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Ordföranden har ordet

Roland Gustafsson

Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Ordf. reflekterar
En ovanligt mild decembermånad har övergått i en 
rejält kylig januari. Väder är alltid ett kärt samtals-
ämne inte minst nu. Vi vill gärna överträffa varandra 
i antalet köldgrader. 
Med ett nytt år följer ofta  nya och större 
förväntningar på framtiden,  ibland kopplat till 
nyårslöften. Efter årsskiftet gäller det att göra sig av 
med de där extra kilona, som julmat och tidgare
 matvanor och stillasittande medfört.
Tidningarna fylls i dagarna vid sidan av det ordinarie 
rikliga hälsoutbudet av ”goda råd” om att inleda det 
nya året hälsosamt och göra sig av med det dåliga 
samvetet. Rubrik i tidningen framför mig: ”Nystart 
i egen takt”. Hur annars kan man undra.

Folkhälsa och friskvård.                                                                                                                             
Folkhälsa omfattar alla aspekter av hälsa såväl 
psykisk,social som fysisk. Den inrymmer så 
mycket mer än bara kost och motion och är främst ett resultat av sociala erövringar; avlopp, 
rent vatten, bostäder m.m. Social samvaro skyddar hälsan och skapar sociala mervärden. 
Därvidlag gör våra idrottshistoriska sällskap en stor insats genom de olika slags möten vi 
ordnar. Ensamhet är ett stort problem i dagens samhälle. Friskvård är de olika åtgärder, som 
vi vidtager för att förebygga sjukdomar. Här gör var och en ett val. Promenader, cykling, 
löpning är det vi väljer först, när vi vill motionera eller idrotta. Alla önskar vi väl uppnå vad 
som kallas livskvalité d.v.s. känslan av att leva ett gott liv, vilket är mycket subjektivt.

Utseendekulturen.
Det är ingen överdrift att påstå, att vi vårt land lägger stor betydelse vid vårt utseende. I alla 
media sker dagligen en stor fokusering på ungdomlighet, kropps- och skönhetsideal. Vi ser i 
spåren av detta en växande träningsvåg. Den snabba framväxten av den s.k. fitnessindustrin 
kan man likna det vid en revolution. Tänk på utvecklingen från gamla unkna gymnastiksa-
lar, svettiga omklädningsrum, ofta i källare till dagens gym och stora träningspalats. Från 
gymnastikgrupper med gubbar och husmödrar, bodybuildare,  till coacher och personliga 
tränare. I mitt huvud dyker upp namn som Arne Tammer med ”Ge mig en kvart om dagen”, 
Radiogymnastiken med kapten Uggla, Ernst Idla med Idlaflickorna, ja även Susanne Lane-
felt med Knip. 
Här har snabbt utvecklats en mångmiljardindustri genom internationella affärskedjor.

Paradigmskifte.
Kan den framväxande ”gymindustrin” ses om ett hot, en utmaning eller en tillgång för 
idrottsrörelsen? Denna vår största folkrörelse har ju alltid uppfattats att stå för något gott 
och värna om medborgarnas hälsa. Det finns inga vattentäta skott mellan gym och idrotten.
Många rör sig mellan båda. Denna kulturmiljö får en allt bredare”kundkrets”.  En stress-
tålig, trimmad kropp blir attraktiv också i andra sammanhang mer ”anställningsbar” Ve den 
som idag saknar ett långlopp i sitt CV. 
Men det sker även många avhopp från idrotten i sena tonår. Den yngre generationen är idag 
mer individualistisk, informerad, internationell, informell och interaktiv. Nya mönster växer 
fram även idrottsgrenar, som inte alltid låter inordna sig traditionellt. Vad sägs om Parkour, 
Tracktor-pulling, Världens/Sveriges starkaste man/kvinna, qigong? Kanske  fångas många 
ungdomar upp här. Man kan ana, inte hoppas, att de multinationella gymkedjorna kan leda 
in oss på något, som kan liknas vid en ”McDonaldisering”. Hur beskriver vi denna utveck-
ling  i kommande nummer av vår tidning?

WIS- året 2016.
Utan att på något sätt vilja föregripa vårt kommande årsmöte vill jag på påstå, att år 2015 
års verksamhet gett oss en god grund att arbeta vidare på. Vår ekonomi är stabil och kontrol-
lerad. Vi har passerat 4000 medlemmar och är nu c:a 4090. Mina främsta förhoppningar 
inför året är därför:
• att medlemsantalet fortsätter att öka. Tre nya sällskap är i vardande
• att våra projekt blir verklighet. Projektet ”Föreningsdokumentation” har fått ett positivt 
gensvar och goda synpunkter har inkommit. Det skulle vara en ”höjdare” om det projektet 
kunde fullbordas
• att våra idrottsföreningar överlag skall visa mer förståelse för och delaktighet i vårt idrotts-
historiska arbete. Det finns många goda exempel på föreningar som förstått att dokumentera 
sin historia men tyvärr alltför många på motsatsen.

