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IDROTTSHISTORISKA 
SÄLLSKAP/FÖRENINGAR   
I VÄSTERGÖTLAND SOM ÄR 
MEDLEMMAR I WIS
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Skara
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Tidaholm 
Trollhättan
Vadsbo
Vara
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Ordföranden har ordet

Roland Gustafsson

Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Ordf. reflekterar........ 2015
År 2015 är så långt gånget, att det är dags att ställa 
frågan: ”Blev det så som vi hade tänkt oss?” 
Detta annorlunda år, som dominerats av 
människor på flykt, IS-våld och terrorattentat.

Mot den bakgrunden  kanske vår verksamhet kan 
tyckas vara mindre viktig. Det tror inte jag.

Idrotten har betytt mycket och kommer att betyda 
mycket för fredens bevarande, för att överbrygga 
motsättningar och underlätta integration. Vi är som 
idrottshistoriker en del av detta. Frågan är dock:
”Har vi lärt oss något av historien?”  
Den liksom även kulturarvet tillhör oss alla. Skall 
vi utveckla demokratin måste vi äga historien för den 
ger makt över människor. En ensidig snäv historiesyn 
föder extremism. I fundamentalistiska och extre-
mistiska kretsar förnekas och bekämpas mångfald 
och det komplexa.

WIS-året 2015 kan dock sägas ha  varit fortsatt positivt. Antalet medlemmar ökar totalt. 
Ett nytt sällskap har tillkommit, Hjo Idrottshistoriska Sällskap. Ytterligare ett är på gång och 
vi är snart totalt 4000 medlemmar. Alla våra sällskap ökar dock inte. Styrelsen har tillsam-
mans med SISU initierat ett processarbete avsett att stödja sällskapen att utveckla sin verk-
samhet. Några sällskap har tagit till sig erbjudandet, men det finns ett behov i varje förening 
att tid efter annan se över sina styrkor och svagheter. Vi har fortfarande ”vita fläckar” inom 
Västergötland, som saknar ett IHS. Här har styrelsen ett särskilt ansvar att finna lösningar.

Westgötarnas Idrottshistoria, vår medlemstidning, är vårt ”flaggskepp”.  
Den utgör ”kittet” i vår organisation. Genom den lär vi känna varandra, känna samhörighet 
och lära av varandra. 
Utan den skulle det bli svårare att hålla ihop regionalt. Senaste utgåvan av tidningen fram-
hålls av många såsom kanske den bästa hittills. En tidning måste ständigt utvecklas för att 
locka läsare. Inte minst i denna tidningskrisens tid med konkurrens från olika andra media. 
Vår redaktion lyckas väl. 
Ser man tillbaka till år 2004 och startåret för tidningen, så är det en relativt kort tid, men 
mycket har hänt. Tidningen ersatte de tidigare årsskrifterna.
Första korsordet kom år 2006 och har fortsatt varit mycket uppskattat. 
Första färgfotot kom i nr 2 år 2007 -ett måste idag. Layout, tryck m.m. följer utvecklingen i 
branschen. Ser jag helt ovetenskapligt  tillbaka på innehållet så dominerar 1940-50-60-
talen. Inte så konstigt. Det är ju min generation sommest bidrager.  Min förhoppning är, att 
vi också flyttar oss framåt i tiden och knyter ihop dåtidoch nutid mera tydligt. Vi behöver 
inte bara fler kvinnor i våra led. Kvinnliga idrottare och damidrottens framväxt måste 
tydliggöras bättre. 
Jag välkomnar fler gästkrönikörer på tidningens första insida den s.k. ledarsidan. När åsikter 
bryts mot varandra brukar detta leda till framgång.
Våra hemsidor satsade vi framgångsrikt på tillsammans med Västergötlands Idrottsförbund/
SISU för några år sedan. Alla sällskap erbjöds hjälp att skapa en hemsida. Vid en hastig 
genomgång av alla hemsidor inklusive WIS:s egen, har jag ändå fog för att säga att de är av 
skiftande kvalité. Det kräver kompetens, tid och engagemang att underhålla en bra hemsida. 
Man kan tycka vad man vill om datorer, internet o.s.v., men idag söker människor sin 
information där och på andra sociala media.
Vi måste tillsammans fundera över hur vi möter den snabba utvecklingen på detta område. 
I alla händelser lär vi behöva kommunicera med våra läsare och medlemmar på ett bra sätt. 
Samtidigt faller min blick i dagstidningen på två olika rubriker: ”Medellivslängden ökar” 
och ”850 000 svenskar över 12 år använder ej internet.” Medellivslängden för män är idag 
80,8 år och för kvinnor 85,5 år. Det är 650 000 svenskar som inte har tillgång till nätet alls. 
Fundera över var dessa bor och vilken åldersgrupp, som är störst bland icke-användare! Hör 
våra medlemmar till dem?

Nostalgi är ”inne” nu. Varför? Kanske är det så, att många människor har svårt att idag hitta 
sin identitet och söker sig bakåt istället. Kanske kan det motverka stress. Idrottshistoria får 
inte bara bli enbart nostalgi, men nog borde den trenden komma oss till del.
Årsmötet 2016 är preliminärt planerat till den 12 mars i Borås. Reservera dagen!
Redaktionskommittén efterlyste i senaste numret ”skrönor och roliga historier från 
idrottslivet”
Min uppfattning är att ett möte, ett sammanträde utan ett hjärtligt skratt, inte är ett bra möte. 

Jag tillönskar alla våra medlemmar och läsare 
En god Jul och Ett gott nytt  År!
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Ansvarig utgivare:  Leif Svensson        Redaktör:  Göran Axelsson

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

Tryck:                  Responstryck, Borås

Produktion: Borås Idrottshistoriska Sällskap

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Redaktionskommittén
Adresser och tel.nr.

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

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

Leif Svensson
Östergatan 3
434 30 Kungsbacka
Tel: 0300-32 24 40 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. 
47 fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och 
bilder har hittills producerats.

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

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 1/2016 ca. V 8

Nr 2/2016 maj

Du vet väl att du, som privatperson också kan 
 bidra med att förgylla tidningen 
med insändare, reportage, debattinlägg etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller 
svart/vitt digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 



4

I Västergötland har O-ringen 
arrangerats 5 gånger. 
1968 i Borås med 3.250 deltagare, 
1978 i Skara med 15.148 deltagare, 
1986 i Borås med 18.790 deltagare, 
2002 i Skövde med 14.651 deltagare, 
2015 i Borås med 18.058 deltagare.

2016 års O-ringen går i Sälen, 
Dalarna.

O-ringen ...detta gigantiska arrangemang
O-Ringen (tidigare kallad 
”5-dagars) startade 1965. 
Då deltog 156 orienterare, men 
deltagarantalet har sedan dess 
ökat stadigt.
Flest deltagare hittills var i 
Dalarna/Falun 1985 med 25.021 
deltagare.

1986 års O-ringen i Borås. Ca 17.000 
aktiva. Här vid Rydaetappen.

1986 i Borås, sprang Annichen Kringstad 
hem sin femte seger i O-ringen.

2002 i Skövde

2015, Walter Söderqvist, OK Kåre, 
”spurtar” mot mål

2015, Perfekt uppladdning

Det annorlunda namnet kom-
mer från landslagsorienterarnas 
"fackförening" O-Ringen, som 
bildades 1962 med "Skid-ringen" 
som förebild.

Bilder: GA, red., utanför knuten 2015. 
Lennart Odéen, BIS, på olika etapper 
2015, samt från BIS arkiv.

Ett litet bildcollage från 
”Västgöta-O-ringen”

2015, Sista kontrollen, dagen efter.
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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. 

Tävlingscentrum för andra etappenvid 1978 års O-ringen i Floby. med 
Falköpings AIK, Gudhems IF och Floby OK, som arrangörer. 
Ca 15.000 aktiva från 26 länder

Var är jag? Även MTB var 
med i 2015 års O-ringen

Fullt drag på Kransmossen 
i Borås vid 2015 års O-ringen ... på samma plats 24 timmar senare

2015, Orienterare är också ena baddare på pedalerna.

2015, Det var trångt vid sista kontrollen.

2015,
Många nya 

stigar blev det.
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VARA

Ryda SK 75 år 2015 
I nr 2 av Västgötarnas Idrotts-
historia berättade vi om bildandet 
av Ryda Skidklubb och de veder-
mödor den nybildade föreningen 
hade med dels den idrottsliga 
verksamheten och dels byggandet 
av en klubblokal och en skidstuga.
Skidåkning för märkestagning och 
Rydaloppet var  den dominerande 
verksamheten när snödjupet var 
tillräckligt. Det kunde bli snabba 
kast och beslut ibland, vissa gång-
er bara med någon dags varsel.
27 Rydalopp hann det bli mellan 
1941 och 1987 då det sista loppet 
arrangerades. Tiden gick ifrån 
klubbens tanke om minutstarter 
och individuella starter. Popula-
riteten hade övergott till längre 
banor och massstarter.

Här följer en kavalkad över de flest av 
de 27 tävlingarna med bilder på segrana 
och en del episoder som kunde inträffa 
vid arrangemangen.

1941 anordnades det första Rydalop-
pet och banan beslutades att den skulle 
vara 20 km och i ett varv Start och mål 
förlades till Söderkåken i Ryda by där 
klubben bildades. Ett tjugotal åkare kom 
till start. Segrade gjorde Herbert Kling 
från klubben Manhem, Vara.

Andra året, 1942, var det också ett varv 
på en 20 km bana,  då blev det hemma-
seger genom Lennart Johansson. Start 
och mål var flyttade till den nybyggda 
Skidstugan.
Det sista Rydaloppet genomfördes år 
1987 och gick då som ett varvlopp på en 
2,5- km bana, 6 varv. Den sista segraren 
hette Erki Kähärä, Göteborgs Skidklubb.
Erki som tillhörde de närmaste åkarna 
efter svensk skidelit  spurtsegrade före 
Magnus Almen Ryda SK. 
Det kan nämnas i sammanhanget att på 

Herbert Kling

storhetstiden i slutet på 1960-talet och 
börjanpå 1970-talet var det som mest 602  
deltagare i ett Rydalopp.

Episoder: Ett missöde  inträffade vid ett 
annat Rydalopp.
Tävlingen var igång och alla hade startat 
då någon av funktionärerna hojtade till 
”KLOCKAN HAR STANNAT!” 
Tiderna togs  förr  med gamla hederliga 
väckarklockor och sekundvisaren stod 
stilla. Nära panik, då någon vred på fjä-
derskruven och klockan gick igång, den 
var inte uppdragen.  
Klockan hade nog stått stilla några 
minuter kom man fram till, men ingen av 
åkarna märkte något.
Det skulle varit idag det !!

FERNISSA som valla!. 
Som en kuriositet kan nämnas, att vid 
Rydaloppet 1953 deltog en 16-åring från 
Ryda i juniorklassen. Vallning var ett nytt 
begrepp för denne 16-åring, han hade sett 
att något smetades på skidornas under-
sida. Det måste ju vara nånting som blev 
glatt och en burk fernissa blev räddning-
en för vallabekymren. 
Dagen före tävlingarna fernissades 
skidorna och på dessa genomfördes täv-
lingen. Hur det var med glid och fäste
framgick inte, men på fråga hur lång tid 
det tog (10 km) blev svaret ”Det tog väl 
3 timmar ungefär”.
  
INSTÄLLT RYDALOPP   
Att ett antal Rydalopp har ställts in på 
gund av milda vintrar och därmed 
sammanhängande snöbrist det är inte å 
konstigt, särskilt om man håller till vid 
kanten av Varaslätten.
Men att behöva ställa in Rydaloppet på 
grund av kyla kunde ingen tro men så var 
faktiskt fallet år 1985. Detta året var ett 
av de kallaste på länge och snödjupet låg 
på 30 – 40 cm.
Samma vecka som tävlingen gick, 
smällde kylan till ordenligt. Mellan 25 
och 30 grader uppmättes morgon. När 
det sean stod klart att till tävlingsdagen 
igen förändring skulle ske i väderleken 
var det bara att avlysa det hela.  

Erki Kähärä, segrare vid sista 
Rydaloppet och Mikael Almen tvåa

Nu år 2015, är RYDALOPPENS 
tid är förbi, liksom de kortare individu-
ella skidtävlingarn med minutstarter. På 
ungdomstävligar samt lokala seniortäv-
lingar finns de fortfarande och tur är väl 
det. Nu skall det vara långlopp på 
uppemot 5 mil med gemensam start för 
att det skall vara populärt och lönsamt. 
En faktor till, som har haft stor betydelse 
är de snöfattigare vintrarna som före-
kommer numera.

Det kan vara av intresse att namnge seg-
rare i Rydaloppet på dam och herrsidan. 
Damer saknas vissa år   

1942  
Ann Marie Åhs
OK Manhem

1942 
Lennart 
Johansson 
Ryda SK

1959 och 1960 
Ulla Annas, N Fågelås

1960  
Villy Davidsson, Sandhem 
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KLUBBEN I KRIS. År 1949 var klub-
ben i kris. Så allvarlig att en nedläggning 
var på tapeten. Orsaken var den att fester 
utan kontroll hölls i skidstugan. Det var 
fester utan redovisning och oväsen långt 
fram på nätterna. Den gamla styrelsen 
hade tidigare undan för undan avgått och 
släppt över ansvaret för verksamheten  
och stugskötseln till yngre förmågor, 
som inte hade det ansvar som erfordrades 
av valda ledare. Det gick så långt, att 
markägaren sa upp arrendet på marken 
som skidstugan stod på. Markägaren 
hade ju sagt när han upplät marken att 
inga offentliga fester fick anordnas.
Den gamla styrelsen utlyste ett extra
årsmöte och där det beslutades att 
skid-stugan överläts till en bygdegårds-
förening som samtidigt bildades. Ett 
antal ungdomar, som var och hade varit 
medlemmar i Ryda SK bildade då en ny 
förening, kallad Helås Vintersportklubb 
och de fick överta inventarierna för den 
idrottsliga verksamheten.  Detta ägde 
rum den sista tiden  år 1949.  I bör-
jan på år 1950 ägde ett nytt möte rum 
med Helås Vintersportklubb, där man 
beslutade att uppgå i resterna av Ryda 
Skidklubb och fortsätta dess idrottsliga 
verksamhet. Skidstugan stod ju kvar 
fast i annan ägo så nu fick man hyra för 
verksamheter och föreningen kunde leva 
vidare. Om detta kan man säga, ”Slutet 
gott och allting Gott”.
 
