutom	följande	iakttagas:

11. Hvar och en måste infinna sig å 
mötesplatsen å bestämd tid
.
12. Kapten rider först, vice kapten sist
.
13. Hvar och en måste under utfärden 
behålla den  af kaptenen anvisad plats.

14. Öfverträdelse av dessa ridtregler 
utestänger från vidare deltagande 
i utfärderna.

Lidköpings Velociped-Klubb  ”Regler för ridt” från 1894
-insänt	av	Ingemar	Williamsson,	som	i	nästa	nummer,	kommer	med	en	utförlig	artikel	om	Velocipedklubben.

Lidköpings	Velociped-Klubb	1894
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du, av någon anledning
skulle ha missat

att betala in 
medlemsavgiften

till Ditt Sällskap/Förening,
så går det utmärkt att 

göra det nu, så att du inte
missar nästa nummer 

av tidningen

Om

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

VADSBO

5- Klöverträff på 
CanVac Arena
Vadsbo	IHS	stod	som	värd	för	
5-Klöverträffen	maj. 

5-Klövern består som de flesta vet av 
de Idrottshistoriska Sällskapen i Tibro, 
Skara, Lidköping, Karlsborg och Vadsbo. 
Örnarna i Mariestad, ställde välvilligt sin 
lokaler till förfogande. 

Englandsresa med 
IF Weimer 1974
Året	var	1974,	ABBA	hade	vun-
nit	Eurovisionsschlagern,	och	IF	
Weimer	hade	som	mål	att	vinna	
”sexan”	under	ledning	av	nye	
tränaren	Stefan	Johansson	från	
Hova,	efter	ha	trillat	ur	”fem-
man”	året	innan.	Nu	blev	det	inte	
så,	Årnäs	blev	för	svåra,	men	det	
blev	en	hedrande	andraplats.

Uppladdning,	om	det	är	före	eller	efter	matchen	har	fallt	ur	minnet.

Vadsbo IHS på 
Vadsbo Museum
Sedan	ett	par	år	tillbaka	har	
Vadsbo	IHS	ett	samarbete	med	
Vadsbo	Museum. 
Under sommarmånaderna lånar vi till 
muséet ut delar av vår samling, bl.a 
Bernt Johanssons vinnarcykel från OS 
1976. Under Nationaldagen var det en 
strid ström av besökare, som en följd av 
detta fick vi också att antal nya medlem-
mar. En av dem var riksdagmannen Sten 
Bergheden, som i vimlet träffade legen-
den Björn Berggren som för tillfället var 
på besök i sin gamla hemstad.
                                                     Pelle P

Ett 40-tal medlemmar fick höra Örnarnas 
klubbchef Bernt-Åke Eriksson och förre 
speedwayföraren Lars Hammarberg be-
rätta  om speedwayen från förr och nu. 

Gamle örnföraren, 80-årige  Sven Mar-
tinson, Kristinehamn, demonstrerade 
sina cyklar och  körde även några varv 
på banan. Vid cykeln, gamla örnförarna, 
Kjell Billing, Sven Martinsson, Lars 
Hammarberg och Bosse Håkansson.

                                                     Pelle P

Genom TV-programmet ”Tipsextra”, 
som introducerades i Sverige på tidigt 
1970-tal, fick engelsk fotboll ett enormt 
genomslag. Flera resebyråer erbjöd både 
flyg- och båtresor. Med båt kunde man 
åka torsdag morgon från Göteborg och 
hem söndag förmiddag. Båtresan tog 24 
timmar, så tiden i England blev bara 2 
dagar.

Någon av spelarna kläckte den lysande 
idén ”skulle det inte vara något för oss”.

Tore Wiktorsson, vår lagledare, kom på 
att vi kunde samla tidningspapper, vilket 
gav bra betalt. En traktor med kärra låna-
des och vi samlade  en gång i månaden.
Det blev en hyfsad summa pengar till då-
varande styrelsens förtret, vilka tyckte att 
pengarna kunde användas på annat sätt.
På Mariestadstidningen fanns på den ti-
den en resebyrå som stod för de praktiska 
detaljerna. För det facila priset av 270 
kronor bar det av med buss från Lyrestad. 