Årsmötet 2016.
Som tidigare aviserats så avhåller WIS sitt ordinarie årsmöte i Borås torsdagen den 12 mars 2016.
Inbjudan och årsmöteshandlingar är under utskick. Årsmötet är medlemmarnas viktigaste möte.
Sprid informationen!. Jag önskar se många mötesdeltagare på plats.Välkomna1
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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 trettonde år. 
48 fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och 
bilder har hittills producerats.

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

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 2/2016 ca. V 21

Nr 3/2016 ca. V 38

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

Lördagen den 30 maj anordnade 
Vara IHS en medlemsträff vid Kål-
les Rekord-Magasin i Tråvad.

Från Brämhult söder om Borås anlände 
en medlem och från Skövde kom en an-
nan. Två medlemmar åkte alltså närmare 
7 mil vardera för denna träff. Betydligt 
närmare hade SISU-representanten från 
S. Lundby. Därmed var alla intresserade 
medlemmar i Vara IHS (medlemsantalet 
är c:a 100)  församlade till temat ”Vi 
berättar”. De båda långväga besökarna 
kommer ursprungligen från Tråvad och 
det är ingen överdrift att påstå att såväl 
Erling Villeius (f.d. Carlsson) som Rolf 
Eriksson räknas som Tråvads IF:s bästa 
fotbollsspelare genom tiderna. Därmed 
var Tråvadsvinklingen given på min-
nenas tema. Det blev dock inte enbart 
fotbollssnack denna trevliga eftermid-
dag. Även uttrycket ”CCK Fasanerna” 
nämndes.

För skrivaren av dessa rader var begrep-
pet ”CCK Fasanerna” helt okänt fram till 
30 maj 2015. Visserligen har jag inte bott 
i Tråvad mer än 35 år, men ändå. Några 
cyklande fasaner hade jag aldrig tidigare 
hört talas om. Kanske är bilden fortfa-
rande något suddig, men vi får försöka 
reda ut fenomenet så gott det går. Det 
får bli på den ”akademiska” vägen med 
”grävande journalistik” istället för att 
mer handgripligt gräva fram rester av en 
för c:a 60 år sedan nedlagd och avsom-
nad aktivitet. 

I nummer 16 av tidningen Rekord-
Magasinet år 1953 finns på sidan 10 en 
rubrik som lyder: Nu startar cykelspeed-
way! Under rubriken är följande saxat: 

”Rekord-Magasinet 
har fått mängder av 
förfrågningar från 
grabbar landet runt 
om än det ena, än 
det andra i fråga om 
cykelspeedway och 
nu kommer vi med svaret. För att hjälpa 
er till rätta med den nya sporten har 
Rekord-Magasinet tagit initiativet till 
bildandet av Ungdomens riksförbund 
för cykelspeedway och cykelmotocross. 
Det där är lite besvärligt att säga så vi 
kom överens om att CYMOSPEED är 
namnet!”

Tidningen uppmanar alla klubbar i landet 
som sysslar med cykelcross eller cykel-
speedway att ansluta sig till riksförbun-
det Cymospeed. Anslutningen är gratis 
liksom utformade tävlingsprotokoll. 
Dessutom kan man beställa ett klubbmär-
ke till självkostnadspriset 60 öre. Stadgar 
kan också rekvireras. 

Detta upprop kom att bli starten på en 
lavinartad rörelse över hela landet. I 
fortsättningen fanns en artikel i varje 
nummer av veckotidningen R-M under 
resten av året, som bl.a. rapporterade 
om anmälda klubbar till Cymospeed. I 
nummer 23 räknas 61 nyanslutna klub-
bar 13-20 maj upp. Bland dem återfinns 
CCK Fasanerna från Tråvad! I brevskör-
den på samma sida återfinns en anmälan 
från Vara, vars klubb heter Antiloperna 
CCK. Brevet är undertecknat av 15-årige 
Lars Eric Haag och i laget ingår bl.a. 
14-årige Bo Malmström, sedermera 
berömd konstnär med ateljé och bostad 
vid Tråvadsbro.

Bland de flera hundra klubbar som undan 
för undan ansluter sig till Cymospeed 
noteras vidare på lokal nivå Falkarna 
från Kvänum, Önums CCK New Cross, 
Hajarna från Nossebro och ytterligare en 
klubb i Vara: Cobras.

Noteras kan att såväl Antiloperna CCK 
från Vara och Önums CCK New Cross 
båda anlade varsina banor i Emtunga-
skogen, troligen ovetande om varandras 
verksamhet.