Skidstugan står fortfarande kvar, återköpt 
av Ryda Skidklubb på 1980-talet av 
Ryda Bygdegårdsförening och med det 
tillägget ”Att ingen med bygdegårdsför-
eningen konkurrerande verksamhet (inga 
offentliga fester) fick förekomma”. Nu 
används Skidstugan som förrådslokal, 

HERRAR DAMER
1941  Herbert Kling Ok Manhem 
1942  Lennart Johansson Ryda SK Ann Marie Åhs, OK Manhem 
1947  Nils Johansson Essunga   
1953  Karl Erik Larsson Ryda SK
1954-56  Uno  Karlsson Kinne Kleva 
1958  Ingvar Björk Kinne Kleva SK Ulla Annas N Fågelås
1959  Allert Nilsson Mullsjö SOK 
1960  Villy Davidsson Sandhem Ulla Annas N Fågelås
1961  Raimo Dufva IK Ymer Alva Karlsson N Fågelås
1963  Lennart Thor Åsarp Barbro Furhoff IFK Skövde
1965  Allan Danielsson Frändefors A L Balkevärn  Ifk Skövde
1966  Mats Eliasson Bengtfors Gun Britt Folke Trollhättan
1967  Erki Kähärä  Göteborg Marianne Karlberg N Fågelås
1968  Lars Andersson Hällstad Ester Johansson Vänersborg
1969  Erki Kähärä  Göteborg A L Johansson OK kullingshov
1970  Bernard Åström  Lidk VSK Sirkka Lisa Pallto IF Hagen               
1972  Oiva Niva IF Hagen Maja Lena Houtainainen  Ymer
1977  Anders Davidsson Sandhem Sinnika Järven pä  IK Stern
1978  Lars Gren Sandhem  
1979  Hannu Heikkinen Trollhättan
1980  Hans Evaldsson Bäckefors Anneli Skoglund Ulricehamn
1982  Börje Enander Ulricehamn Anneli Skoglund Ulricehamn
1984  Henrik Helin Göteborgs SK Monica Johansson IK Albion
1986  Anders Ingves IF Hagen Ritva Nakkiaisoja Trollh. SK
1987  Erki Kähärä Göteborgs SK Sinnikka Järvenpää Finlandia

vilket det finns stort behov av.  Skid-
stugan kommer väl att så  småningom bli 
en kulturbyggnad med dess historia.
                                     
Elljuspår:  Det kan också nämnas att  
att 1963 byggde föreningen ett elljus-
spår, det andra i Västergötland. Om detta 
har en artikel varit inne i Västgötarnas 
idrottshistoria under 2014.
Invigningstävlingen ägde rum i 28 
graders kyla och segrade gjorde Raimo 
Dufva , Borås.

Detta var en resume överskidsporten i 
Ryda SK (Ryda SK och Vasaloppet kom-
mer i nästa nr).

Bror Jonsson

Från Vasaloppet 1966. Övre raden fr.v. Nils Ekström, Åke Karlsson, Harald Persson, 
Ove Hallberg, Erik Karlsson, Olle Karlsson, Lars Niklasson, Ragnar, Andersson.
Undre raden fr.v. Bror Jonsson, Jan-Erik Planegård, Holger Svensson, Rune Hag-
man, Sven-Erik Siesing, Bo Nelander, samt Birgitta Jonsson.

LITE UR VÅRT FOTOALBUM

Karl-Erik Karlsson, en av Västergötlands bästa skidåkare, 
som junior i slutet på 50-talet. Här tar han emot pris efter 
ett Rydalopp

Uno ”Cubiken” Carlsson (nr 74) på 
startlinjen. Segrare vid tre Rydalopp.
Nr 75 okänd.
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Hur kommer man egentligen på tan-
ken att göra ett museum i en gammal 
ladugård mitt ute på Varaslätten? Tja, 
frågan är berättigad men svårbesvarad. 
Jag brukar skämtsamt beskriva det som 
en ”40-årskris”, som inföll 1988. Det var 
då samlandet började. Det fanns tomma 
lador och tomma väggar att dekorera. 
Efter några år var de flesta väggarna 
tapetserade med bilder och ett bibliotek 
hade iordningställts. Inte minst: den stora 
träfiguren ut mot landsvägen hade målats 
i landslagets färger.

Vintern 1996 läste jag om att Kent Finell 
skulle komma till Vara och vara konfe-
rencier under ”Jordgubbens dag” och 
även direktsända ”Svensktoppen” däri-
från. Där och då bestämde jag mig för 
att ”tajma” museistarten till det tillfället. 
Jag skrev ett långt brev till Kent Finell 
och frågade om inte han under besöket i 
Vara kunde göra reklam för ett nyöppnat 
idrotts- och nöjesmuseum i Tråvad. Tiden 
gick. Arbetet med museet intensifierades. 
Kvällen innan ”Jordgubbens dag” ringde 
Kent Finell från Bjertorps slott. Han 
undrade om han och producenten kunde 
komma på besök kl. 8 på lördagsmor-
gonen. Dessutom förvarnade han att jag 
skulle bli intervjuad i direktsändningen 
av ”Svensktoppen”. Det blev inte många 
minuters sömn den natten! Lördagen 
kom, Kent Finell och producenten kom 
hit en stund och fortsatte sedan till Vara. 
I direktsändningen av ”Svensktoppen” 
läste Kent Finell upp ett reklamark som 

”Kållympiastadion” - Stockholms stadion 
vid invigningen av OS 1912

Kålles Rekord-Magasin
jag skrivit om museet. En bättre start 
kunde museet knappast få! 
Hur det gick 
med intervjun? 
Tja, det gick 
förvånansvärt bra med den också.

Tidningsjournalister, Radio Skaraborg, 
TV Västnytt, Landet runt - ja, det var 
ingen hejd på uppståndelsen. Besökare 
kom från halva Sverige. Samlare av 
olika slag hittade hit. Några samlade på 
Alfa-bilder, d.v.s. bilder på fotbolls- och 
ishockeyspelare som var nedstuckna i en 
ask med gula syrliga tabletter av märket 
Alfa. Själv hade jag enbart fyra Alfabil-
der. En storsamlare råkade sakna en av 
mina bilder. Hur skulle jag göra? Skulle 
jag avyttra en fjärdedel av min samling 
till en som säkert hade 1000 bilder? Fast 
egentligen spelade det mindre roll om jag 
hade tre eller fyra bilder. Han fick köpa 
den saknade bilden.     

Nej, jag ville ha något bättre än vad 
Alfabilderna gav. Min önskedröm var en 
serie med bilder på svenska landslags-
män i fotboll genom tiderna. Men det 
var såklart en utopi. Någon dylik utgåva 
skulle givetvis aldrig komma till stånd - 
såvida jag inte gjorde dem själv! Därmed 
startades det största ”vansinnesprojektet” 
i museets historia. Efter tre år hade jag 
producerat samtliga landslagsspelare 
under 1900-talet (+ år 2000) – inalles 
916 bilder! Så småningom växte antalet 
i serien till 1 004 spelare under 100 år – 
från 1908 till 2008.

Lördagen den 12 maj 2001 blev en mil-
stolpe i Kålles Rekord-Magasins historia. 
Då invigdes utställningen ”Kålle-gubbar 
– landslagsmän i fotboll genom tiderna” 
av Svenska Fotboll-förbundets ord-
förande, Lars-Åke Lagrell. Till invig-
ningen var samtliga landslagsmän i livet 
inbjudna. Det blev ett starkt landslag av 
de närvarande!

Under arbetets gång hade även Vara 
kommun uppmärksammat det, genom att 
tilldela ”museichefen” 2000 års kultur-
pris. 

2001 fortsatte med en av kommunen 
arrangerad natur- och kulturvandring. 
Kålles Rekord-Magasin delade turen med 
Bilkompaniet. Ett publikrekord slogs, 
som stod sig i många år och som bara 
överträffats vid ett enda tillfälle. 

2002 gjordes det första musikaliska 
framträdandet på gårdsplanen i Kållegår-
den. Delar av det gamla Vara-revygänget 
samlades och framförde melodier som 
förekom i Vara-revyn 1940-1952. An-
ledningen var en utställning i museet om 
Vara-revyns historia. Det framträdandet 
blev en succé med en fylld gårdsplan av 
besökare.

Sedan har det rullat på med nya utställ-
ningar och utvidgning av museet: Vara 
Barnens dag, ”Slättajätten Kålle Sal” (en 
stor modell av Vara kommun), bondeåret 
(arbete på gammaldagsvis med figurer 
gjorda av furukvistar), träfigurer av 
Svenska Dagbladets bragdmedaljörer 
under 80 år, sport på slätta under 100 
år, Jordgubbens dag 25 år, Hedalunds 
festplats i Larv, avdelning med 220 trä-
figurer föreställande historiska personer, 
lokala musikanter, modell av Stockholm 
OS-stadion (invigd av Dan Waern på 
100-årsdagen av OS-invigningen 1912), 
en kunglig avdelning bl.a. med ett 
stamträd av Bernadotteätten innehållande 
exakt 100 porträttmålade kungligheter, 
svenska uppfinnare … Ja, uppräkningen 
kan fortsätta i evigheter!  

Ja, visst, ja. Jag höll på att glömma 
”spindelnätet”. Om det är något som 
återkommande besökare särskilt erinrar 
sig från tidigare besök, så är det väggen 
med ett diagram över alla seriespelande 
fotbollslag inom Vara-alliansens område. 
Förmodligen är minnet relaterat till det 
mer eller mindre vansinniga projektet. 
Diagrammet berättar nämligen med 
dragna trådar i varje lags färger dess 
serieplaceringar år för år ända från serie-
starten 1927 och framåt. Inte mindre än 
45 lag finns med. Då är givetvis dagens 
moderna sammanslagningar medräknat 
som ett lag. Där kan man t.ex. tydligt 
följa Skogslunds IF:s klättring i seriesys-
temet från serieseger i Div. VIII 1950 till 

Exempel på bilder av landslagspelare i 
fotboll

Träfigurer av historiska personer 

Boxningsring med Ingemar Johansson.

Våra muséer
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Tävlingscykel med träfälgar, tidigt 1930-
tal. Har tillhört Lennart Flink, Önum

en åttondeplats i Div. III 1971. Samma 
sak gäller IFK Emtungas uppmarch un-
der 1950-talet till en andraplats i Div. IV 
1958. Tråvads Div. III-visit 1977 sticker 
också ut. På ”golvnivå” återfinns Häl-
lums IF, som 1951-52 i sitt enda serie-
spelsår kom sist i Vara reservserie. Lägre 
går inte att komma.   

2007 startades den årliga musikunder-
hållningen på gårdsplanen. 
Den har nu blivit till en populär tradition 

fredagen efter midsommar. 2015 slogs 
nytt publikrekord!

Kålles Rekord-Magasin har utvecklats 
från ”ett pryllöst museum rakt uppôt 
väggera” med fyra rum till ett prylfullt 
”mångkulturellt” museum på c:a 500 
kvadratmeter och med c:a 20 avdelningar 
med olika inriktningar.   

                              Carl-Owe Johansson

Vid den här tiden på året är det ofta 
dags för mediernas sportredaktioner 
att titta tillbaka på idrottsårets pre-
stationer och utse välförtjänta prista-
gare. I stort sett varje mediaföretag, 
nya som gamla, har någon form av 
pris att dela ut. Det må vara stora 
drakar som SVD:s Bragdmedalj, 
Aftonbladets Guldboll eller varför 
inte Jerringpriset. Men också många 
mindre kända. I stort sett varje lokal 
tidning har sitt pris att dela ut, ofta 
dessutom med en lång tradition och 
historia bakom sig.

Skaraborgs Allehanda (SLA) i Skövde är 
ett bra exempel på lokalt media som un-
der en lång tid prisbelönt framgångsrika 
idrottsmän och kvinnor inom utgivnings-
området. Tidningens utmärkelse, SLA-
plaketten, har delats ut ända sedan 1945 
och har alltså hela 70 år på nacken.
 • Jag kan inte bakgrunden till att  
  SLA valde att börja med SLA-  
  plaketten, men jag gissar att den  
  kom till som en del av framtids 
  optimismen efter krigsslutet. 
  Kanske var det så att idrotten hade  
  fått stå tillbaka under krigsåren och  
  behövde något nytt, funderar Jan  
  Larsson sportchef på SLA.

Det är tidningens sportredaktion som ut-
gör jury och utser vinnaren, ibland kom-
pletterad med sakkunniga inom idrottsrö-
relsen. Listan över pristagare stäcker sig 
över OS-, VM-, EM- och SM-medaljörer. 
Många med fantastiska meritlistor.
 • Den första pristagaren var Nisse  
  Fahlström, handbollsmålvakt i   
  Skövde AIK som också var 
  landslagsmeriterad. Skövde har ända  

Så ser den ut , SLA-plaketten. Victoria 
Helgesson Tibro bör veta efter att ha till-
delats den tre gånger. (Foto: Skaraborgs 
Allehanda/ARKIV)

Stor idrottshistoria ryms inom 70-åriga SLA-plaketten

Listan över SLA-plakettens vinnare 
sträcker sig över 70 år (Foto: Tomas 
Åström)

SLA-sportens chef Jan Larsson pekar ut 
sin personliga favorit bland plakettvin-
narna, Petrus Kastenman som tog guld i 
OS 1956. (Foto: Tomas Åström)

SLA-plaketten är ett prestigefyllt 
pris som delats ut sedan 1945. En 
utmärkelse som tillfaller den person 
eller lag som under året gjort den 
bästa idrottsprestationen i tidning-
ens spridningsområde.  För att bli 
aktuell gäller det att representera en 
förening som finns inom området. 
Juryns utformning har skiftat genom 
åren. I dag består den av medar-
betarna på Skaraborgs Allehandas 
sportredaktion.

  sedan gamla Idrottshallen byggdes  
  1942 som beredskapsbygge varit ett  
  starkt handbollsfäste och många av  
  SLA-plakettens vinnare kommer  
  från handbollen, berättar Jan.
På liknande sätt kan man se i prislistan 
att en del sporter varit dominerande un-
der en viss tidsperiod. Ofta har det varit 
någon duktig idrottare vars framgångar 
har smittat av sig. Det gäller exempelvis 
inom friidrott, simning och bågskytte. 
Under SLA-plakettens 70-åriga historia 
sticker 1958 ut.
 • Vi hade ingen utdelning det året.  
  Kanske var det så att det helt enkelt  
  inte fanns någon värdig vinnare, 
  eller så var alla upptagna med   
  fotbolls-VM i Sverige, spekulerar  
  Jan Larsson.

Släktskap och att priset hamnat i samma 
familj är heller inte så ovanligt.
 • Hasse Hansson och sonen Peter 
  Hansson, Tibro MK, har bägge 
  vunnit inom motorsport. Hand- 
  bollens Ingvar Sjöbervann 1953,  
  dottern Birgitta Sjöberg vann 1962 i  
  simning. Konståkaren Christina  
  Svensson som vann plaketten1978 
  fick se dottern Victoria Helgesson  
  vinna 2010. Victorias framgångar  
  gjorde att hon även fick plaketten  
  2011 och 2013.

Victoria Helgesson är inte ensam om 
att ha vunnit tre gånger. Det har även 

Anders Eriksson, Tibro MK, enduro 
gjort, liksom IF Hagens Helena Jansson, 
orientering.
 • Just Helena Jansson är utan tvekan  
  min favorit i prislistan. Jag träffade  
  henne redan 2001 på 5-dagars i  
  Märsta och såg vilken enorm talang  
  hor var. Helena har sedan utvecklats  
  till en världsstjärna med en mycket  
  stor personlighet, säger SLA:s sport 
  chef.

SLA-plakettens vinnare finns anslagna 
på Skövdes idrottshistoriska museum.
 • Det är utan tvekan en av de mest  
  uppskattade montrarna på museet.  
  Besökare stannar upp och kom- 
  menterar personer och årtal och  
  minns, säger Skövdes 
  Idrottshistoriska förenings 
  ordförande Börje Weiler.
Vill du ta del av SLA-plaketten så är 
Skövdes Idrottshistoriska museum öppet 
varje tisdag 10-12 samt första söndagen 
i varje månad, kl 10-13.
                                     BENGT SÄLL

VARA/SKÖVDE
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Enorma publikfester när duktiga 
förare var ute på hal is
Snacka om rivstart. Alingsås 
Motorklubb, som bildades 1927, 
blev tidigt känd som en god täv-
lingsorganisatör. Att man också 
förfogade över duktiga förare på 
såväl två som fyra hjul gjorde ju 
inte saken sämre. Tidigare har 
jag berättat om backtävlingar vid 
Fjällsjön. Den här gången ska jag 
titta närmare på några isbane-
tävlingar i början av 1930-talet, 
vilka utvecklade sig till formida-
bla publiksuccéer.