Vi, 33 personer, fruar och sambos, var 
naturligtvis också med + 4 spelare från 
Björsäters IF.

Resan gick bra, även om det blåste halv 
storm halva tiden. Vi inkvarterades i 
Sheiffield och matchdagen bussades vi 
till Leeds, där vi fick se matchen Leeds-
Wolverhampton. Hur det slutade har 
fallit ur minnet, men det var en upple-
velse att få se Leeds landslagsman, den 
slitstarke Billy Bremner m.fl.
            
Året efter firades serisegern med resa 
till London och matchen Queens Park 
Rangers-Tottenham, men det är en annan 
historia.                                       

                                                     Pelle P
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Våra muséer

FALBYGDEN

Utställning av FIHS på Falbygdens Museum

Nils	Qvist,	U	Lundberg,	samt	
Sven-Erik	Hellberg

Lite bilder hos oss på Falbygdens Mu-
seum där vi visar den specialutställning 
som visar delar av vårt utbud från vårt 
eget museum i Odenhallens lokaler.

                                    Urban Lundberg

Några	rader	från	Falköpings	
AIK:s	"Nostalgiträff"	i	novem-
ber	2014.	

Den här dagen samlades ett gäng 
gamla Faikare och nuvarande styrelse 
till en träff på Mössebergs Kurort. 
Vi "gamla" gubbar och en dam, Ann 
Sofie Törnqvist, träffades för att se 
varandra igen efter många år. Vi träf-
fades för att utbyta tankar och minnen 
med varandra. Vi tittade också på en 
gammal film från slutet av sextiotalet 
och början av sjuttiotalet. En film där 
många av oss som var samlade sågs 
deltaga i tävlingar, träningsläger och 
i vanliga träningar. En film där vi såg 
oss själva som unga friidrottare i en tid 
som nu är långt tillbaka. Denna film, 
som Tomas Liffner hade i sin byrålåda 
och där hans hustru Birgitta en gång 

Falköpings AIK:s ”Nostalgiträff”
stod bakom kameran, har framkallats 
och visades nu via en dator på en skärm. 
Tiden förändras!! 
Innan filmdags och efteråt pratades det, 
skrattades och glädjen fanns där över att 
se varandra igen. 
Thomas Liffner inledde träffen och häl-
sade alla välkomna. 
Faik:s friidrottssektion bjöd oss på en 
förträfflig lunch och fika. 
Vi fick också en stund över där vi 
presenterade oss för varandra. Många 
intressanta historier kom fram och även 
gamla kort och tidningsurklipp visades. 
Urklipp som väckte glömda upplevelser 
och framkallade glada skratt. 
Hur situationen är för sektionen i dag 
och vad klubben har för planer redovi-
sades kort av stryrketränare Kjell-Åke 
Johansson och ungdomstränare Urban 
Håkansson. Klubben bedriver träning 
för barngrupper en gång i veckan och 

ett stryrketräningsområde planeras i 
Frejahallens friidrottshall. Samverkan 
mellan IK Wilske och Faik har etable-
rats och träningarna i Frejahallen utö-
vas tillsammans av medlemmar från de 
två klubbarna. Faik har för tillfället en 
duktig stavhoppare, Albin Fagerblom. 
Vi vill gärna knyta fler aktiva ungdo-
mar till klubben och detta är en viktig 
uppgift för sektionen. En uppgift som 
består i att samla friidrottsintresserade 
ungdomar och få dem upptäcka gläd-
jen som finns i att utöva friidrott. 
Kvällen passerade alltför fort och vi 
hann inte riktigt att få tiden att räcka 
till, där var och en fick möjlighet att 
berätta mer om sig själv sina minnen 
och nuvarande situation. Kanske vid 
en träff längre fram? 

               Lasse, Thomas och Conny. 
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Året	är	1976	och	det	är	
landskamp	mot	Belgien	på	
Vänersvallen.
 