Så till den ständiga frågan: vilket var 
först – hönan eller ägget? I detta fall 
av hönsrasen fasan. Fanns det redan en 
klubb i Tråvad eller bildades den tack 
vare uppropet i tidningen Rekord-Maga-
sinet? Hade man redan lagt grunden till 
en cykelcrossbana, eller blev den också 
ett resultat av den enorma vurm som 
poppade upp? Vem ”kläckte” Fasanerna?

I varje fall bildades klubben CCK Fasa-
nerna av ett gäng låt oss säga 14-15-åriga 

grabbar i Tråvad. Det låg i tidens anda 
med någon form av klubbverksamhet för 
ungdomar för att komma in i förenings-
livet i unga år. 4H-klubbar för lands-
bygdens skolungdom, där varje medlem 
drev sin egen bokföringsmässiga rörelse 
i form av trädgårdsodling, kaniner eller 
annan djuruppfödning, var utbredd och 
fanns i så gott som varje socken. Så var-
för inte en cykelcrossklubb för samhälls-
bor i motsvarande ålder? Alla var ju inte 
intresserade eller hade anlag för fotboll, 
som annars var den gängse sporten. Pojk-
streck hanns med vid sidan om ändå.  
Var höll då ”fasanerna” till med sina 
aktiviteter? Jo, bak ladugården på gården 
Lillebo strax intill Bjertorpsskogen på 
en avstickare från vägen mot Stora Hov. 
Där bakom fanns en grushåla med tre 
dammar. På stället bodde familjen Vils-
son. Deras son Roland, som var en av 
ivrarna för sporten, tipsade sina kompisar 
om platsen och det gav resultat. För de 
övriga cykelcrossintresserade Tråvad-
synglingarna blev det ett kärt tillhåll.
     Man hjälptes åt att gräva och forma 
en kuperad crossbana i terrängen bland 
dammarna, där även plankor fick läggas 
ut. Allt under överinseende av tillför-
ordnade banchefen Ingvar Sabel (15 år) 
– tillika utnämnd som mekaniker. Där 
körde man sedan så att vatten och grus 
stänkte. Kostnaden var ringa. En cykel 
ägde man ändå. Några skydd förekom 
inte - inte ens hjälmar. Trots det lär inga 
allvarliga skador ha inträffat. Skrubbsår 
fick cyklisterna förstås stå ut med – det 
hörde till det vardagliga annars också. I 
förebyggande syfte fanns två sjukvårdare 
utsedda. Intresset ökade allt eftersom och 
det rådde febril aktivitet i den anlagda 
cykelcrossbanan, där det fanns plats att 
köra i bredd. Enligt klubbeslut ”ägde 
medlemmar rätt att träningsköra alla 
dagar under veckan”. Vintertid spelade 
man ishockey på den största dammen. 
Måhända fanns det i området ”riktiga” 
fasaner som åskådare och som gav upp-
hov till klubbnamnet?

 

Verksamheten sköttes också på ett 
”proffsigt”, seriöst sätt. Ledare för CCK 
Fasanerna var 14-årige Tore Ljungberg, 
son till biografföreståndaren. Han var 
dynamisk, fantasifull och väldigt framåt. 
Tore hade sett massor av action- och 
vilda västernfilmer och kunde nu som 
”regissör” anordna en egen skapelse 

VARA
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”utanför det etablerade samhället” – ryt-
tare på cykelsadeln i en grushåla ute på 
”prärien”. Tore var såväl ordförande som 
kassör i klubben. Som sekreterare fung-
erade jämngamle specerihandlarsonen 
Ingemar Wedén. Den senare deltog inte 
aktivt i cyklandet, men skötte pappersex-
ercisen exemplariskt. De båda fungerade 
även som lagledare. Årsmöte hölls och 
man tog det hela på största allvar. Ett 
eget klubbmärke togs fram liksom num-
merskyltar på cyklarna.

Hur många klubbmatcher som förekom 
kan låtas vara osagt, men man hade i alla 
fall dubbla utbyten, hemma och borta, 
med Hajarna från Nossebro. Kanske 
var det enda utbytet. Det gällde att ha 
kontakter. Spannmålshandlarsonen 
”Lasse-Birger”, lagkaptenen som gick på 
realskolan, var kompis med Ivar Wiklan-
der (sedermera känd skådespelare) från 
Nossebro. På så vis ordnades mötena 
mellan Fasanerna och Hajarna.  Resan 
till Nossebro blev förstås ett äventyr. 
”Julle”, som körde taxi, lastade pakethål-
laren på sin Forddroska full med cyklar 
och inne i droskan trängde sju ynglingar 
ihop sig.