Ove Hultstrand fanns inte med 
av den naturliga förklaringen att 
han ännu inte sett dagens ljus men 
har i sin ägo dokumentation som 
hjälpt mig att spåra rätt för att 
sedan gräva i Alingsås Tidnings 
arkiv, som ju utgör en guldgruva 
för obotliga nostalgiker som un-
dertecknad. Fadern Nils 
Hulstrand var en välkänd förare 
och äpplet faller som bekant inte 
så långt från trädet. Ove har både 
ärvt intresset och diverse hand-
lingar samt delat med sig av sina 
kunskaper.

ALINGSÅS

Förare ute 
på hal is

DUO. Den här bilden på Nils Hultstrand och Sven Torin togs vid tävlingar på Gärdsken.                                               Foto: Privat

Enda tävlingen 1932
Väder och vind hade givetvis stor bety-
delse liksom engagemanget hos klub-
barna. Berättas kan att 1932 anordnades 
endast en enda isbanetävling för mc i 
hela Västsverige, närmare bestämt den 
6 mars på Mjörn. Förväntningarna var 
givetvis stora och vidstående annons i 
den förträffliga lokaltidningen bidrog 
säkert till att höja temperaturen närmare 
kokpunkten. Inträdet lär inte haft någon 
avskräckande effekt. En krona kostade 
kalaset. Lika mycket efterföljande prisut-
delningsfest på Hotellet -- med tillägg för 
nöjesskatt.

Förberedelser
Förberedelserna lär enligt gulnade 
tidningsreferat ha pågått en längre tid 
och nu var det bara för mc-förarna att ge 
allt. Det tävlades i två olika kategorier 
på den 1,5 kilometer långa rundbanan, 
vilken kördes fem varv. Katalog (det vill 
säga standardhojar) och racer gällande 
solomaskiner respektive sidvagnseki-
page i olika klasser. Yngve Ericsson var 
fabriksförare i dubbel mening. Jobbade 
på Husqvarnafabriken och körde givetvis 
Husqvarna. Smålänningen klockades för 
den bästa tiden och medelhastigheten 
skrevs till imponerande 111 km i tim-
men. Bland hemmaåkrna glänste liksom 
så ofta Harald Karlborg i sin sidvagns-
maskin.

Medieuppbåd
Inte bara AT hade bevakade evene-
manget utan även kolleger såsom Ny Tid, 
Göteborgs-Tidningen (GT) och Borås 
Tidning. Det finns all anledning att inte 
bara imponeras av förarna utan även av 
AT:s anonyme skribent för elegant språk-

hantering: "Vädrets makter hade varit 
gunstiga. De senaste veckornas kyla hade 
åstadkommit en isbana vars förträfflighet 
söker sin like."

Pettersson på plats
Den 8 februari tävlar mc-hjältarna på 
en tvåtusenmetersbana som ska avver-
kas fem varav. Uppskattningsvis 2.000 
personer följer dramatiken ute på isen. 
Referenten är mäkta imponerad över 
den utsökta teknik som förarna uppvisar 
såväl i kurvorna som på raksträckorna. 
Racerfinalen vinns av skånepågen Olle 
Wirgin på Sarolea. Ett flertal hemmafö-
rare håller sig också väl framme. På plats 
finns AT:s eminente rimsmed och kåsör 
Pettersson, alias Sven Lans. Läs om hans 
upplevelser på annan plats.

Nu även bilar
Tävlingen den 22 mars 1931 skiljer 
sig från de två övriga genom att även 
bilar deltar. Referenten är besviken på 
storstjärnan "Mas-Harry" Larsson från 
Hedemora som bara intar en tredjeplats i 
sin mc-klass. Men i biltävlingen blir det 
åka av. Det ser ut som om Folke Hjelm 
från Borås ska ratta sin Chevrolet till 
seger men då hans bil börjar hosta tar 
sig "Mas-Harry" förbi i sin vassa Ford. 
En populär segrare. Anmärkningsvärt är 
att vi för första gången hittar en kvinna 
i resultatlistan. Det är Erna Gustavsson, 
Ford, som blir trea i sportvagnsklassen.

Bland mc-kanonerna briljerar Uno 
Duzell, Stockholm, FN, medan en av 
Alingsås klarast lysande stjärnor, Sven 
Torin, Norton, till de 3.000 åskådarnas 
stora glädje vinner bland katalogåkarna.
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ALINGSÅS

Vid tävlingarna den 8 mars 1931 fanns 
den förträfflige och på sin tid så populäre 
kåsören Pettersson, alias Sven Lantz, på 
plats. Här följer hans upplevelse av det 
hela.

30 stycken motorcyklister for igår 
omkring och störde söndagsfriden. 
Cirka 2000 personer hade infunnit 
sig för att på närmare håll åhöra 
mullret, jämväl åse snabbåkningen. 
En del notabiliteter syntes på plat-
sen, förutom undertecknad märkes 
doktorerna Bratt och Hägerlund, 
vilka på grund av den rådande 
kylan hyste stora förhoppningar 
om nya patienter på måndagen, t f 
stadsfiskalen 
H Hellsvik som höll ett vakande 
öga över de utkommenderade 
polisstyrkorna samt hälsovårdstill-
syningsman A M Johansson, vilken 
red omkring på en häst, vars kött 

EVENEMANG. Annons införd i AT inför 
tävlingarna den 6 mars 1932.

Flera duktiga förare
Ett flertal alingsåsare nådde framstående 
placeringar i de olika klasserna i ovan 
nämnda tillställningar. Förutom redan 
nämnda Karlborg och Torin hittar vi i lis-
torna Nils Hultstrand, Grindley Peerless, 
Gunnar Norström, NV, John Frykman, 
Norton, C-E Wernersson, Humber, 
Oskar Pettersson, FN, Anders Lans, Rex, 
Elis Nilsson, Norton, Gösta Johansson, 
Norton, Bertil Olsson, Norton, Per-Olof 
Björkblom, Norton. Dessutom Erik 
Danielsson från Sollebrunn på Norton, 
vilket tycks var det allra mest populära 
märket på den här tiden.

Värmde upp vevhuset
Hur många tävlingar som genomför-
des innan andra världskriget med sina 
restriktioner satte stopp för dylika ar-
rangemang har jag ingen kunskap om. 
Däremot att man även tävlade på sjön 
Gärdsken (dåtida stavning) samt att det 
var 22 grader kallt vid ett race på Mjörn 
år 1929. Nils Hultstrand servade Ha-
rald Karlborg. I ett reportage i AT inför 
klubbens 70-årsjubilem berättas att hans 
uppgift var att värma upp vevhuset med 
blåslampa mellan varven. Så kunde de gå 
till på den gamla goda tiden.
                                          Anders Thorn

En hästkraft räcke för kåsören Pettersson
han troligen får den sorgliga plikten 
att besiktiga inom kort.

Vi lånade djuret av honom ett par 
minuter för att visa honom hur en 
verklig livhusar tar sig ut i sadeln. 
Effekten var givetvis storartad. Om 
icke pållen visat benägenhet att 
skena hade allt folket fått se prov på 
hur man tyglar en ädel springare. Nu 
fann vi rådligast att kliva ned från 
hästryggen, varefter vi ställde oss i 
kön vid glöggtältet. Här var det liv 
och rörelse. Korkarna smällde, pri-
musköken brusade och de tio koppar 
som funnos diskades nästan för var 
femte person som använde dem.

Även innanför banan rådde rörligt 
liv. En hel armé av funktionärer, 
sprang omkring och letade efter dem 
som skulle tävla och det inträffade 
flera gånger att man hittade en förare 

och lyckades få iväg densamme i 
ett heat, varvid det rådde allmän 
glädje.

På kvällen samlades man på Stads-
hotellet, där fabrikör Gust. Anders-
son utdelade troféer till dagens seg-
rare. Själv fick Andersson mottaga 
klubbens guldplakett som en ringa 
erkänsla för allt vad han uträttat 
vid denna och andra tävlingar.

Herrar Carl Jonsson, Halmstad 
och Olle Wirgin, Stockholm, vilka 
trots sin rasande fart på isen klarat 
livhanken, blevo hissade av klena 
armar och voro åter nära att om-
komma.

Desstom var det dans. 
Stilla och drömmande.

                                  PETTERSSON

du, av någon anledning
skulle ha missat

att betala in 
medlemsavgiften

till Ditt Sällskap/Förening,
så går det utmärkt att 

göra det nu, så att du inte
missar nästa nummer 

av tidningen

Om

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

IDROTTSFÖRENINGAR och
IDROTTSHISTORISKA 

FÖRENINGAR/SÄLLSKAP 
I VÄSTERGÖTLAND!

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

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

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

Lämna in handlingar på närmaste arkiv, för säker förvaring. 
REDAKTIONEN FÖR WI.
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Den 5 april 1931 bildade ett 
glatt gäng grabbar i Rem-
mene en fotbollsklubb, som 
tog sig namnet Frisko. Det 
byttes ganska fort ut till IK 
Friscopojkarna och sedan 
några år tillbaka heter klub-
ben IK Frisco. 

Klubben har sin hemvist i Remmene, 
som ligger i Herrljunga Kommun. Vid 
starten på 30-talet, bodde nästan alla 
spelare i just Remmene, men idag bor de 
flesta i Herrljunga.

Brynolf Pettersson blev vald till klub-
bens första ordförande 1931. Sedan har 
det varit många fantastiska ordföranden 
genom åren, som har svingat klubban på 
ett alldeles utmärkt sätt och som verkli-
gen har sett till att klubben fortfarande är 
vid mycket god hälsa.
Några av de, som varit ordförande under 
lite längre perioder är bl.a. Inge Bertils-
son 1973-1979 och 1991-1994, Kjell 
Olofsson 1982-1990 och 2005-2006, 
Olle Snygg 1995-2004 och 2010-2012.

IK Friscopojkarna c:a 1930-40. Deras plan var på Remmene skjutfält.
Yngve på hänget, Eskil Andersson, Sven Aronsson, Allan Frost, Ingvar Carlsson, 
Bertil Karlsson, Brynolf Pettersson, Erik Stjernstrand, Torsten Andersson, 
Olle Andersson och MV Tore Frost.

IK Friscopojkarna c:a 1955
Stående fr.v. Sten Frost, Assar Bengtsson, Allan Frost, Alf Frost, Allan Pettersson, 
Ingvar Pettersson, Frej Johansson och Gustav Larsson.
Knästående fr.v. Max Johansson, Bertil Helmersson, Folke Bergström, Jim Johansson 
och Kurt Jonsson.

Friscopojkarna genom åren

Frisco har idag ett mycket framgångsrikt 
damlag i de högre regionerna i seriesys-
temet. Ungdomsverksamheten har man 
idag tillsammans med Herrljunga SK och 
det fungerar på ett alldeles utmärkt sätt.

Katebovallen heter idrottsplatsen, som 
sedan ganska många år tillbaka är ett 
mycket populärt ställe, speciellt när det 
arrangeras Friscocupen i juni, för både 
pojkar och flickor.

De mest kända spelarna genom åren är 
väl bröderna Allan, Tore, Sten och Alf 
Frost och även bröderna Max, Frej, Thor 
och Kaj Johansson.

Dessa bröder har verkligen bjudit både 
motståndare och publik på många min-
nen på många planer genom åren.

Målvakten Folke Bergström och backen 
Allan Bergström är också två kända Fris-
coprofiler både på och utanför fotbolls-
planerna.

”Mr Frisco” kallade man en annan stor 
idrottsprofil, som Lars Larsson var. Han 
var allt i allo, spelare, lagledare, ordfö-
rande och även linjeman. Lasse fanns 
alltid till hands. Ingenting var omöjligt 
för honom, när det gällde fotboll och det 
var bara Friscopojkarna som gällde.

En gammal centerhalv, Gunnar Am-
björnsson, var också en stor profil i Fris-
copojkarna under 1950 och 1960-talen.

Harry Nilsson
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IK Friscopojkarna inför avresa till träningsläger till danska Vejle 1970.
Stående fr.v. Folke Bergström, Anders Korpås, Göran Bartholdsson, Tore 
Korpås, Sture Jacobsson, Lennart Bergström, Håkan Andersson, Kjell-
Arne Dalenhag, Leif Berg, Ove Brynolfsson och Inge Bertilsson.
Sittande fr.v. Lars Vång, Göran Knutsson, Lennart Dalenhag, Tomas 
Fredriksson,Nils-Gunnar Svantesson, Sture Frost, Lars-Göran Berggren, 
Kent Ragnarsson och Nils-Åke Johansson.

IK Friscopojkarna c:a 1960
Stående fr.v. Frej Johansson, Alf Frost, Stig Einarsson, 
Allan Frost, Kurt Jonsson, Max Johansson och Allan 
Pettersson.
Knästående fr.v. Ingvar Pettersson, Karl-Erik Sven-
berg, Folke Bergström, Allan Bergström och Anders 
Holmestrand.

Den 3 oktober 2015 träffades 
ett 25-tal gamla crossåkare från 
Alingsås MK på klubbens forna 
crossbana i Kärtared för att åter-
uppliva gamla minnen.

Crossbanan i Kärtared, som var belägen 
i Vårgårda kommun, anlades, och drevs, 
av den dåvarande Alingsås Motorklubb i 
början av 1960-talet. Efter ca 10 år upp-
hörde verksamheten i Kärtared och en ny 
bana anlades, även den, inom Vårgårda 
kommuns gränser. Denna gång i Hol. 
Numera är det MC Alingsås som har 
huvudansvaret för banan i Hol.
Under 1980- och 1990-talen förekom en 
annan verksamhet på den forna Kärta-
redsbanan, då Älvsborgs Ryttarsällskap 
(ÄRS) hade en fälttävlansbana på delar 
av den f.d. crossbanan. Än i dag kan man 
se rester av några av hindren, bl.a. vat-
tenhindret.

Initiativtagare till återträffen med de 
gamla AMK:arna var Stig Göransson, 
själv aktiv åkare när det ”begav sig”. För 
att alla skulle känna igen sig i omgiv-
ningen, hade man låtit rita in den gamla 
banan på en modern karta. Merparten av 
besökarna tog tillfället i akt att ännu en 
gång ta sig runt banan, fast nu till fots.

När alla var nöjda med vistelsen i Kärta-
red blev det återsamling i Hjortgården, i 
Alingsås, där många gamla minnen från 
”flydda dagar” ventilerades till fikat.

                                    STIG SJÖGREN

En sextett gamla AMK:are på återbesök på den forna crossbanan i Kärtared: 
Från vänster:Kjell Nilsson, Kent Andersson, Bo Bergqvist, Ronny Andersson, 
Stig  Andersson och Jan-Olof Carlsson.
                                                                                                           Foto: Stig Sjögren

Samma sextett uppradade i Kärtared 1962. Från vänster: Kjell Nilsson, 
Kent Andersson, Bo Bergqvist, Ronny Andersson, Stig Andersson och 
Jan-Olof Carlsson.
                                                                                             Foto via Jörgen Lindström.