Leran stänker och grästorvorna virvlar 
igenom luften på Vänersvallen. Då det är 
fem minuter kvar urartar matchen. Två 
belgare ger sig på en hemmaspelare, helt 
omotiverat. Svenskarna tänder på direk-
ten. En kort, aggressiv belgisk spelare får 
ta emot några svenska smällar och blir 
två tänder kortare. Kort är han förut, nu 
minskar han ytterligare i omfång. Efteråt 
samlas man på den sedvanliga måltiden, 
där bägge lagen eniga. Det var en rättvis 
seger, en bra match - fast kanske en lite 
svag domarinsats. Mellan spelarna är det 
dock inga hårda ord efteråt. Trots allt är 
det ju ett gentlemannaspel.

Många av traditionerna inom rugbyn 
kommer nämligen just från överklassen. 
Enligt legenden skapas reglerna år 1823 
på den engelska internatskolan Rugby 
School, där den alltför ivrige eleven 
William Webb Ellis under en intern lek 
tar upp bollen och börjar springa med 
denna i famnen. Rugbyn är därmed född. 
Senare under 1800-talet kommer så 
några engelska företagsledare på att man 
borde bygga fungerande samhällen runt 
fabrikerna. Här kommer rugbyspelet att 
vara nästintill lika viktigt som exempel-
vis affärer och sjukvård. Idén sprider 
sig sedan som en löpeld genom landet. 
Resultat? Rugbyklubbarna blir starka, 
sociala fästen.

I Vänersborg tar man snabbt till sig 
lärdomarna från England. Kommer olika 
lag och hälsar på tar man emot dem och 
bjuder på mat - även sådana lag som inte 
själva bjuder. Istället tänker man att just 
de klubbarna kanske helt enkelt inte har 
råd. Gästerna inkvarteras ofta hemma 
hos spelare från den egna klubben. 
Härigenom bildas också många starka 
vänskapsband. Än idag - flera decennier 
senare - finns det fortfarande inhemska 
spelare som ofta besöker familjer i andra 
delar av världen.

Rugbyspelare är inte blödiga. Blir ex-
empelvis flera spelare skadade under en 
match spelar man bara vidare med det 
lag som är kvar på planen. Från början 
finns heller inga avbytare. Man spelar 
med de spelare man har. Punkt slut. 

Rugbyn – gentlemana-
sporten framför alla 
andra

Att få domare på plats är inte heller alltid 
det lättaste. Bilar går sönder, saker inträf-
far. Rugbydomare finns ju inte heller 
direkt bakom knuten – och då blir det 
ofta så att någon ur hemmaklubben får 
hoppa in. Det kan till och med hända att 
någon får hoppa in som egentligen skulle 
spelat. Ett visst svinn får man ju ändå 
räkna med.

Rugby är en internationellt mycket stor 
sport - utan den minsta antydning till 
huliganer. Varför det är så kan man verk-
ligen fråga sig. De gentlemannamässiga 
traditionerna kanske? Rugby spelas i alla 
världsdelar. Den första landskampen som 
organiseras över huvud taget äger rum 
redan år 1880 och sammantaget finns 
det bara två evenemang i världen som är 
större än rugby-VM: Olympiska spelen 
och fotbolls-VM. 
Efter SM-guldet 1971 är sporten stor 
även i Vänersborg, vilket gör att lokal-
tidningen hakar på. Sten-Åke Walltin 
försöker sätta sig in i spelet – och blir 
jätteduktig. ”Valle” åker gärna med på 
bortamatcherna och även på vissa lands-
kamper. Han får även vara med och spela 
någon B-lagsmatch i VRK, där han till 
och med får göra något försök och sätta 
några poäng.

VRK:are förekommande ofta i olika 
landslag. Ofta går resorna till lite mer 
exotiska platser, där i princip vad som 
helst kan hända, både i landet och bland 
spelarna. Vid en resa till Rumänien 
visar exempelvis den spelande tränaren 
Wieslav Buzcinsky vad han går för.