Så småningom ebbade verksamheten ut. 
Ett par år av intensiv aktivitet fick vara 
nog. Någon ny kull av ”fasaner” tog 
inte över. Visserligen fanns ett juniorlag 
för de som inte uppnått tonåren, där Ulf 
Sandberg var lagkapten, men när det 
äldre gardet slutade upphörde verksam-
heten. Ynglingarna skaffade sig andra 
intressen som t.ex. DX-ing (radioavlyss-
ning). Moped var också något nytt och 
spännande. Somliga koncentrerade sig på 
studier. Som en avslutning på verksam-
heten ordnade CCK Fasanerna en fest i 
Föreningshuset. Givetvis tog man entré-
avgift. Den festen blev enormt lyckad 
med fullt hus. Behållningen skänktes till 
Tråvads IF, öronmärkta för utrustning till 
bandybanan på Lidan.      
Numera är aktiviteterna i området där 
cykelcrossbanan låg förflyttat till andra 
sidan av Bjertorpsskogen, där golfspor-
ten och dess kuperade bana utgör 
tidsattraktionen. I det sammanhanget kan 
nämnas att Vara-Bjertorp för tredje året 
i rad utnämnts till Västergötlands bästa 
golfbana. 

Torbjörn Johansson
Vem är egentligen Sveriges starkaste 
man? Tja, det beror givetvis på hur man 
mäter styrka. Om vi håller oss till grenen 
individuell dragkamp, så har Torbjörn 
Johansson från Gammaltråvad bevis på 
att han varit Sveriges starkaste man inom 

den genren – inte bara en gång utan vid 
fyra tillfällen. Torbjörn har således fyra 
SM-tecken i individuell dragkamp och 
ett vandringspris som bevis på att han 
vann tre gånger i rad: 2006, 2007 och 
2008, samt även 2010. Då talar vi alltså 
om tungviktsklassen. Torbjörn Johans-
son representerar Vedums AIS och dess 
dragkampssektion.
Hur tävlar man då i individuell drag-
kamp? Jo, dragaren står i en ställning 
med ett långt rep i händerna. I den 
andra ändan sitter en anordning med 
vikter. Tävlingen består av två moment: 
kraftprov och uthållighet. I kraftprovet 
genomförs tre försök. Dragaren väljer 
själv tyngden. Vikterna skall hissas tre 
meter upp i luften för att få försöket 
godkänt. I uthållighetsprovet avgör 
dragarens vikt hur mycket han skall lyfta 
(detta är enbart en enkel förklaring av 
momenten). Inför tävlingarna tränade 
Torbjörn stenhård hemma på sin gård, 
där en dragmaskin fanns på plats. Ja, den 
fick egentligen inte plats, så Torbjörn 
tvingades såga hål i taket. En åtgärd som 
således gav SM-guld i resultat. 

VARA

En annan typ av styrketävling kall-
las Showlifting. Där ingår sex moment: 
farmers walk, säckbärning, stockpress, 
kronlyft, atlasstenar och Hercules hol-
ding. För lantbrukare Torbjörn Johansson 
borde säckbärning vara favoritgrenen, 
men det visade sig vara hans sämsta 
gren. Favoriten var istället farmers walk, 
där Torbjörn tog SM-guld tre år i rad: 
2005, 2006 och 2007. I farmers walk 
skall man bära två 100 kilos väskor så 
långt som möjligt. 2007 blev det även 
SM-guld för Torbjörn i Hercules holding. 
Där sträcker man ut armarna och grep-
par tag i ett par handtag. De sitter fast i 
varsin vajer, som i sin tur är fästa i varsitt 
oljefat. I det ligger olika vikter. Torbjörn 
höll ut i 49 sekunder att lyfta 150 kilo i 
varje fat. Det räckte alltså till SM-guld i 
den udda sportgrenen.

Naturligtvis har Torbjörn Johansson även 
tävlat i lagdragkamp för VAIS och inte 
minst i landslaget. Något lagguld har det 
emellertid inte blivit, men däremot ”en 
drös” med silvermedaljer som vid VM 
2008 i Stenungsund, 2010 i Sydafrika 
och 2012 i Schweiz. Dessutom EM-
silver 2011 i England och inte minst ett 
SM-silver med VAIS 2012 i Frillesås. 

Idrottskarriären för superstarke bjässen 
Torbjörn Johansson från Gammaltråvad, 
numera boende i Vara, har inte enbart be-
tytt ”en drös” fina medaljer och en diger 
prissamling – han har fått komma ut och 
se sig om i världen på ett sätt som han 
förmodligen inte hade gjort om han en-
bart beträtt traktorhytten eller de diverse 
fordon som han framfört yrkesmässigt. 