Crossåkare 
på återträff

HERRLJUNGA / VÅRGÅRDA
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”Still going strong” är en benäm-
ning som Stig Jönsson (77 år) fått 
höra under många år och det sägs 
också med all rätt om Lars-Ove 
Ekman, trots sin ungdom (73 år). 

Jag träffar dem i Vårgårda IK:s bord-
tennislokal i gamla Tångahemmet på 
Tånga Hed i Vårgårda. En timma har vi 
på oss sedan skall de träna tillsammans 
med betydligt yngre spelare. Stig har 
varit sektionen trogen sedan den bildades 
1954 medan Lars-Ove har sin bakgrund 
i den numera nedlagda klubben BTK 
Temapojkarna som hade sin hemvist i 
Bråttensby, en liten by mellan Vårgårda 
och Herrljunga. Där var han ordförande 
de flesta åren mellan 1962 och 2011.

Lars-Ove Ekman har med stor framgång 
prövat fler bollsporter. Som fotbollsspe-
lare var han en stor profil i Södra Härene 
IF både på planen och i föreningens 
styrelse. På senare år har han också blivit 
en hängiven boulspelare. Epitetet ”still 
going strong” som bordtennisspelare för-
stärktes när Lars-Ove så sent som förra 
året vann Vårgårda IK:s klubbmästerskap 
i dubbel tillsammans med Alexander 
Asservik (15 år). Lars-Ove är en trogen 
besökare på Caféet ”Måndagsmorgon för 
män” i Centrumkyrkan. Han utmanades 
för några måndagar sedan av den 20 år 
yngre prästen Jan Davidsson i bordtennis 
och numera avlutar de kaffestunden med 
en bordtennismatch på kyrktorget. Så för 
Lars-Oves del blir det nu två träningspass 
på måndagar.

Likt Lars-Ove började Stig Jönsson spela 
bordtennis i 10-12-årsåldern. För Stigs 
del debuterade han i en källare under 
huset där Olle Ekman bodde. Olle grävde 
helt enkelt med spade (nja, enkelt var det 

Lars-Ove Ekman och Stig Jönsson

Lars-Ove Ekman demonstrerar sin serve. 
Bilden är tagen någon gång under 
2000-talets början, då  Lars-Ove  
representerade BTK Temapojkarna.
Foto via Lars-Ove Ekman

Stig Jönsson i aktion under 
Vårgårda IK:s klubbmästerskap 1983
                               Foto. Peter Jonasson

”Gubbar” som vägrar sluta spela bordtennis.
nog inte) ut en källare under sitt hus och 
där placerade han ett bordtennisbord och 
bjöd in Stig. En gång när Stig kom dit 
var bordets hörn avsågade. Stig har ald-
rig varit stor till växten och Olles pappa 
hade sett att Stig slog sig på bordets hörn 
när han böjde sig ned och det såg farligt 
ut. Då sågade han helt sonika av hörnen 
för att skydda den lille spelaren.

Stig berättar att 1970-71 var VIK på topp 
och gick upp från 3:an till 2:an. Även 
om han var en framgångsrik spelare för 
sitt bordtennislag så är det nog post-
mästerskapen han är mest känd för då 
han i dessa mästerkap samlat på sig inte 
mindre än 15 guldmedaljer, 7 i singel och 
8 i dubbel. Flera av segrarna i dubbel var 
tillsammans med vårgårdasonen Tommy 
Andersson som spelade med Falkenbergs 
BTK i allsvenskan. (Tommys bedrifter i 
bordtennis är värda en egen artikel).

Gemensamt med Lars-Ove har Stig varit 
framgångsrik i andra sporter som fotboll 
och handboll. Om Jan-Anders ”Jonte” 
Sjögren fått som han ville så hade han 
lockat över Stig till tennisbanan. Stig 
prövade men blev aldrig vän med ett så 
stort racket. Jonte och Stig gick realskola 
tillsammans i Herrljunga.

När jag frågar om de har några goa min-
nen från den gamla goda tiden så berättar 
Lars-Ove att han minns en mycket kall 
kväll någonstans i Skaraborg, det var nog 
-20 grader. De spelade sig svettiga i en 
källarlokal och sedan fick de gå ut för att 
komma till duscharna i en annan lokal. 
Om det var en go tid kan diskuteras. Då 
påminner sig Stig att det var så kallt inne 
när de skulle börja spela en match i bör-
jan av 70-talet att en av spelarna började 
spela i keps och trenscoat. De fortsätter 
en stund att berätta minnen och det är 

inte svårt att förstå att de fått ut mycket 
av sin sport. Vi kommer in på utveck-
lingen av rack och då säger de samfällt 
att det inte går att jämföra dagens racket 
mot de som de använde i början av sina 
karriärer. De visar vilka de använder 
idag och hur de är uppbyggda. Det är 
stor skillnad mellan Lars-Oves och Stigs 
racketar. Stigs är väl nött, särskilt på 
en kant vilket förklaras av att han är en 
utpräglad defensiv spelare som tröttar ut 
sina motståndare. Då blir det många låga 
kantslag och till och med i golvet intygar 
Lars-Ove som berättar att när han fyllde 
70 år fick han en proffsracket signerad av 
J-O Waldner. Lars-Ove har aldrig använt 
det i tävling eftersom det kräver en helt 
annan spelstil.

Vi närmar oss träningstiden och jag frå-
gar hur det är med återväxten i klubben 
och får till svar att den inte är så bra. De 
gör ingen hemlighet av att de är mycket 
kritiska mot Västergötlands bordten-
nisförbund som gått ihop med Bohuslän 
och Dalsland. Det blir långa resor på 
kvällarna vilket inte passar yngre som 
går i skola eller jobbar. VIK har också 
reducerat seriespelet (div. 3) till bara ett 
A-lag med fyra spelare vilket innebär att 
motiveringen för nya att träna inte blir så 
stor. Det är få platser att konkurrera om. 
Men det är ingen tvekan att ”gubbarna” 
som vägrar att sluta är goda förebilder 
för yngre som vill pröva på bordtennis-
sporten, också i Vårgårda. 

Bertil Hedlund
Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
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En av Lidköpingsbygdens äldsta 
idrottsföreningar, Segelsällskapet 
Westgötarne, fyller 125 år i år.

 
För säkerhets skull bör det förklaras att 
rubriken inte syftar på något omåttligt 
konsumerande av starka drycker fast seg-
ling alltid har varit en ”blöt” verksamhet. 
Nej.. ”att gå för fulla segel” är bara ett 
av de många uttryck som för en lekman 
kanske inte alltid framstår som vad det 
egentligen är!

Den som t ex tror att bog är en köttbit, 
falla av är att ramla eller att halsar är 
ett sätt att dricka, är naturligtvis bara en 
okunnig landkrabba och snedseglare som 
inte är insatt i det speciella segelspråket.

Men för att ta det från början så trodde 
kanske inte de pionjärer i Lidköping som 
startade klubben den 7 juni 1890 att det 
skulle bli den folksport som den idag är. 
Från att i många år ha varit ett nöje för 
några få välbeställda och till att 125 år 
senare vara en breddsport för hela famil-
jen och för alla samhällsklasser.

Det var därför inte så konstigt att det var 
tolv ”storgubbar” från staden som var 
närvarande vid det första sammanträdet 
på anrika turisthotellet i Råbäck. 
Mötet var initierat av August Swahn som 
också blev SSWs förste ordförande. 
Några tidstypiska detaljer, som om-
nämns i föreningens 100-årsskrift, är att 
medlemmarna då bl a måste ha blanka 
knappar i klubbkavajerna samt en 

Optimistjollesegling

Småbåtshamnen vid Framnäs i Lidköping 
med SSWs klubbstuga till höger 

Dom två som står på segelbåten, som 
tillhörde bandyspelaren och seglaren 
Seve Kjellqvist, är Torsten Warnicke och 
Lennart ”Bombi” Birgersson som båda 
är seglar- och ledarveteraner i SSW

Skridskoseglaren är Lennart ”Bombi” 
Birgersson som också spelade (tillsam-
mans med Seve) i Wästerlunds bandylag 
som kvalade till allsvenskan 1959 och 
1960. 

Kappsegling i Lidans utlopp i Vänern

125 ÅR FÖR FULLA SEGEL!
seglarmössa med speciellt märke i vilket 
förstås förstärkte allmänhetens uppfatt-
ning om segling som en ”snobbsport”.

Allt har ju förändrats i samhället och 
även i sportens värld under dessa 125 
år, så naturligtvis även seglingen och då 
framförallt på tävlingsnivån.  Men den 
ursprungliga idén att snabbast möjligt 
segla runt ett antal märken på en bana på 
sjön med därtill hörande olika vindrikt-
ningar, strömmar och allt som kan hända 
på ett öppet hav är väl fortfarande grund-
tanken! Genom åren har dock material, 
utrustning, datorisering m m stegvis 
förvandlat framförallt tävlingsseglingen 
från det lite semesterbetonade överklass-
nöjet till en högteknologisk vetenskap för 
välutbildade heltidsutövare.

Dock finns även idag det mer fritidsbe-
tonade hobbyseglandet kvar från unga 
flickor o pojkar i små jollar med bara ett 
roder och ett ”lakan” som enda utrust-
ning till större familjebåtar för vecko-
långa turer i vida vatten. Och vad är väl 
vackrare för ögat än att blicka ut över en 
glittrande fjärd med en samling ”solröda” 
segel som avtecknar sig mot en blå him-
mel i en lagom bris. Även vintertid kan 
man se seglarfolket susa fram på vattnet 
men då på stålskodd fot och blankis.
Bland de SSWare som under åren 
uppmärksammats av även icke seglings-
frälsta Lidköpingsbor finns namn som 
legendarerna Torsten Warnicke och Len-
nart ”Bombi” Birgersson, 60-talets Ove 
”Bölja” Lundgren, 80-talets Peter Dykes 

samt mångårige ledaren och tävlingsseg-
laren Lars Appelberg

Så Segelsällskapet Westgötarne som 
innehåller både tävlings- och hobby-
seglare kan säkert fira sina 125 år i den 
förvissningen att klubben och seglingen 
kommer att fortsätta vara en hobby och 
sport för många även i vår ovissa men 
förhoppningsvis positiva framtid. 
Lidköpingsborna kan därför med stolthet 
gratulera SSW till de 125 åren och även 
se fram emot att klubben också i framti-
den ger dem trevlig sysselsättning samt 
fortsätter sprida PR för staden, bygden 
och Vänern.

För Lidköpings Idrottshistoriska Säll-
skap har SSW och seglingen varit och 
är en mycket viktig och omfattande del i 
arbetet med att dokumentera idrotten och 
dess historia i Lidköpingsbygden.

Vi tackar klubben och dess funktionä-
rer för all hjälp och stöd med detta och 
gratulerar samt önskar SSW all lycka 
och framgång och fortsatt verksamhet för 
”fulla segel”.

                             Ingemar Williamsson
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Mycket har hänt inom cykelspor-
ten i Sverige sen starten i slutet 
av 1800-talet. Början i Lidköping 
samt nuläget i Skara kan i viss 
mån beskriva detta.
Lidköpings Velocipedklubb 
L.V.K, var den första cykelklubben i 
Skaraborgs Län och bildades den 11 
april 1894  på Hotell Svea i Lidköping. 
Initiativtagare var Linus Westberg, Gus-
tav Lindhe, C.A, Hedström och Gustav 
Wennberg. 20 medlemmar anslöt sig 
genast. I Skara gjordes ett försök samma 
år att ordna en cykeltävling men endast 3 
intresserade anmälde sig.

Den första cykeln tillverkades 1790 av 
fransmannen de Sivrac. Till Sverige kom 
den första cykel 1869 och Svenska Hjul-
förbundet var en föregångare till Svenska 
Cykelförbundet som bildades 1888.

När den första cykeln visades på Lidkö-
pings gator kan inte med säkerhet anges, 
dock är det bekräftat att posten delades ut 
per cykel i Örslösa 1889.

Att vara tävlingscyklist har inte alltid 
varit så lätt. I vissa kretsar ansågs cykel 
vara ett ”satans påfund”. Vid en av de 
första ”Mälaren runt-tävlingarna” hade 
två man gått loss och när man passerade 
en av socknarna blev den som låg tvåa 
slagen av både påkar och piskor. Han 
lyckades dock ta sig i mål, blodig och 
sönderslagen. I Wästgöta-Posten den 
15 juli 1896 beskrevs cyklisterna som 
”inga vackra karlar, krokiga, klena armar, 
inklämda bröst och så hade de en liten 
flaska med slang som de sög ur som 
dibarn”.

Åter till Lidköping, den 10 juli 1893 pas-
serades Lidköping av två cyklister från 
Stockholm, A Horwitz och B Lindblad 
på väg till Göteborg. Möjligen var det 
detta som inspirerade några unga Lid-
köpingsgrabbar att starta en cykelklubb 

CK Agon
Öv. rad fr. v. Börje Anderberg, Nils Hallström, Sven Linder, Gunnar Linder, okänd.
Mitten fr.v. Kalle Almia, Nils Jonsson (Joninger), Åke Gustavsson, Sigge Helmer.
Nedre rad fr. v. Levi Axelsson, Anders Falk, Bernt Bäcklund.

Från Lidköpings Velocipedklubb till Team Tre Berg

Lidköpings Velociped-Klubb 1894

enligt ovan. Man tog fram stadgar där 
man bl a kunde läsa att ”endast amatörer 
äga tillträde i klubben” och att klub-
bens ändamål var att genom övningar, 
uppvisningar och tävlingar öka intresset 
för cykelsporten. Även ”Regler för ritt” 
framarbetades. Nu var det dags för den 
första utfärden som gick till Axvall och 
fler populära utflykter gjordes varje år 
fram till 1905. Om någon direkt tävlings-
verksamhet förekom är okänt. Klubben 
upplöstes sedan 1924.

Men redan 1927 bildades en ny cykel-
klubb i Lidköping, nämligen Lidköpings 
Cykelklubb, L.C.K. De kommande åren 
var klubben mycket aktiv med en mängd 
arrangerade tävlingar och 1928 deltar 
damer för första gången i ett cykellopp, 
Lidköpingsloppet, där LCKs Karin Gus-
tavsson segrade.

1930 tar LCK initiativet till något som 
kom att höja intresset för cykelsporten i 

Lidköping. Tillsammans med den nybil-
dade Lidköpingsklubben CK Agon beslu-
tade man att två gånger om året köra en 
lagtävling om en uppsatt pokal. Eftersom 
CK Agón bildades inom Nykterhetslogen 
i Lidköpings Väl, kallades tävlingen i 
folkmun för kampen mellan ”fylleris-
ter” och ”nykterister” och samlade stora 
åskådarmassor.