Rugbylaget har fått fel biljetter. Laget 
kommer till Bulltofta i Malmö, medan 
det ”riktiga” planet avgår från Stock-
holm. Wieslav går in i förhandling - som 
slutar med att det ordinarie planet får 
vända och åka till Malmö för att hämta 
upp laget! Ingen av spelarna är det 
minsta förvånad. Alla vet ju att när det är 
s.k. skarpt läge, så ger sig Wieslav aldrig.

1976 är det landskamp mot Ryssland i 
miljonstaden Tbilisi (numera huvudstad 
i Georgien) cirka 2000 meter över havet. 
Sven Jacobson och Stefan Öberg deltar 
från VRK:s sida. En minst sagt knixig 
resa. Först är det vanligt flyg till Finland, 
därifrån bombplan till en inrikesflygplats 
i Ryssland. Här väntar en bussresa på 
sex-sju timmar innan man kommer man 
till ett hotell klockan ett på natten. Tre 
timmar senare är det uppstigning till en 
ännu en rysk inrikesflygplats. 

Josef	Slapek	är	kanske	den	som	bäst	symboliserar	vänersborgsrugbyn	genom	åren.	
Otroligt	populär	varhelst	han	visar	sig	-	både	nationellt	och	internationellt.	Josef	har	
vikt	sitt	liv	åt	idrotten.	Han	har	sysslat	med	boxning,	brottning	(tjeckisk	mästare	fyra	
gånger)	ishockey,	handboll	(tränare	för	HK	Brättes	damer)	massör	och	rugbyspelare	
–	både	i	Vänersborg	och	i	svenska	landslaget.
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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.

Vänersborgs	rugbylag	handlar	inte	om	bara	herrar.	Tvärtom,	damlaget	har	varit	
minst	lika	framgångsrikt	–	med	två	SM-guld	i	bagaget.	Vid	landskampen	för	damer	
2002,	på	den	skotska	nationalarenan	Murrayfield,	är	det	första	gången	som	da-
merna	släpps	in.	Extra	högtidligt	med	andra	ord	för	de	sju	(!)	VRK-damerna;	Annica	
Hector,	Frida	Ryberg,	Johanna	Norberg,	Josefin	Bengtsson,	Anna-Sofia	Främling,	
Kajsa	Lycke	och	Jo-Anna	Kriström.	Den	sistnämnda	har	till	och	med	gjort	en	match	
i	rugbyns	världslag.(se	bilden)Matchen	går	på	Rosslyns	RFC	i	London	inför	37.000	
hänförda	åskådare	-	mot	världsmästarinnorna	från	England.	Större	kan	det	inte	bli.

Det är tjugo minusgrader ute och inte så 
mycket varmare i planet. På golvet ligger 
stora presenningar. En stor värmefläkt 
sticks in under dessa och passagerare 
börjar ta plats i planet. Det är människor 
med hönor i händerna, militärer och så 
flygkaptenen själv då - i luggslitna, föga 
imponerande, flygkläder.  Efter ett tag 
drar man bort presenningarna, en viss 
värme kan anas och därefter dras planet 
ut på startbanan. Så kommer en ny lastbil 
med två jetmotorer på, som riktar värme-
strålarna mot vingarna. Allt för att isen 
skall lossna. Resan fortsätter.

I Tbilisi är det nytt hotell, denna gång 
femton våningar högt. Rugbylaget bor 
på tolfte och naturligtvis finns det ingen 
hiss. Maten är så gott som oätlig. Sådär 
håller det på. Ingenting fungerar. Så är 
det då matchdag. En stor stadion med 
60-70.000 åskådare. Nu är det ”bara” 
10.000. Hur det går? Svenskarna får 
hur mycket stryk som helst, men efter 
matchen är allting annorlunda. Hela det 
svenska landslaget blir inbjudna på stor 
bankett på kvällen. Med underhållning 
och alldeles superb mat. Tacka sjutton för 
det. Hemmalaget vann ju matchen!

J-O Gustafson

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. 

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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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. 