Man kan väl utan vidare påstå att Tor-
björn visat sig ha en utomordentlig stark 
dragningskraft.
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Tidningstecknaren Ean på 
Hallands Nyheter, har på ettt 
föredömligt sätt tecknat och 
sammansatt ett bildreportage 
från Fri idrottsmatchen mel-
lan Halland och Västergöt-
land på Häggåplan i Fritsla 
1931.

Det sägs att det var han som döpte läkta-
ren till starholken, medan en del tror på 
Varbergs-Posten. Men namnet starholken 
följde med, till den revs 1970 då Kunga-
berg invigdes.

Anledningen till "smeknamnet" var, att 
taket lutade åt fel håll.

Han har fått med "Spänst-Svensson" 
både på foto och teckning.
"Spänst-Svensson" var tävlingarnas mest 
kände deltagare. Bland kastarna ser vi 
"Kinna-Berg", som var med i Berlin-OS 

Fri idrott Halland-Västergötland 1931, på Häggåplan, Fritsla

Bildreportage av tidningstecknaren Ean på Hallands Nyheter

Fotbollsmatch på Häggåplan på 40-talet

1936. (Blev 9:a i kula och 7:a i diskus).

Boråsaren Hugo Tegstedt var en av 
deltagarna. Han tävlade senare för Fritsla 
IF och har fortfarande Markrekordet i 
höjdhopp med 1,93. Han var dessutom 
duktig i kula, diskus och spjut.
Man ser även "Fritsla" Erik Johansson, 
som var känd som idrottsledare långt 

utanför Västergötlands gränser. Han 
sprang 100m på 12.0sek. 1921.
I dag finns den fria idrotten inte alls på 
de mindre orterna, utan man måste söka 
sig till större städer.
I 2015 års SM för lag, deltog i finalen 4 
lag från Stockholm och 2 från Göteborg.

                            Sven-Olof Andersson
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Ungdomar arrangerade. 
Bäckafräsen var under några 
år i början av 1960-talet en 
lite annorlunda cykeltävling 
i Tibro.

Bakom arrangemanget fanns ett gäng 
ungdomar som bodde längs Ringvägen 
och i närheten.
– Vi byggde upp banan på en obebyggd 
tomt mellan Ringvägen och bäcken, 
berättar Bengt-Göran Djurberg. Det tog 
ett par veckor att få till banan, vi jobbade 
med spadar och skottkärror varje efter-
middag efter skolan.

Bäckafräsens storhetstid var under några 
år i början av 60-talet. Förebilden var 
naturligtvis Tibro Motorklubbs tävling 
Snickarfräsen.

– Jag tror att det var Karl- Anders Carls-
son och Bosse Lidström som drog igång 
det hela, säger Bengt-Göran. De var båda 
mycket intresserade av motocross men 
eftersom vi var så unga fick det bli en 
tävling i cykelcross istället.
– Banan var några hundra meter med 
gupp och kurvor precis som en riktig 
crossbana. I kurvorna hade vi lagt upp 
gamla bildäck som vi hade samlat ihop. 
Det fanns också depåer där de tävlande 
kunde få hjälp av sina mekar-team under 
tävlingen. Vi byggde också upp ett spea-
kertorn.

Under några år i början av 60-talet 
förvandlades den obebyggda tomten vid 
Ringvägen till cykelcross-bana.

Här går det undan med Karl-Anders 
Carlsson i täten.

Samling i depån. Det gällde att meka 
med cyklarna mellan heaten. Nån som 
känner igen ungdomarna på bilden? 
Längst till vänster står Stig Andersson, 
tror Bengt-Göran Djurberg.

Bäckafräsen lockade rejält med publik under storhetstiden och åskådarna kantade 
hela banan.

Vid Ringvägen mot korsningen mot 
Smedjegatan låg den obebyggda tomten 
som var platsen för Bäckafräsen. Bengt-
Göran Djurberg växte upp tvärs över 
gatan och var en av de ungdomar som 
arrangerade tävlingen.

Bäckafräsen lockade storpublik under det tidiga 60-talet
Byggde allt för hand
– Sammanlagt var vi nog 15–20 stycken 
som hjälptes åt att bygga. Vi gjorde allt 
arbete för hand.
Under ett par år var intresset som störst 
och tävlingen lockade deltagare som kom 
ända från Hörnebo och Brobolet. Det 
fanns två klasser, vanlig cykel och en 
sidovagnsklass.
– Eftersom banan inte var så bred så 
började vi med försöksheat med fyra–
fem startande i varje heat. Sen blev det 
semifinaler och till slut final.