Det finns förstås mycket mer att berätta 
om från kommande år och här är några 
händelser i korthet:

1933   Klassikern ”Kinnekullerundan” 
arrangeras av CK Agón och genomförs 
för första gången och den lever än idag 
men i annan form

1934   LCK upplöses

1942   Sista tävlingsåret för CK Agón, 
därefter bedrivs ingen verksamhet. Klub-
ben upplöstes helt 1983 av då åldrade 
medlemmar

1948   Kraftsportklubben All-Round 
startar en cykelsektion men den fanns 
bara i fyra år

1952   LCK återstartas av ett gäng grab-
bar från den nedlagda cykelsektion i KK 
All-Round

1968   Elitåkarna Jan-Åke Ek och Gösta 
”Fåglum” Pettersson engageras att be-
rätta om sina upplevelser och stimulera 
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Fr v: Alexander Fåglum Karlsson, Lukas 
Eriksson, Markus Fåglum Karlsson,
Gustav Höög, Kim Magnusson, 
Alexander Wetterhall, Niklas Gustavsson,
Ludvig Bengtsson, Sebastian Balck,
Alexander Ginsjö 
                                           foto: Tre Berg

skolungdomar att börja tävlingscykla
1980   Klubbens bästa period, bl a blir 
Ann-Charlotte Nordin uttagen i Svenska 
Landslaget

1985   Ett av Postgiro Opens etappmål 
förläggs till Lidköping

1991   Postgirot passerar Lidköping med 
ett spurtpris på Wennerbergsbron

2005   Efter några år av obefintlig verk-
samhet startar tävlingsverksamheten igen

2011   Den nu mycket livaktiga Lidkö-
pings Cykelklubb arrangerar cykelcros-
stävlingen Northwave CX Cup i Villa-
parken med stora delar av svenska eliten 
på Plats

Team Tre Berg, Sveriges 
första proffsklubb
Team Tre Berg-Bianchi är ett professio-
nellt svenskt cykellag med säte i Skara 
och som startade 2015. Tillsammans med 
General Manager Thomas Löfkvist och 
teamets 10 cyklister är målet att bli ett 
av Europas absolut bästa continentallag 
samt att skapa en ny plattform för svensk 
cykelsport. 

Så här säger ägaren Kristian Wejshag:
 
Under de sista två åren har jag kommit i 
kontakt med, en för mig, helt ny sport – 
Cykelsporten. Byggandet av projektet Tre 
Berg har växt fram sedan hösten 2013. 
Med stor hjälp av framförallt Håkan 
Oldin och Alexander Wetterhall, där 
vi under många långa träningsrundor 
bollat idéer och tankar, har jag skapat 
en uppfattning om hur jag velat forma 
ramarna för ett långsiktigt, hållbart, 
starkt och tydligt projekt inom cykelspor-
ten. Ett projekt där vi skapar utrymme 
för såväl motionären som yttersta eliten. 

Allt under samma paraply.
Det är med stor stolthet och glädje vi 
nu presenterar såväl Tre Berg – din nya 
cykelutmaning på klassisk mark, som 
continentallaget Team Tre Berg-Bianchi. 
Att få möjligheten att vara med och 
skapa helheten Tre Berg är en fantastiskt 
spännande utmaning. Tillsammans med 
teamets General Manager Thomas Löf-
kvist, våra cyklister och övrig personal 
ser jag med stor spänning fram emot 
2015. Vårt mål är att vi skall ta ett stort 
ansvar i att vara med och lyfta svensk 
cykelsport – ordentligt.

Och så här uttalar sig General Mana-
ger Thomas Löfkvist:

Teamet vi satt ihop är en blandning av 
unga lovande cyklister och äldre åkare 
med erfarenhet. Gemensamt för dem är 
att de alla brinner för cykel och vill ta 
steget vidare ut mot de stora en stora 
tourerna. Det är en stor utmaning för 
mig att få leda dessa och utveckla dem i 
deras karriärer fortsätter Thomas.

Tävlingar
I Team Tre Berg ingår, förutom de 10 
proffscyklisterna, ytterligare 20 cyklister 
i stallets träningsgrupp. Här finns också 
några åkare från Lidköpings Cykelklubb. 
Stallet kommer att tävla i UCIs (Unio-
nen Cycliste Internationale) tävlingar i 
Europa.

Klubben har redan i år nått fina natio-
nella framgångar då Alexander Wetter-
hall vann kortbane-SM i Sundsvall och 
Alexander Ginsjö vann SM i linjelopp på 
Sollerön.

Redan när Team Tre Berg-Bianchi bilda-
des för några år sedan fanns det en ambi-
tion att slå Vätternrundans rekord. Laget 
har tränat och byggt en grupp för att slå 
Team Ride of Hopes rekord från 2002 
som var sex timmar och 37 minuter. Och 
det lyckades man med!
De nya rekordhållarna i Vätternrundan 
är: Alexander Wetterhall, Alexander 
Gingsjö, Niklas Gustavsson, Kim 
Magnusson, Marcus Fåglum alla Team 
Tre Berg-Bianchi samt Joakim Åleheim, 
Cykologen CK, Christoper Stevensson, 
Motala AIF och Rasmus Mikiver, CK 
Hymer

Nytt cykellopp
Man anordnar även en ny cykeltävling 
som hade premiär den 6 september 2015 
och som man hoppas skall bli en utma-
nare till Vätternrundan. Både starten (Vi-
lan) och målet (Domkyrkan) är i Skara. 
Totalt ska cyklisterna avverka 18 mil och 
1700 höjdmeter. Olympiska guldmedal-
jören Bernt Johansson har en nyckelroll i 
marknadsföreningen av loppet. 
Man hoppas att den geografiska utma-
ningen på klassisk mark med tre höjdtop-
par ska locka, bl a genom det faktum att 
den är lite kortare än Vätternrundan. Det 
finns både tävlings- och motionsklass. 

                           Ingemar Williamsson

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.

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

du, som privatperson också 
kan bidra med att förgylla 

tidningen med insändare, reportage etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror 

kan intressera våra läsare, så tveka inte,
utan skicka in det till red.

Du vet väl att

Du får också skicka in bilder för publicering 
–färg eller svart/vitt

digitala, 
högupplösta, 

eller 
vanliga kort. 
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1950 deltog F 9 från Säve 
med ett lag i Fältstafetten. 
Inledningsvis gick det bra 
och laget ledde när det var 
dags för skyttesträckan. Sol-
daten där lyckades dock inte 
alls, utan missade skott efter 
skott. 
Bland publiken fanns överste 
Tarras-Wahlberg, chef för A 
2. Han gillade givetvis inte 
vad han såg. I takt med att 
skytten fortsatte att ”bom-
ma”, steg överstens frustra-
tion.
När skytten missade sitt 60:e 
skott, fick översten nog. Han 
klev upp på skjutvallen, flyt-
tade på soldaten, tog hans 
gevär, lade sig ner, siktade 
och träffade ballongen med 
första skottet.
- Inget att tala om, var hans 
enda kommentar.

Starten.
1945 lanserade Göteborgs Korpidrotts-
förbund en fälttävlan, som skulle avgöras 
i Slottsskogen, med start och mål framför 
Björngårdsvillan. Stafetten lockade 26 
åtta-manna lag premiäråret.
- Vi deltog med flera lag, även damlag, 
under andra hälften av 60-talet och första 
hälften av 70-talet, berättar Bengt-Olof 
Broback, OK Flundrehof i Sjuntorp.

Rodden.
Fältstafetten innehöll sju sträckor. Start-
sträckan bestod av löpning, 700 meter på 
asfalt. Därefter följde en roddsträcka.
- Rodden var utan tvivel den mest spek-
takulära sträckan i Fältstafetten, menar 
Matts Mattsson. Den genomfördes i 
Stora dammen i Slottsskogen.
Vi använde försvarets flatbottnade land-
stigningsbåtar, som var klumpiga och 
ganska svårmanövrerade. Dessutom var 
det ofta trångt i dammen och krockarna 
och påkörningarna var legio. Det väx-
lades många hårda ord mellan de olika 
lagen.
- Eftersom rodden var sträcka nummer Bengt-Olof Broback på planket.

Fältstafetten

SKF:s vandringspris.

två och följde efter en inledande löpar-
sträcka, var det värdefullt med en god 
löpare där, så att man, om möjligt, kunde 
gå ut i täten, fyller Ingemar Carlsson på.

Lagen rundade den lilla ön i Stora dam-
men, en sträcka på 5-600 meter. Men 
1989 fick man inte runda ön. För första 
gången på 20 år hade en flamingounge 
fötts där och den fick på inga villkor 
störas. Därför blev det i stället en rak 
sträcka med rundning kring ett märke.
- Det gjorde ju att det blev ännu trängre 
och ännu mer ”stök”, fortsätter Matts. 
Ett annat problem var att det ibland var 
lite vatten i dammen. Då fastnade många 
gånger årorna i botten, med påföljd att de 
släppte i fästet och man tappade tid på att 
få fast dem i årtullarna igen.
Det var två roddare i varje båt. En satt på 
toften och rodde som vanligt, medan den 
andre stod på båtbotten, vänd mot sin 
lagkamrat och tryckte på årtagen.

1966 var det kris för roddsträckan. Ett 
par veckor före tävlingen hade Stora 
dammen tömts på allt vatten. Skälet var 
stensättning runt dammen.
- Men med hjälp från berörda myndig-
heter fick vi vatten påfyllt till en lägsta 
nivå av 35 cm, berättade Uno Bermfors, 
tävlingsledare under flera år.

- Vi hade möjlighet att träna på hemmap-
lan, säger Bengt-Olof Broback. Vid en 
militär övning, där man tränade överfart 
över Göta Älv med landstigningsbåtar, 
gick en båt sönder och blev kvarlämnad.
Erland ”Rosten” Olsson, som fått sitt 
smeknamn efter sitt yrke som skrothand-
lare, tog hand om båten och satte den i 
stånd. Sedan kunde vi träna på Sjölanda-
sjön.

Skyttet.
Tredje sträckan var åter löpning, 600 
meter. Därefter följde skyttesträckan. 
Den började med två kilometers cykling 
till Högsbo skjutbana. Där genomfördes 
skyttet med mausergevär och därefter 
följde två ”nya” kilometer på cykel. Den 
tävlande behövde inte ha med sig geväret 
under cykelturen, utan det fanns på 
skjutvallen. Skjutmålet varierade mellan 
ballonger och porslinstallrikar på 200 
meters håll och det räckte att träffa ett 
mål. För skickliga skyttar var det oftast 
nog med ett skott.
På 70-talet gick man över till korthålls-
vapen och minskade skjutavståndet till 
50 meter.

Hinderbana.
Sträcka fem var en hinderbana. Det fanns 
flera tuffa hinder, såsom planket och 
balansgång på stockar.
- Planket var ca två meter högt. Speciellt 
svårt var det för de kortväxta, som kunde 
ha besvär med att få tag i kanten. Om 
det regnade, var balansgången på stockar 
äventyrlig. Det var flera som ramlade ner 
och slog sig rejält, berättar Ingemar.
Vi byggde upp några hinder vid vår 
klubbstuga Rödjan, bl. a. ett plank, för att 
kunna träna. 

Handgranat.
Sedan följde en ny, ur publik synpunkt, 
intressant sträcka. Det gällde att kasta 
en handgranat genom en pappskiva, som 
häftats fast i en järnram, med måtten 
100x75 centimeter (senare utbytt mot en 
hängande plywoodskiva) på 25 meters 
avstånd. Granaten var en ägghandgranat 
som vägde 640 gram och det räckte att 
träffa med en granat.

TROLLHÄTTAN
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OK Flundrehofs segrande oldboyslag 1968.
Övre raden fr v: Göte Fohlin, Harry Lindell, Ingvar Olofsson, Bertil Larsson och 
Inge Klasson.
Främre raden fr v: Ingemar Carlsson, Bertil Sjöström och Henning Kjellberg.

- Det här var något av en nyckelsträcka, 
menar Matts. Började man missa här, så 
riskerade man att få ”gummiarm” och 
tiden kunde rinna iväg ordentligt. Del-
tagarna hade obegränsat antal granater 
att kasta. Lyckades kastaren inte träffa 
öppningen inom en viss tid, fick denne 
flytta fram några meter.

Terränglöpning.
Sista sträckan var terränglöpning över 
2,2 kilometer i Slottsskogen, på en starkt 
kuperad och krävande bana.
- Vi hade ofta Harry Lindell, som var en 
mycket duktig banlöpare på medeldis-
tans, på denna sträcka, säger Bengt-Olof. 
Var vi inte för långt efter, var vi tämligen 
säkra på att Harry skulle komma först i 
mål.

OK Flundrehof – statistik.
Det var vårt oldboyslag som var mest 
framgångsrikt. Det vann sin klass sju 
gånger av elva och tog bl.a. hem SKF:s 
vandringspris efter tre raka vinster -71, 
-72 och -73, säger Bengt-Olof.

Två andra lag med anknytning till Troll-
hättan har vunnit, nämligen AB Sjuntorp 
som vann klass 1 1954 och 1955, samt 
Trollhätte Kraft 1958, också i klass 1.

Det var många färgstarka personer, som 
deltog i oldboyslaget. Harry Lindell 
sprang ofta sista sträckan.
- Men ibland fick han ta förstasträckan, 
för att ge oss ett bra utgångsläge inför 
rodden, berättar Matts, som flera gånger 
tog hand om roddsträckan.

Andra duktiga löpare var Lasse Lars-
son, Bertil Larsson och Kurt ”Kättar´n” 
Johansson. 
- Erland ”Rosten” Olsson var specialist 
på cykelsträckan, minns Matts. Han 
hade en gammal rostig standardcykel, 
men hade drevat den, så att han kunde 
”matcha” cykelspecialisterna.
En annan som ibland fick ta cykelsträck-
an var Åke Eriksson. Han var nämligen 
svensk mästare i skytte.

- Fältstafetten höll sig med en mycket 
duktig speaker, som hette Rolf ”Blom-
man” Blomquist. Han hade ett ”gott öga” 
till Flundrehof och bevakade oss lite 
speciellt. Kanske var det för att vi ofta 
var lyckosamma och med i täten, avslutar 
Bengt-Olof Broback.

                                   Lennart Karlsson

Källor: Pensionerade fältstafettdeltagare            
från OK Flundrehof.
Fältstafetten. En minneskavalkad genom 
fem decennier.

TROLLHÄTTAN

Trollhättan fyller 100 år som stad 2016
Idrottshistoriska Sällskapet kommer att uppmärksamma detta genom att inbjuda 
ett antal personer som på olika sätt bidragit till att skildra och dokumentera ett rikt 

idrottsutövande i vår stad. 
Därtill kommer aktiva som genom framgångsrika insatser på internationell- och 

nationell nivå satt Trollhättan på kartorna.

Vi inleder jubileumsföreläsningarna måndagen den 1:e februari 2016 kl.18.00
Folkets Hus, Cliosalen. 

Benny Gustavsson, framgångsrik hockeytränare och klubbchef i Västra Frölunda.

Måndagen den 29 februari 2016 kl.18.00
Folkets Hus, Cliosalen.

Fördragande är Bosse Adriansson, journalisten och radioprofilen med mer än 50 år 
inom trollhätteidrotten

Måndagen den 21 mars 2016 kl.18.00
Folkets Hus, Cliosalen.

Gäst är trollhättefotografen Roger Lärk. Roger har jobbat på vår lokaltidning i 
många år och varit duktig på att systematiskt arkivera alla sina bilder. 

Ett ovärderligt dokument.

Höstens föreläsningar startar måndagen den 26 september 2016 kl.18.00
Folkets Hus, Hebetatern (OBS!)

Håkan Mild gästar födelsestaden och minns hur fotbollskarrären startade i TFK,
 för att fortsätta i allsvenskan, landslaget med VM 94 som höjdpunkt 

och sedan som klubbdirektör i IFK Göteborg.

Alla hälsas hjärtligt välkomna! Fri entré!
TIHS/Hasse Rosendahl
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Främmestad IK
- Eftersom vi var nykomlingar i div. 
2, var vi ganska nöjda. Vi var med 
i toppen, men hade tre poäng upp 
till Trollhättans IF (TIF), som ledde 
serien.
Eftersom de var favoriter till serie-
segern och en seger, på den tiden, 
”bara” gav två poäng, så ansåg vi 
oss chanslösa att gå förbi, berättar 
Kjell Andersson, tränare för Främ-
mestad IK:s damlag 1979.
Men så var vi i Göteborg och mötte 
Högsbo. Det ösregnade och det blev 
en seg och dålig match. Till slut 
lyckades vi vinna med 3-2.