Orienterarna 
– ett cyklande 
eller 
bilburet släkte?
– nåväl, 18.058 deltagare måste ju ta 
sig fram på det ena eller andra sättet

...om detta 
gigantiska 
arrangemang, 
O-ringen, 
kommer ett 
reportage 
i nästa nummer.
Bilderna	tagna	av	red.	GA,	
utanför	knuten.
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HÖSTKRYSS.
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, ordet för något som arrangeras på många håll så här års.
Skriv ned svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till HÖSTKRYSS, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.                        
Senast den 10 november vill vi ha svaren. Vi drar som vanligt tre vinnare bland rätt insända svar.

Rätt svar i förra numrets ” SOMMARKRYSS”  skulle vara ”VÄDERLEKEN”.
Vi har dragit följande vinnare:

1:a pris 3 Sverigelotter: Per Sundén, V.Gerum Rasefors Kvarn,  532 95 Skara.
2:a pris 2 Sverigelotter: Tore Hjalmarsson, Kvartsgatan 10, 441 56 Alingsås.
3:e pris 1 Sverigelott:    Lars-Erik Kristianson, Intagan 135, 461 91 Trollhättan.

Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.
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Adress:    c/o  Per-Göran Björkman
 V. Kyrkogatan 3
 441 30 Alingsås
Tel:       0322-125 19, 0703-72 68 98
Epost:     p-g.bjorkman@telia.com
Hems.    www.alingsasihs.se
Lokal: Östra Kyrkogatan 3
Ordf. Per-Göran Björkman
 0322-125 19, 0703-72 68 98 
Sekr. Lars Larsson, 0322-137 24,
 0703-64 33 24
PlusG. 645 95 45-7
Kontakt: Ronnie Andersson
 0322-176 22

Adress: Box 554
 501 13 Borås
Kansli: Allégatan 71
Tel:     033-35 39 39, 033-22 63 55 
Epost:  bis@bihs.se
Hems.   www.bihs.se 
Museum: Borås Idrottsmuseum
 Boråshallen, Bockasjögatan 2
Ordf. Tommy Olsson, 033-20 04 53b
Sekr.  Maija Larsson
Epost: maija@bihs.se
Bankg. 5513-8168

Adress: c/o Kent Larsson                
 Axgatan 9
 465 30 Nossebro
Tel:  0512-508 40, 0705-15 08 40
Epost larsson-kent@telia.com
Hems. www.essungaihs.se
Ordf.  Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr. Sören Aghamn
 0512-463 15, 0738-19 09 56
Bankg. 5251-1904

Adress: Odenhallen, Odengatan 41
 521 41 Falköping
 Tel:  0515-155 80
Kontakt: Sven-Erik Hellberg, 
 0515-155 80, 0709-26 62 83
Hems. www.falbygdensihs.se
Museum: Falbygdens Idrottsmuseum
 Odenhallen
Ordf. Ulf Söderhjelm, 0515-176 35
 0768-02 05 05
Sekr. Sven-Erik Hellberg
Epost: golf.urban@gmail.com
Bankg. 268-5022

Adress:  c/o Göte Ivarsson
 Gökstigen 16
 546 33 Karlsborg
Tel:        0505-108 50,  0731-42 22 51
Hems. www.karlsborgsihs.se
Ordf.     Roland Gustafsson, 
 0505-306 14
Sekr. Åke Engvall,
 0505-446 87
Epost: roland@arnekarr.se
PlusG. 106 15 75-5

Adress:   Esplanaden 1 
                531 50 Lidköping
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
Kontakt: Ingemar Williamsson
 Tel: 070-3282534

          
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: 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
0703-26 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 3 2015

”Bubbens” MC - sid 5

Älvrodden i Göta älv - sid 18

Vem var Harry Snell? - sid 12

Snickarfräsen - sid 16 - 17

Skönheter ifrån Vårgårda - sid 22

Fotbollsfest - sid 8 - 9

Falbygden ställer ut - 25

Sommarmöte - sid 4
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...och mycket, mycket mera!

Holmens el - sid 20 - 21