Oväxlade cyklar
– På den tiden var det helt vanliga cyklar 
utan växlar. Några var rätt avancerade 
och såg ut som cross-cyklar men några 
växlar hade de inte. Vanligast var gamla 
damcyklar som var rätt smidiga eftersom 
de inte hade någon stång.
Sidovagnsklassen var förstås lite extra. 
Det fanns inte så många som hade en 
sidovagnscykel och att ta sig runt banan 
var tufft. Det var en fördel att ha en så 
lätt burkslav som möjligt.
Tävlingen lockade under storhetsåren 
rejält med publik.
– Jag tror att vi hade bortåt 400 åskådare 
som följde tävlingarna när det var som 
störst. Speaker i tornet var Stig Myggan 

Eriksson och vi hade fått låna en högta-
laranläggning av Radiola-David.
Naturligtvis avslutades tävlingarna med 
högtidlig prisutdelning.
– Karl-Anders var bäst och vann ofta, om 
jag minns rätt. Jag lyckades aldrig gå till 
final, säger Bengt-Göran. Däremot minns 
jag att jag gjorde en rejäl vurpa en gång 
och fick styret i magen. Det gjorde ont 
men det gick bra. Det hände lite olyckor 
ibland men aldrig nåt allvarligt.
– Vi tog inte något inträde men ett par 
tjejer gick runt och sålde lotter och på så 
sätt fick vi in lite pengar. När det var slut 
åkte vi som jobbat med tävlingen till City 
Café och fikade. Men tjejerna som sålt 
lotter skickade vi hem, de fick inte följa 
med. Det var inte så juste gjort av oss 
precis…
Efter storhetstiden under det tidiga 
60-talet var det slut. Kompisgänget växte 
upp och fick andra intressen. På tävlings-
platsen byggdes en villa. Och trots att det 
numera är mer än 50 år sedan det begav 
sig är det många gamla Tibrobor som har 
minnen från crossbanan vid Ringvägen.

                                 Christer Svensson
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ÅRSBERÄTTELSE FÖR WESTGÖTA 
IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP, WIS, 2015

Styrelsen har under året bestått av 
Roland Gustafsson, ordf, Bo Zackrisson, 
vice ordf, Sture Pettersson, kassör, 
Tommy Olsson, sekr, Bengt-Göran 
Bäcklund, Karin Monsén och Lars-Göran 
Bengtsson, ledamöter samt Lennart 
Lundh och Göran Zettergren, ersättare. 
Carl-Erik Johnsson, Västergötlands 
Idrottsförbund, har varit adjungerad. 
Styrelsen hade sju sammanträden varav 
ett var konstituerande.

Samtliga idrottshistoriska sällskap i 
landskapet var och är medlemmar i WIS. 
I och med att ett nytt sällskap startades i 
Hjo finns numera 18 sällskap. Medlems-
antalet har passerat 4 000.

Årsmötet avhölls på Folkets Hus i Troll-
hättan med Trollhättans IHS som lokala 
värdar. Förutom sedvanliga årsmötes-
förhandlingar höll Hasse Rosendahl ett 
uppskattat föredrag om ”Kraftkarlar i 

Sällskapets syfte är att samla in och do-
kumentera idrottshistoria samt att anord-
na sammankomster med idrottshistorisk 
anknytning. Vid årsskiftet var vi cirka 
200 medlemmar inklusive föreningar. 
Ett antal nya medlemmar har tillkommit 
under året. Sponsorintäkterna har också 
ökat. www.alingsasihs.se  är vår hem-
sida. Där kan man bland annat läsa om 
Alingsås idrottshistoria och där informe-
rar vi om våra aktiviteter. Vi håller också 
på att introducera en facebooksida.

I vår klubblokal på Östra Kyrkogatan 3 i 
Alingsås finns våra idrottshistoriska sam-
lingar, med priser, medaljer och dylikt, 
som under årens lopp överlämnats från 
idrottare och föreningar. Arbetet med att 
sortera, gallra, arkivera och i övrigt göra 
i ordning samlingarna pågår fortlöpande. 
I sällskapets utställningsmonter i Estrad 

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap

kraftstaden med olympisk glans”, under-
stödd av brottaren Janne Karlsson och 
roddaren Gösta Eriksson.

Årets sommarmöte hölls i 4-anhuset i Ti-
daholm. Tidaholmshistoria, Grimsås kval 
för femtio år sedan, lokalt utvecklingsar-
bete och olika projekt i WIS regi stod på 
programmet tillsammans med besök på 
Tidaholms Museum och Idrottsmuseet.

WIS anordnade under 15-17/9, en 
idrottshistorisk resa till Olympiamuseet 
i Helsingfors och Riksidrottsmuseet 

har vi under 2015 presenterat material 
dels från de båda föreningarna KFUM 
Alingsås och Gräfsnäs IF och deras 
verksamhet genom åren, dels från de 
framgångsrika fotbolls- och handbolls-
spelarna Rune Jingård och P O Larsson. 
I vår monter i Nolhagahallen har i första 
hand funnits en fotoutställning. Den 
sedan länge planerade ombyggnaden 
av hallen har gjort att vi arbetat mindre 
aktivt med förnyelse av materialet i den 
utställningsmonter vi har där.