Ledarna skulle just lämna spelar-
båset, när det knastrade till i högta-
larna. En röst meddelade:
”Vi vill bara tala om för Främmestad 
att Rackeby har slagit Trollhättan 
med 1-0”.
- Jag flög upp och skrek, minns Kjell. 
Vad jag inte tänkte på, var att det var 
tak på spelarbåset. Jag slog i huvu-
det rejält och blodet rann. Men det 
gjorde inte så mycket.
Plötsligt var vi med i ”fighten” om 
seriesegern. Och i nästa match skulle 
vi möta TIF på hemmaplan i en ren 
seriefinal.

Tränarkarriär.
- Jag var på ett möte med Främmestad 
IK (FIK) på Bergevi 1975, berättar Kjell. 
Egentligen ville jag spela fotboll, men 
ena knä´t var förstört.
Plötsligt fick jag frågan, om jag ville bli 
tränare för klubbens damlag. De spelade 
i div. 5 och höll ganska låg nivå. Trä-
ningen var oregelbunden och vinterträ-
ning förekom inte.
Jag blev lite överrumplad, men tyckte det 
lät som en rolig utmaning och tackade ja. 
Det första jag gjorde var att införa året 
runt träning och göra den regelbunden.

Det gav resultat direkt och 1976 gick 
laget upp i div. 4. Säsongen 1977 blev 
FIK tvåa, men hade tur. Som bästa tvåa 
flyttades de upp i trean.
Laget fortsatte att utvecklas och gick rakt 
igenom div 3. FIK var totalt överlägset 
och segrade med 17 vunna matcher och 
en oavgjord. Sålunda spelade man i tvåan 
säsongen 1979.

- Nu började vi på allvar förstå att 
det fanns potential i laget. Vi hade en 
stomme av några unga, utvecklingsbara 
tonårsflickor, Yri Bengtsson, Anneli 

Hermanson, Annika Welander, Yvonne 
”Loppan”
Magnusson och Cecilia Theander, som vi 
kunde bygga vidare på.
Vi började också se oss omkring i närom-
rådet efter duktiga spelare, som vi skulle 
kunna värva. Sålunda anslöt systratrion 
Yvonne, Britt och Eva Johansson från 
Åsaka SK. De hade spelat i Inlands IF i 
div. 1 och bidrog med nyttig rutin.

Löftet.
Inför debuten i tvåan var intresset stort, 
inte minst från lokalpressen. På den sista 
träningen inför seriestarten dök GT:s 
reporter Ove Arthursson upp för att göra 
ett reportage.
- Han började med att fråga om vi skulle 
fortsätta ”marschen” och gå rakt igenom 
tvåan, berättar Kjell. Jag försökte dämpa 
honom och påpekade att Trollhättans IF 
var storfavoriter och att det nog var stopp 
nu.
Han gav sig inte, utan ville ha ett ”spet-
sat” uttalande av mig. Då klämde jag till 
med:
”Om vi vinner tvåan, så lovar jag att gå 
hem efter sista matchen mot Hol”.

Seriefinal.
Seriefinalen mot TIF på Bergevi rönte 
stor uppmärksamhet. Lokalpressen skrev 
flitigt och både GT och Expressen fanns 
på plats matchdagen. Intresset var också 
stort bland allmänheten och drygt 500 
åskådare kantade planen.
Matchen slutade med en klar seger för 
FIK med 4-1. Det anmärkningsvärda var 

att alla FIK:s mål kom på fasta situatio-
ner.
FIK tog ledningen med 1-0 på straff som 
Yvonne ”Loppan” Magnusson ”satte” 
säkert. TIF utjämnade till 1-1 innan paus.
I andra halvlek steg Anneli Hermans-
son fram som matchvinnare. Som blott 
femtonåring gjorde hon något så ovanligt 
som ett äkta hat-trick på frisparkar.
Annelie var känd för att skjuta hårt och 
tog för det mesta hand om frisparkarna, 
speciellt om det gällde att skjuta med 
kraft.
- Jag gjorde 2-1 med en frispark från 
30 meter, berättar Anneli. Vid 3-1 målet 
hade jag lite tur. Skottet tog i muren, 

Anneli Hermansson

Seriesegrare 1979. Stående fr v: Börje Hofling, Annika Velander, Mona Hermans-
son, Cecilia Theander, Anneli Hermansson Yvonne Johansson, Britt Johansson, Eva 
Johansson, Kent Karlsson, Kjell Andersson.
Sittande fr v: Evy Martinsson, Ros-Marie Hofling, Birgitta Hermansson, Yri Bengts-
son, Yvonne Magnusson, Laila Eriksson, Siv Rosenlund.
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Maratonpromenaden startar. Fr v: Börje 
Hofling, Kent Karlsson, Kjell Andersson.

men jag fick fatt i returen och ”satte” den 
i nättaket. Slutresultatet 4-1 gjorde jag 
med en ny ”30-metare”.

Anneli Hermansson.
- Jag fick givetvis mycket uppmärksam-
het efter matchen, minns Anneli. Det var 
självklart roligt. Som halvback är det 
sällan man blir omskriven.
Samtidigt tyckte jag att det var lite job-
bigt. Jag var ju bara 15 år och visste inte 
riktigt hur jag skulle hantera all upp-
märksamhet.

Stig Hagberg var närmast lyrisk när han 
skrev om Anneli efter matchen i Expres-
sen:
”En tjej med klipp i fötterna och alla 
möjligheter att bli något stort. Hon fick 
mig att tänka på en av våra största på 
herrsidan – Sune ”Mona-Lisa” Anders-
son*, stjärnproffs för många år sedan.
Två frisparkar satte hon otagbart i nät 
från 30 meters håll! En tredje fick hon 
retur på, men följde upp med ett nytt 
kanonskott – i nät”.
 
Anneli började spela fotboll tidigt. Ef-
tersom mamma Mona spelade i FIK, var 
Anneli ofta på Bergevi.
På den tiden fanns inget flicklag.
- Det var på tal att jag skulle få spela i 
pojklaget, men ledarna var inte tillräck-
ligt ”moderna” för att tillåta det.
Jag spelade faktiskt min första match i 
A-laget som 8-åring och som 10-åring 
var jag med i A-truppen, även om det 
mest blev bänknötande. Jag spelade ihop 
med mamma i A-laget i 10 år.

Att Anneli sköt hårt fick Anna 
Frithioff*** erfara. När FIK mötte 
Väderstad, stod Anna i muren då Anneli 
sköt en frispark. Anna sträckte reflexmäs-
sigt ut armen, bollen träffade och armen 
gick av.
- Det tragikomiska var att vi ju fick en ny 
frispark, eftersom det var ”hands”.

Påminnelsen.
- Efter seriefinalen dök Ove Arthurs-
son upp och frågade om jag mindes mitt 
löfte, berättar Kjell. Jag hade nästan 
glömt, eller kanske snarare förträngt, att 
jag lovat gå hem om vi vann serien. Jag 
insåg nu att löftet kanske måste infrias. 
Dessutom blev det nu allmänt känt, efter-
som Ove nämnde det i sin artikel.
Jag tog kontakt med Kent ”Keeper´n” 
Karlsson, lagledare och Börje Hofling, 
biträdande tränare och de lovade att följa 
med på en eventuell ”promenad”.

Serieledare.
Nu ledde FIK helt plötsligt serien med en 
poäng och var det jagade laget.
- Det blev en helt ny situation för oss, 
säger Kent. Nu var pressen på oss.
Men damlaget ”trampade på”. Falköping 
besegrades på bortaplan med 5-1 och 
sista hemmamatchen mot Slottsbron 
vanns med 2-1.

Sista matchen.
- Inför sista matchen mot Hol började vi 
bli ganska säkra, påstår Kent. Normalt 
skulle vi inte ha några problem att vinna 
över dem. Vi förberedde oss på seriese-
ger. Jag vågade till och med gå och köpa 
en flaska champagne.

I en tidning kunde man läsa rubriken:
”Se upp! Annelis guldfot skjuter er sön-
der och samman”.
Serieepilogen blev inte heller något 
problem. Söndagen den 30:e september 
bjöd på ett strålande höstväder. Seger 
med 5-0 och firandet startade. Det blev 
champagne både på plan och i omkläd-
ningsrummet.

Maratonpromenaden.
 - Vi ledare fick en present av spelarna, 
berättar Kjell. Det kom fram ett stort 
plakat med texten:
”Vi går mot allsvenskan. Främmestad 
IK.” ** 
- Vi förberedde oss på marschen, genom 
att ta en ”fika” på motellet som ligger på 
andra sidan E3 (nuvarande E20), berättar 
Börje.
- Vid fem-tiden påbörjade vi promena-
den, som följde E3:an till en början. Vi 
fick givetvis stor uppmärksamhet, där vi 
gick med banderollen och bilar tutade 
hela tiden, minns Kjell.

Efter ett tag fick jag lämna Kent och 
Börje ensamma. En bil hämtade mig och 
körde till motellet i Vårgårda, där Ska-
raborgsradion gjorde en telefon intervju 
med mig. Det fanns ju inga mobiltelefo-
ner på den tiden. Efter intervjun anslöt 
jag till ”gruppen”.

Från E3:an fortsatte färden mot Fåglum 
och Nossebro.
- Med jämna mellanrum fick vi besök av 
spelare och FIK-supportrar, som bjöd på 
allehanda tilltugg. säger Kent. Plötsligt 
dök Gunnar ”Sme´n” Hermansson upp. 
På en parkeringsplats serverade han oss 
whiskey med is i äkta kristallglas.
- När vi passerade Nossebro, ville vi visa 
oss lite ”kariga”, så vi satte igång att 
springa, minns Börje. Men vi började bli 
trötta, så vi lugnade snart ner oss. 
Bagar ´n i Nossebro hade startat ugnarna 
inför måndagens bak och kastade ut en 
påse med nybakta bullar och kakor till 
oss.

Framme på Bergevi.
Vid midnatt, efter sju timmars gående, 
avslutades den drygt fyra mil långa pro-
menaden på Bergevi idrottsplats.
- Vi hade samlats efter matchen för att 
fira och vänta på ”promenadgänget”, 
säger Anneli. Väntan kändes inte lång, 
för vi befann oss i ett lyckorus.
- Vi var i ganska god kondition, när 
vi kom till Bergevi, minns Kent. Visst 
kändes det i kroppen, men det värsta 
var att gå till ”jobbet” på morgonen. Det 
blev inte mycket sömn, för vi avslutade 
strapatserna med ett bastubad.

                                 Lennart Karlsson

Fotnoter:
* Sune ”Mona-Lisa” Andersson fick sitt 
smeknamn genom ”sitt outgrundliga 
pokerface i alla situationer”.  Han kom 
till AIK 1946 och debuterade i landslaget 
1947.
Han vann OS-guld i London 1948 och 
VM-brons i Brasilien 1950. Därefter 
spelade han som proffs i AS Roma.

** 1980 fanns ingen damallsvenska. 
Högsta serien var div. 1, som var upp-
delad i fyra grupper. Allsvenskan tillkom 
1988.

*** Anna Frithioff var också en duktig 
längdskidåkare. Hon deltog i OS i Lil-
lehammer 1994 och året efter vann hon 
brons i stafetten i VM.
Hon segrade i Tjejvasan 1991 och -92.
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Näst sista kontrollen i ”Öjetram-
pen” 1966 angavs på kontroll-
beskrivningen som ”Skräddarn´s 
hydda”. Men skärmen var pla-
cerad i en liten klyfta i bergskan-
ten. Beskrivningen syftade på att 
Gunnar ”Skräddar´n” Hansson, 
välkänd Främmestadprofil, i sin 
ungdom brukade bygga hyddor i 
den.
Ny karta.
1963 arrangerade Främmestad IK ett 
Skaraborgsmästerskap i orientering. 
Kartan som användes var den gamla s.k. 
backstreckskartan.
Klubben fick blodad tand och ville fort-
sätta att arrangera. Problemet var kartan, 
som betecknades som ”uråldrig”. Då bör-
jade Arne Svahn rekognosera ett område 
mellan Främmestad och Frambo.
Efter två år var han klar och Kjell Lars-
son började renrita kartan. På den tiden 
fanns inte data som hjälpmedel, utan 
kartan ritades för hand på plastfilmer. 
Eftersom det var fyra färger på kartan, 
fick Kjell rita fyra filmer, en för varje 
färg. Kartskala var 1:25 000. Noterbart är 
att skogen då hade grön färg.

Första ”Öjetrampen”.
23 oktober 1966 var det dags för tävling. 
I området finns flera stora mossar, varav 
den största kallas Öjemossen. Den fick 
bli upphovet till tävlingens namn.
- Det var jag som kom på namnet, minns 
Jan Larsson. ”Öje” kommer naturligt-
vis från mossens namn och ”trampen” 

”Öjetrampen”

Kontroll med norsk konduktörstång. 
Foto: Jan Larsson.

Kontroll ”Skräddar´ns hydda”.
Fr.v. Gunnar ”Skräddar´n Hansson, Kjell Larsson samt Arne Svahn.
Foto: Jan Larsson.

Norsk konduktörstång.
Foto: Jan Larsson.
 
härstammar från ”Älgtrampen”, som var 
en välkänd stortävling på våren i Lysvik 
i Värmland.

Tävlingscentrum var förlagt till centrala 
Främmestad, med målet vid den numera 
nerbrunna Kyrkskolan. Kansliet inreddes 
hos ”Skräddar´n”.
En nyhet var att löparna, på de fyra 
längsta banorna, fick sina tävlingskartor 
inritade, ett arbete som gjorts för hand 
med rödpenna. Det normala var annars 
att löparna ritade in sin bana från en 
mallkarta.
Orienterarna märkte själva sina startkort 
vid kontrollerna med hjälp av färgstämp-
lar eller norska konduktörstänger.

Per-Hugo Lundgren.
550 orienterare deltog. Huvudklassen, 
som då kallades Seniorer A, vanns något 
otippat av Per-Hugo Lundgren, Hedefors 
SK, före favoriten Ulf Smedberg, Troll-
hättans SOK, med nära fyra minuter.
- Segern var en överraskning för mig, 
berättar Per-Hugo. Jag hade aldrig trott 
att jag skulle slå storfavoriten Ulf Smed-
berg. Men jag trivdes bra i terrängen och 

fick till ett praktlopp. Jag minns att det 
var jobbigt i de stora mossarna.
Jag kommer speciellt ihåg kontrollen 
”Skräddar´ns hydda”, fortsätter han. I 
pris fick jag ett våffeljärn, som jag gav 
till min mamma.
Jag har sprungit många Öjetrampar sedan 
dess, säkert över 30. Det brukar alltid 
vara trevliga tävlingar.
I klassen Damer A vann, mer väntat, 
Elvy Fredin, OK Stigsökarna från 
Bengtsfors. 

Öjetrampens utveckling.
Den första ”Öjetrampen” vann löparnas 
gillande och 1967, då tävlingen arrange-
rades på Annandag Påsk, deltog närmare 
1700 orienterare.
1968 blev Påskafton tävlingsdag, vilket 
sedan blivit en tradition. ”Öjetrampen” 
fortsatte att utvecklas och 1983 och 1984 
sattes deltagarrekord med 3490 resp. 
3350 löpare. Idag ligger antalet startande 
runt 1500.
”Öjetrampen” har också blivit en elittäv-
ling. Framförallt under 80- och 90-talen 
deltog stora delar av norska och svenska 
landslagen i tävlingen.

50-årsjubileum.
2016 firar ”Öjetrampen” 50-årsjubileum. 
Främmestad IK, nu tillsammans med OK 
Kullingshof, Vårgårda, arrangerar då den 
45:e tävlingen i Magra.
- Jag kommer till 50-årsjubiléet, om jag 
så ska gå med rullator, säger Per-Hugo, 
som hunnit bli 77 år.

Lennart Karlsson.

Fotnot: Undertecknad kom på 18:e plats i 
första Öjetrampen, nästan 14 minuter efter 
Per-Hugo Lundgren.



23

Tibro Idrottshistoriska Sällskap 
firar under 2015 sitt 25-årsju-
bileum och till höstträffen var 
VM-kanotisten Ove Emanuelsson 
inbjuden son föredragshållare.

Ove Emanuelsson har ett digert idrottsut-
övande att se tillbaka på som den världs-
kanotist han varit och fortfarande är. Han 
berättade hur intresset för kanot började 
när han var med sin bror ute i kanoten i 
Tidan. Ove var inte bara intresserad av 
kanot han höll också på med friidrott och 
skidåkning.

Firar sina 25 år hela 2015

Ove Emanuelsson laddar upp inför 
uppgiften.

Med inlevelse och glädje berättade 
Viktoria om sitt liv på och omkring isen.

Viktorias liv på världens isar
Vid berättarkvällen i Balteryd 
hade Tibro längs Åna och Vuxen-
skolan lyckats engagera Viktoria 
Helgesson, som berättade om sitt 
liv som skridskostjärna.
En halvtimma innan Viktoria skulle börja 
var skolan i Balteryd nästan fullsatt. En 
förväntansfull publik hade slutit upp 
för att få lyssna på en världsstjärna från 
Tibro.
Hon började redan som mycket liten, att 
vara med sin mamma Christina i ishal-
len, när mamma tränade.
Christina har också hört till den yppersta 
Sverigeeliten och efter det varit Viktorias 
tränare tills nu tillsammans med Regina 
Jensen. Nu är duon tränare för Joshi 
Helgesson.
De första skridskorna fick hon i julklapp 
vid tre års ålder och hon snörde genast på 
sig dem och gick omkring på mormors 
köksgolv utan skydd, så den korkmattan 
var sig inte lik efter den provturen.
Intresset för sporten växte sig starkare 
och starkare med tiden även om hon 

Med tiden blev det mer och mer kanot 
och framgångarna behövde inte vänta på 
sig. Det var med canadensare som hans 
teknik gav resultat och många segrar. 
SM-, EM- och VM-titlarna avlöste var-
andra under många år.

Deltagande i flera Olympiader, den 
senaste i Mexico, har han också hunnit 
med. Han deltar fortfarande i veterantäv-
lingar världen över och har som mål att 
slå sina antagonister ännu en gång.
Syftet med Tibro Idrottshistoriska Säll-
skap, är att försöka bevara idrottsliga 
framgångar av utövare från kommunen 
i dokumenterad form och även ta till 
vara rekvisita som har använts vid olika 
evenemang i form av personliga saker. 
Föreningen firar under hela 2015 löpande 
sina 25 år genom diverse arrangemang.
Det var den 7 november 1990 som ett 
40-tal herrar träffades i Rankåsstugan 
för att diskutera bildandet av en förening 

för att bevara och dokumentera idrot-
ten i Tibro. Antalet medlemmar är nu 
uppe i runt 170. Föreningen är ansluten 
till WestgötaIdrottshistoriska Sällskap 
och Idrottshistoriska riksförbundet. 
Under jubileumstiden har uppvaktning 
från Westgöta Idrottshistoriska inkommit 
med diplom i form av en runsten, samt 
från föreningarna i Karlsborg, Vadsbo, 
Skövde och Lidköping, som överlämnat 
sina standar. Man har också tilldelats 
en svensk fana från Rikskommittén för 
Sveriges nationaldag.
                                        Elof Johansson

Många besökare hade samlats.
Christer Carnegren tog emot den svens-
ka flaggan för Tibro Idrottshistoriska 
Sällskaps räkning.
                             Foto: Lars-Ola Carlén   

sysslade med andra sporter som fotboll 
och friidrott och lite ridning. Sin första 
tävling deltog hon i vid sju års ålder och 
det sporrade henne att träna mer.
Framgångarna lät inte vänta på sig. 2003 
tog hon sitt första SM-tecken som junior 
och sedan ytterligare sju i seniorklassen.
Hon har också flera NM-titlar, har del-
tagit i EM och VM med fina placeringar 
och även i OS. Som första svenska tog 
hon en pallplats i konståkningens Grand 
Prix.
Nu har hon slutat som elitåkare och sad-
lat om till tränare och tränar ungdomar i 
både Tibro och Skövde. Hon är ambas-
sadör för ”Jämlik ishall”, ett projekt för 
att alla ska ha möjlighet att få uppleva 
glädjen på isen.
– Ingenting är omöjligt, alla kan lyckas!
Hon är också ambassadör för utbild-
ningsprogrammet på ungdoms-OS i 
Lillehammer i februari. Ett uppdrag, som 
hon ser fram mot.
Frågestund och kaffe avslutade en min-
nesvärd berättarkväll.
                                      Elof Johansson
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BILDSKATTEN

Vårrännet 1 maj 1966. Historiskt skidlopp på 
majbanan i Tranemo. Här är det bröderna 
Bernt och Kenneth Sjögren, Tranemo IF, som 
tar sig fram i slasket.
BIS arkiv.

SM för damer på Framnäs 31/7 1927. Sittande Daga Berling-Ander-
berg och stående med nr 10 på bröstet Inga Gentsel (syster till Ludde 
Gentsel)
                                                                                        Fr Lidk. arkiv.

Mjörnvallen, Alingsås. AIF:s anläggning invigdes 1915. Foto fr. 1935, 
då landshövding von Sneidern invigde läktaren, som ännu finns kvar. 
(K-märkt).                                                BIS arkiv.

En Törebodaprofil.
 Ernst Larsson var Vadsbos förste och hittills ende 
domare i Allsvenskan. Han går till historien, som 

hockeydomaren, som i en match dömde hörna.                                           
BIS arkiv.

Tennisdamer 1922. 
Stina Linge och Karin Hemberg.   Fr Lidk. arkiv.

Skara Motorklubb, Dalabanan Motocross. Första tävlingen 1 maj 1953. 
Hemmaföraren Bernt Johansson i ledning. 
Publik 4.700 personer.                 BIS arkiv.

Vi på red. tänker avsätta en sida i varje nr. 
av tidningen till ”BILDSKATTEN”. 
En sida där Ni kan skicka in unika bilder 
med en kort bildtext, samt gärna med
fotografens namn eller källa.

Vi vet att det 
finns mängder 
med bildskat-
ter ute i land-
skapet.
Det är bara att 
skicka in!
               red.
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Detta skrevs av diktaren 
Einar Malm för ganska 
länge sen. 
  Är det så här? Det finns ju inga absoluta 
sanningar, men om dessa rader skulle 
vara helt relevanta skulle ju jag som 
idrottat hela mitt vuxna liv slösat bort 
detta för ingenting. När jag skriver detta 
har jag fyllt åttio år och om man bläddrar 
tillbaka i sina träningsdagböcker och 
läser om hur mycket tid man lagt ned på 
olika former av träning, skulle hela mitt 
liv vara förfelat.

Tänk, jag tycker inte det.

  För det första, träning är inte något 
som behöver vara tungt och tråkigt, att 
följa årstidernas rytm genom att vistas 
ute i naturen är ett privilegium, som man 
kanske först förstår när man är skadad 
eller på andra sätt förhindrad att komma 
ut. Dessutom blir träningen efter hand ett 
behov som man har svårt att vara utan. 
Sen är det nog så att träning utomhus blir 
mera omväxlande. Jag hade på sjuttio-
talet tillfälle att se simlandslaget träna 
Om man skall simma fram och åter i en 
klorfylld bassäng med en tränare som 
skriker och manar på när man tränar är 
det nog inte så roligt alla gånger. 
  Om man däremot tränar i skogen är det 
stor skillnad på en ljum junikväll när 
man kommer tassande in i varma 
stråk i skogsgläntorna och en långprome-
nad i november när det är alldeles tyst i 
skogen när de första snöflingorna 
kommer dalande.

Vad har då idrotten gett under alla de år 
jag varit aktiv? Bättre hälsa? Ja, i stort 
sett har man nog fått en god fysik, även 
om en del krämpor som kommit med 
åren kan vara idrottsrelaterade. Vad de 
rent idrottsliga framgångarna betytt? Ja, i 
alla fall inget ekonomiskt utbyte, tvärtom 
har det ju kostat en del med utrustning 
och resor genom åren. Priser då? 

Han sprang i skogarna på hårda sulor
Och skrämde rävarna i deras kulor
Med glosögd blick på karta och kompass
Trampade han i dy och knäckte vass
Revs hundraårig mossa bort inunder
För tusan, Ack, här gällde det sekunder
Hann rann liksom en rem, Nu är det slut
Han fick aldrig veta hur en skog ser ut. 

IDROTTSMINNEN

Ja, i ungdomen betydde ju priser en hel 
del, kanske inte så mycket för det mate-
riella värdet, som ofta inte var så stort, 
men mera affektionsmässigt. Förr fanns 
det ju mycket mera priser, sprang man 
IFK Borås Tvåmil fick säkert en tredjedel 
av deltagarna pris. Detta i motsats till 
numera, nu finns det ju knappast några 
priser alls, de tävlande skulle nog inte 
vänta på prisutdelningen om det fanns, 
alla har brått hem på ett helt annat sätt 
än förr. 

  Återigen, vad har då idrotten betytt?  
Mycket faktiskt. Först och främst ett 
brett kontaktnät av kamrater som man 
från och till träffar och utbyter tankar 
och värderingar med. En sak som jag 
har uppskattat genom åren är umgänget 
över generationsgränserna som finns 
inom orientering. Visst när det härligt att 
utbyta åsikter om vägval och kartkvalite 
med femtio år yngre tävlande. 

  Sen har ju också kringaktiviteter sin 
betydelse. Genom orienteringen har jag 
kommit i kontakt med frisksporten där 

rikslägren i ungdomen har gett bestående 
minnen, vintertingen i slutet av femtio-
talet glömmer man aldrig och på senare 
år är vinterveckan i fjällen något man ser 
fram emot när vintern kommer. 
  Genom orienteringen har jag också 
kommit med i Skogskarlarna, där äldre 
orienterare träffas och är nostalgiska 
Där har jag haft förmånen att delta i tre 
Allting, där skogskarlar från hela Norden 
samlats under pingsten vart fjärde år. 
  Tävlingar man minns? Först och främst 
tremilarna i KFUM Göteborgs regi. 
Själva distansen gjorde att detta var 
något utöver det vanliga, sprang man 
på fyra timmar var man bland de bästa. 
Sedan naturligtvis tävlingar i Norge 
på nordkalotten som var något alldeles 
extra. Tävlingarna gick sent på kvällarna, 
ljuset var ju konstant, att få ett litet pris 
halv tolv på natten med solen rakt i norr 
var en upplevelse. 
  Mitt första Frisksport RM minns jag 
med glädje. Tävlingen gick i Nässjö, jag 
var nitton år och mycket imponerad av 
mina medtävlare. På den tiden var RM 
en kvalitetstävling där många lands-
lagsmän deltog. Själv blev jag femma 
i juniorklassen och fick mitt pris av 
Gunvald Håkansson, en känd skribent på 
den tiden som skrivit så mycket man läst 
och beundrat. 

  En nattorientering nere vid Lygnern i 
månsken med murgrönan slingrande sig 
ned för branterna finns också med i min-
nesbanken. 
  Den största delen av idrottslivet rent 
mängdmässigt består ju, och bör göra, av 
träning. Även där har jag upplevt minst 
sagt skiftande miljöer. Från löpträning 
under rekryten vid vinterutbildning uppe 
i Hemavan under den kalla vintern 1954, 
där tro det eller ej, mössan frös fast i hå-
ret när jag var ute och löptranade tillsam-
mans med en hinderlöpare i den alltför 
stränga kylan. Inte alls nyttigt men jag 
var tjugo år, ung och energisk. Motsatsen 
skulle då vara när jag var ute och sprang 
i öknen i Arizona, mötande amerikan-
skor, som med en vattenflaska i handen 
glatt hälsade. Dessutom alla träningstäv-
lingar, löpturer, skidturer, långpromena-
der på vintern, en gång i ungdomen var 
jag ute i åtta timmar på juldagen. Jag var 
så trött att jag inte vågade sätta mig när 
jag åt mina sista smörgåsar för att jag var 
rädd att inte komma iväg igen. 
Men kondition fick man ju. 
Jag ångrar ingenting! 

                                         Viggo Svenson

... ja det gäller att ha kontroll.
                                                 red:s anm.
Bilden tagen av GA på Kransmossen i 
Borås dagen efter O-Ringen 2015
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Några ishockeyminnen
Ishockeyn kom till Sverige – från 
Nordamerika - under första världs-
kriget. 
Vägen till Vänersborg tar lite längre tid, 
men 1946 är det dags och det är IFK som 
är först ut. Den första tiden håller man 
till på Dövstumskolans lilla fotbollsplan, 
mittemot nuvarande Pärlans korvkiosk. I 
början använder man bandysarg och pu-
bliken står i snövallarna runt om rinken. 
Rätt som det är dunsar en och annan tack-
lad kämpe in i snön med huvudet före. 
Pang! Så tryggt är det med andra ord inte 
för åskådarna – fast desto mer spännande 
naturligtvis.

På 1960-talet etablerar sig ett nytt gäng i 
hockey-Sverige: Västra Frölunda. 1962 
möter de Djurgården på utomhusrinken 
på Nya Ullevi. Femton år gammal kom-
mer jag och några kamrater dit och möts 
av meddelandet att matchen är slutsåld. 
Kaoset utanför grindarna är total. Ridande 
poliser med hästar rusar mer eller mindre 
rakt in i folkhoparna för att få människor-
na att lugna sig. Effekten blir istället den 
motsatta. Människomassan är uppretad 
och har kollektivt bestämt sig. Nu skall vi 
in, kosta vad det kosta vill. Jag och mina 
kamrater dras mot stängslet som inringar 
läktarplatsen och ungefär fem meter fram-
för oss raseras stängslet och vi väller in på 
arenan. Den officiella rekordsiffran sätts 
till 23 192, men enligt polisens uppskatt-
ning är närmare 30.000 personer på plats. 
Dessutom räknar polisen med att ungefär 
10.000 personer får vända hemåt med 
oförrättat ärende. De kommer helt enkelt 
inte in. Stämningen är magisk på läktaren 
och hejaramsorna avlöser varandra.

Dunlop, Nordstans stolhetet i Holmängens ungdomsliga anno 1962. Överst flanke-
rar Lasse Larsson och Arthur Lindahl fr.v; Börje Östling, Claes och Bosse Larsson, 
Benny ”Feeling” Carlson och Lasse Lindahl. Knästående; Sture Eriksson, ”Pecka” 
Helldén, Arne Jacobsson, Rolf Wirén och Sten-Håkan ”Chippen” Karlsson.