Årets vårträff hölls den 18 maj i Scout-
stugan, Östbovik, och höstträffen i 
Ängabostugan den 16 september. Pro-
grammet bestod som vanligt av informa-
tion, musikunderhållning, tipspromenad 
och kaffeservering. Som vanligt har vi 
också anordnat Öppet hus, tre gånger på 
våren och tre gånger på hösten. Många  
av sällskapets medlemmar deltar i det 
välbesökta och uppskattade idrottskaféet, 
som anordnas i Alingsås IF:s klubbstuga 

varje vecka under vår- och höstsäsong. 
På grund av förändringar på arrangörs-
sidan har AIHS börjat ta en mer aktiv del 
i planeringen av kaféträffarna. 

Styrelsen har representerats vid Westgöta 
Idrottshistoriska Sällskaps (WIS) års-
möte i  Trollhättan den 7 mars, och vid 
dess sommarmöte i Tidaholm den 29 au-
gusti. Ordföranden deltog i årsmötet med 
Västergötlands Idrottsförbund och SISU. 
Vidare har styrelsen varit representerad 
vid Hembygdsmötets årliga möte och vid 
medlemsmöte med Föreningsarkivet. Le-
damöter ur styrelsen med flera har skrivit 
en rad artiklar om idrotten i Alingsås 
som publicerats i WIS tidning, Westgö-
tarnas Idrottshistoria. AIHS deltog också 
vid kommunens arrangemang Arkivens 
dag. Vidare kan nämnas att styrelsen har 
börjat arbeta med de av WIS initierade 
projekten Föreningsdokumentation 2020 
och Internationella mästare.

Årsrapporter 2015 från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar

Årsmötet på Folkets Hus i Trollhättan

i Stockholm som samlade ett tjugotal 
deltagare.

Som tidigare har WIS planenligt gett ut 
fyra nr av Westgötarnas Idrottshistoria, 
WI. Redaktionskommittén har bestått av 
Tommy Olsson, Bo Zackrisson, Inge-
mar Williamsson och redaktören Göran 
Axelsson samt ansvarige utgivaren Leif 
Svensson.

Ekonomiskt hölls verksamheten plan-
enligt inom de beslutade ramarna. WIS 
går därmed in i 2016 med en fortsatt 
god likviditet. Det stöd som WIS får av 
Västergötlands Idrottsförbund, VIF, är av 
avgörande betydelse för verksamheten 
liksom ett fortsatt gott samarbete överhu-
vudtaget med VIF/SISU.Sommarmöte hölls i Tidaholm

Bengt ”Mossebo” Johansson och Roland 
Gustafsson i Tidaholm
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Borås Idrottshistoriska Sällskap

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap

Vårt arbete har fortskridit med underhåll/
skötsel och arkivering av nytt inkommet 
material.

Vi har haft öppet varje måndag mellan 
10 00 -  12 00.

Vi har haft diverse besök av föreningar, 
skolklasser och privatpersoner.

Under tiden 6/6-31/8 hade vi ett samar-
bete med Falbygdens Museum, där vi 
fick möjlighet att visa upp en del av våra 
samlingar, som då flyttades ut från Oden-
hallen till museet på S:t Olofsgatan.

Vi har glädjande nog erhållit 18 nya 
medlemmar.

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap 
håller till i Odenhallens lokaler

BIS styrelse 2015 bestod av Tommy 
Olsson, ordf, Arne Kjörnsberg, vice ordf, 
Lennart Alsin, Björn Bergqvist, Maritha 
Hallberg, Kjell Sternfeldt och Göran 
Zettergren samt ersättarna Carl-Erik 
Johnsson, Jörgen Lindbratt och Lars Sun-
din. Bergqvist, Kjörnsberg och Sundin 
var utsedda av Borås Stad, övriga av BIS 
årsmöte.

Camilla Brodin, Stads- och föreningsar-
kivet, Olof Toftby och Maija Larsson har 
varit adjungerade, Toftby som kanslichef 
och Larsson som kassör och styrelse-
sekreterare. 

Göran Axelsson och Leif Svensson har 
arbetat som redaktör resp ansvarig utgi-
vare för Westgötarnas Idrottshistoria, WI. 

Steve Gustavsson har varit datakonsult. 
BIS har haft sju anställda med arbets-
marknadsstöd.

Föreningen hade under året 646 medlem-
mar varav 488 var enskilda sådana och 
158    föreningar. 