Inte blir det heller sämre av att Frölunda 
vinner över den tidens stora giganter i 
svensk ishockey. På alla vis en häftig 
match för en ung kille från vischan!

Lika häftigt är det inte för VIF. Sejouren 
i den näst högsta serien blir nämligen 
bara ettårig, men man stretar på och star-
tar bland annat upp ungdomsserie. Själv-
fallet ställer även vårt kompisgäng från 
Nordstan upp, dessvärre utan min egen 
medverkan. Därtill är både min balans 
och skridskoåkning inte tillräckligt bra. 
Ett försök gör jag dock, i ishockeyrinken 
ner vid Holmängen. Mitt enda minne 
härifrån handlar egentligen om matchen 
innan vår. Där gör målvakten, Göran 
Hall, ett inhopp på isen som jag beund-
rar. Han hoppar ner på isen med skydden 
på sig. Därefter sveper han världsvant 
av sig skydden med målvaktspaden. Så 
skall jag också göra, tänker jag. Det går 
dock inte lika bra som jag hoppas. Då jag 
hoppar ner på isen glider skydden isär 
åt vardera hållet så jag nästan går ner i 
spagat. Det smärtar otroligt, alltmedan 
folk omkring mig skrattar hysteriskt och 
pekar finger.  Om det är denna dåliga 
start eller inte som gör att min prestation 
under matchen blir ganska miserabel är 
svårt att säga, men i vilket fall som helst 
låter det ju ändå som en ganska skaplig 
ursäkt för den uteblivna hockeykarriären, 
eller hur? Och hur kul är det egentligen 
att spela i NHL? Överskattat, definitivt.

Självfallet kan man också beskåda det 
ädla spelet ishockey direkt från läktar-
plats. Ishockey-VM i Helsingfors våren 
1974 är ett bra exempel på detta. Jag 
ser flera matcher på plats, men allting 
förbleknar då jag i turneringsstarten ser 
Tjeckoslovakien besegra det ”oslagbara” 

sovjetlaget med klara 7-2. Har det nå-
gonsin spelats en bättre match än denna? 
”Den ryska maskinen” är jättebra och 
mycket spännande att beskåda. Proble-
met är bara att denna gång är tjeckerna 
ändå bättre. Hur turneringen slutar? Sov-
jet vinner världsmästerskapet för 13:e 
gången och de försvarande silvermedal-
jörerna, Sverige, slutar på tredjeplats.

För finländarna är det dock bara en enda 
match som räknas, den mot broderlandet 
Sverige. All kraft måste nu gå åt att bese-
gra den svenska trätobrodern från andra 
sidan sundet. Alla biljetter är utsålda 
sedan lång tid tillbaka och vi svenskar är 
i klar minoritet, hänvisade som vi är till 
en egen sektion bakom det ena målet. Då 
Sverige tar ledningen i matchen skriker 
vi ut vår glädje. På de andra delarna av 
läktarna är dock tystnaden total. I slutet 
av matchen kvitterar finnarna. Avgrunds-
vrålet som följer når en ljudnivå, som jag 
aldrig tidigare varit i närheten av i mitt 
liv. Faktum är att jag flera gånger känner 
mig tvingad att titta i taket för att se om 
de höga ljudvågorna skall få någonting 
att ramla ner från taket och oskadliggöra 
oss alla. I alla fall alla oss svenskar.

Ett – ett är ett bra resultat för mig tänker 
jag, då jag senare går ut på Helsingfors 
gator och besöker ett antal olika pubar. 
Att säga att jag är svensk är dock inget 
att tänka på.  Jag bestämmer mig för att 
prata engelska och om någon frågar säger 
jag bara att jag kommer från Kanada. Till 
slut hamnar jag i ett trevligt finskt gäng. 
Vi dricker öl, pratar ishockey, drar dåliga 
vitsar och har lite allmänt kul – ända 
till dess de förstår att jag är svensk. Då 
studsar en finländare ilsket fram emot 
mig, trycker hätskt upp mig mot väggen 
och måttar ett knytnävsslag. I sista stund 
avstyr hans kamrater det hela och lockar 
med honom till bardisken för ytterligare 
en öl. Det är också i det läget jag finner 
för gott att avvika från platsen. Sensmo-
ral: För en kille med dålig balans och 
skridskoåkning är till och med Holmäng-
ens uterink betydligt säkrare att beträda 
än nattlivet i Helsingfors. I alla fall för en 
svensk under ett kittlande ishockey-VM.

I fortsättningen ser jag istället matcherna 
från hockey-VM på TV. I tonårsgänget 
samlas vi i stora flockar hemma hos nå-
gon som har gott om plats och en bra TV. 
Nu är det fullt engagemang som gäller. 
En timme innan matchen övar vi, stående 
och med allvarsamma miner, på national-
sångerna, går igenom laguppställningar-
na och trimmar in olika hejaramsor, som 
inte alltid är så rumsrena. Under match-
erna lever vi sedan med i varje nedsläpp, 
offside och icing. Efter matcherna är det 
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du, av någon anledning
skulle ha missat

att betala in 
medlemsavgiften

till Ditt Sällskap/Förening,
så går det utmärkt att 

göra det nu, så att du inte
missar nästa nummer 

av tidningen

Om

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

IDROTTSFÖRENINGAR och
IDROTTSHISTORISKA 

FÖRENINGAR/SÄLLSKAP 
I VÄSTERGÖTLAND!

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

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

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

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

Hockeyintresset i Vänersborg kulminerar 
1960 då VIF vinner division 3 och går 
upp en division. 
Då får laget besök av storheter som 
Färjestad och Västra Frölunda – där 
landslagsstjärnornorna ”Sura-Pelle”, 
Lars-Erik Lundwall kompleterat av 
Ove Sterner spelar i en av kedjorna(se 
bilden). 
Många år senare gör VHC, med Bosse 
Tallbo i spetsen, den stora drömvärv-
ningen: Oves bror –legendaren 
Ulf Sterner. Stor sensation i hela idrotts-
Sverige.

VÄNERSBORG
VAKNAR UPP!
Förra gången jag skrev, var i Dec.-
numret 2013. Då var det jämmer och 
elände, allting var ett stort kaos. 
Både materiellt och i våra huvuden. 
Hur skulle detta sluta? Det är natur-
ligtvis många som har tvivlat, på om det 
någonsin kommer ett idrottsmuseum till 
stånd i Vänersborg igen. 
Det har nu gått ganska precis 2 år sedan 
vi packade ner allt som vi hade i vårt mu-
seum. Nu kan jag avslöja att vi kommit 
överens med kommunen om att dispone-

En pampig utsida. Vid den vita lampan skall muséets skylt sitta.

Den första medaljen på plats!

ra en lokal i anslutning till idrottsanlägg-
ningen. Lokalen är helrenoverad med 
hiss, så att även funktionshindrade kan 
besöka museét, vilket vi ser fram emot. 
Alla ska ha möjlighet att besöka en 
offentlig lokal. Ett hyreskontrakt är un-
dertecknat av båda parter. Detta betyder 
att vi har några arbetsamma månader 
framför oss. 
Nu har vi möjlighet att forma museét 
efter nya modernare normer, det får ta 
lite tid att få det trevligt och bra. 
Det här ska bli riktigt roligt, att bygga 
upp någonting som är modernt. I Mars 
månad 2016 kanske vi kan tänka oss en 

återinvigning av ett färdigt och förhopp-
ningsvis sevärt Idrottsmuseum. Natur-
ligtvis blir det en invigning, det blir inte 
kungligt, men näst intill! Jag ser fram 
emot denna stund, där man hos inbjudna 
gäster och övriga besökare enbart ser 
glada och förnöjdsamma ansiktsuttryck. 
Jag lovar att du ska få en tårtbit med 
kaffe därtill! 

                                           Benny Östh

sedan ”after-ice” med varierande stark 
dryck och tilltugg. Och en repetition av 
den ryska nationalsången. Det är ju de 
som vinner hela tiden. Alla sjunger olika 
– på låtsasryska – med enljudvolym så 
hög att fönsterrutorna skallrar betänkligt. 
Det är just vid sådana tillfällen som gran-
narna kollektivt brukar besluta sig för att 
överge sina hem. Och i vissa fall till och 
med föredrar  att besöka sina så tidigare 
hatade svärmödrar. Visst kan grannar 
vara ett märkligt släkte?
J-O Gustafson



28

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

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

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

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

KARLSBORG

Medlemmar från Karlsborgs Idrottshis-
toriska Sällskap har besökt det mycket 
intressanta Nutidsmuseet i Mölltorp. Ett 
museum fyllt med prylar från tiden vi 
alla minns.
Karlsborgaren Börje Dunderman, tillika 
museets ägare, mötte idrottshistorikerna 
på planen framför sitt Nutidsmuseet. Ett 
museum som bevakas av en bredskaps-
soldat i form av en 91:an figur framför 
en vaktkur modell äldre. Framför museet 
sågs även en bensinpump modell ESSO, 
ett mjölkbord, en numera sällsynt tele-
fonkiosk från Televerket samt en dressin 
på en bit räls. 

Muséets ägare Börje Dunerman i sitt 
kontor som bygdens bildhandlare då det 
begav sig                  Foto. Stig-H Brehag

Medlemmar ur Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap samlade framför vaktkuren vid Nutidsmuseet i Mölltorp
                                                                                                                                                                                Foto. Stig-H Brehag

En telefon med nummerskiva i ett 
marmorskrin. Fullt brukbar än idag 
                                  Foto. Stig-H Brehag

Museibesök för Karlsborgs idrottshistoriker

Efter insläpp in till själva museet van-
kades det inledningsvis kaffe med dopp 
varefter de vetgiriga gästerna guidades 
genom ett mycket intressant och välord-
nat museum fyllt med prylar. Här fanns 
massvis med ögongodis i forma av bland 
mycket annat en stor dragspelssamling, 
radioapparater, kobratelefoner, maski-
neriet från Mölltorps för länge sedan 
nedlagda biograf samt möbler från en tid 
som de flesta av de frågvisa besökarna 
hade minnen ifrån.  Kommentarer och ut-
rop som då och då kunde hördes från en 
del besökare var: ”En sådan har jag haft, 
var har jag den, varför kastade jag den!”. 
Museet innehöll även en unik Honda 
motorcykel, några bilar varav en Renault 
Gordini som Börje Dunerman 1968 sålde 
till en kund i Aspa bruk under sin tid som 
bilhandlare i Mölltorp. Börje Dunerman 
återköpte bilen i slutet av 1990-talet som 
är i originalskick och körklar. 
Prylar som tilldrog sig ett särskilt intresse 
var radioutrustning från radiostationen 
på Kråk - Dunermans arbetsplats under 

många år - en finurlig byxpress samt 
en telefon i ett marmorskrin. Ett block 
med autografer av bland annat Gösta 
Knutsson, Evert Taube samt icke minst 
sångaren och bandyspelaren Snoddas 
rönte en viss nyfikenhet. Avslutningsvis 
visade Börje Dunerman rummet som är 
inrett med möbler och kontorsutrustning 
från sin tid som bilförsäljare, helt utan 
datorer!
                                        Stig-H Brehag
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JULKRYSS.
Bokstäverna i de skuggade rutorna bildar, rätt sammansatta, ett för årstiden aktuellt klädesplagg. Skriv ned svaret på ett vykort eller 
kuvert och skicka till ”JULKRYSS”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.
Senast den 27 januari 2016 vill vi ha svaren. Vi drar som vanligt tre vinnare bland de rätt insända svaren.

Rätt svar i förra numrets ”HÖSTKRYSS” skulle vara ”KRÄFTSKIVOR”.
Vi har dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Inger Bäck, Kvarngatan 6, 534 30 Vara.
2:a pris 2 Sverigelotter: Lars-Göran Hellman, Strandvägen 34, 680 90 Nykroppa.
3:e pris 1 Sverigelott:     Ingvar Nordin, Ravingegatan 4, 511 61 Skene.

Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.

JULKRYSS

TRADE            
MARK 

    
   KANSKE

B                  
L                 
O               
T                
A                  
T

11-15

         3.14
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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 Harry Nilsson
 Änggatan 32
 524 32 Herrljunga
Tel:         0513-100 92
Hems. www.herrljungaihs.se
Ordf.      Harry Nilsson, 0513-100 92,
 0706-87 72 22
E-post. harrymajlis@tele2.se
Sekr. Görtz Karlin, 0707-90 99 85
E-post. gortzkarlin@yahoo.se
Kontakt. Jan-Eric Johansson
E-post. jan-eric.j@telia.com
Bankg. 435-1953

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap

Adress: Olle Magnusson
 Källiden 8
 532 31 Skara
Tel:   0511-139 52
Hems. www.skaraihs.se
Utställn.: Monter, Idrottshallen
Ordf.   Olle Magnusson, 0511-139 52
Epost:  skaraihs@hotmail.com
Sekr. Gösta Karlsson, 0511-128 91
Bankg. 393-5038
Kontakt: Olle Magnusson

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap

Marks Idrottshistoriska Sällskap

Skara Idrottshistoriska Sällskap

Tibro Idrottshistoriska Sällskap

Adress: Stallängsvägen 4,
 522 34 Tidaholm
Tel:          0502-60 63 38
Epost:      idrottshistoriskatidaholm1
 @gmail.com
Hems. www.tidaholmsihf.se
Museum: Tidaholms Idrottsmuseum
 Stallängsvägen 4
Ordf.       Lennart Lundell
Bankg. 5839-3471

Tidaholms Idrottshistoriska Förening

Adress: c/o Christer Carnegren
 Brittgården 48
 543 37 Tibro
Tel: 0504-107 13
Hems.  www.tibroihs.se
Ordf.       Sven Andersson
Tel: 0504-220 00
 Pg. 294 79-3

Skövde Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Börje Weiler
           Poppelvägen 6 A
           541 48 Skövde
Tel:  0500-430 622
Museum: Skövde Idrottshistoriska 
 Museum
 First Hotel Billingehus
Ordf: Börje Weiler, 0500-430 622
Epost:. b.weiler@swipnet.se
Sekr: Nils Larsson, 0500-437 130
Epost:  la.nils@telia.com
PlusG: 14 47 72-1
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Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

Sture Pettersson, kassör
Repslagargatan 37
521 42 Falköping
0515-153 60, 0708-15 36 01
pettersson.sture@hotmail.com

Bengt-Göran Bäcklund
Olstorpsvägen 6 
531 59 Lidköping
0510-229 40
anhelund@gmail.com

Bo Zackrisson, v. ordf.
Långgatan 5
547 93 Skagersvik
0551-203 22
0705-24 58 61
bo.zacke@gmail.com

Tommy Olsson, sekr.
Sjönäsgatan 14
506 49 Borås
033-20 04 53, 0705-67 79 58
tommy@bihs.se

Karin Monsén-Karlsson
Skinnmo Moholm
461 98 Trollhättan
0520-42 51 26
karinmonsen@hotmail.com

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 4 2015
...och mycket, mycket mera!

På hal is - sid 10-11

En liten ”spurtare” - sid 4-5

”Kållympiastadion” - sid 8-9

Bildskatten - sid 24

SLA-plaketten - sid 9

Friscopojkarna - sid 12

Vi på red. önskar 
alla våra läsare 

en riktigt 
God Jul 

och ett 
Gott Nytt År!

Kappsegling - sid 15-16

Norsk konduktörstång - sid 22

Folkfest - sid 4-5