Idrottsmuseet hölls fortsatt öppet i an-
slutning till olika arrangemang i Bor-
åshallen samt bokade grupper. Antalet 
besök uppgick till 1670 vilket var en 
mindre ökning i förhållande till rekordå-
ret 2014.

BIS har fortsatt visat idrotts- och kultur-
historiska bilder i Galleri Idun och kaféet 
i fullmäktigehuset, Brygghuset och 
Sjuhäradsläktaren på Borås Arena. Under 
året utökades den här verksamheten till 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt 
IBABs lokaler.

Två nya namn valdes under året in till 
boråsidrottens Wall of Fame i Borås-
hallen, nämligen simmaren Per-Olof 
Östrand och handbollsspelaren Kjell 
Jarlenius. 

För första gången sedan starten 1938 
delades boråsmedaljen ut postumt. Mot-
tagare var elfsborgsprofilen Klas Inges-
son och medaljen överlämnades till Klas 
änka vid en ceremoni på Borås Arena.

BIS gav under året fortsatt ut WI i fyra 
nummer på uppdrag av Westgöta Idrotts-
historiska Sällskap, WIS.

Den tradtionella årliga personal- och 
studieresan tillsammans med stads- och 
föreningsarkivet i Borås gick den här 
gången till Mölndal där föreningsarkivet, 
Papyrus arkiv och Åbytravet besöktes.

Vår styrelse har under 2015 haft följande 
sammansättning: ordförande Harry Nils-
son, sekreterare Görtz Karlin, kassör Jan-
Eric Johansson samt ledamöterna Robert 
Carlson och Krister Kvarnström.

Under det gångna verksamhetsåret har 
vi haft fyra protokollförda styrelsemö-
ten. Årsmötet den 9 april var välbesökt 
och hölls på Blomdahls Café (f.d. Jessis 
Piece of Cake).

På WIS årsmöte den 7 mars i Trollhättan 
representerades klubben av Rolf Melin, 
Harry Nilsson och Robert Carlson. De 
två sistnämnda deltog även på WIS höst-
möte den 29 augusti i Tidaholm.

Vi har under året haft lite mer plats i WI-
tidningen med bland annat ett reportage 
om IK Friscopojkarna. Detta är ett arbete 
som fortgår och vår målsättning är att 
bidra med mer material för att oftare vara 
representerade i tidningen.

Vid två tillfällen under året har vi arrang-
erat utställningar. Dels på Handelsban-
kens kontor i januari och februari, dels 
på Herrljunga Bibliotek under december 
månad.

Arbetet med vår hemsida är ett ständigt 
pågående projekt och vi hoppas att för-
eningar och privatpersoner skall komma 
in med mer material till vår ansvarige för 
hemsidan, Jan-Eric Johansson.

Under senare delen av året har vi inlett 
vårt arbete med att kartlägga både nuva-
rande och nedlagda föreningar i kom-
munen som på sikt skall resultera i en 
”Föreningsdokumentation” (ett utveck-
lingsprojekt i samarbete med Westgöta 
Idrottshistoriska Sällskap). Detta är ett 
arbete som är omfattande och som vi 
kommer att prioritera de kommande 
verksamhetsåren. 

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap

IK Friscopojkarna

Idrottsbilder upphängda i Sjuhärads-
läktaren på Borås Arena
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Tibro Idrottshistoriska Sällskap

Det gångna året har kännetecknats av 
livlig verksamhet med utställningar och 
andra aktiviteter. Vårt jubiléumsår har 
varit mycket lyckat.

Årsmötet hölls i Blåbandslokalen i 
Tibro som bevistades av ett femtiotal av 
sällskapets medlemmar. Även i år lyss-
nade vi på en bandinspelning från Tibro 
Museum. Denna gång var det Helge 
Emanuelsson, en åkare från bygden.
Styrelsen har haft elva protokollförda 
sammanträden och därtill arbetsmöten 
i samband med utställningar och övriga 
aktiviteter, vilket har rapporterats till 
SISU.

Styrelsen har bestått av :
Ordf. Sven Andersson, sekr Christer Car-
negren, kassör Jan Lindberg, vice ordf. 
Kenneth Dabåker, Kent Lindberg, Håkan 
Larsson, Arne Jörgensen. Vidare har 
Arne Andersson, Jan Johansson, Bosse 
Lundmark, Jan-Olof Ahlander, Inger 
Jalmelin ove Emanuelsson har varit med 
och bidragit med vårt arbete.

Medlemsantalet är nu uppe i 172 med-
lemmar.

Vår och Höstträffar:
Vårträffen i Blåbandslokalen hade tema 
segling. Föredragshållare Arne Jörgen-
sen, en av våra egna seglare, hade samlat 
ihop ett gäng från Örlens segelklubb. 
Höstträffen var också i Blåbandslokalen. 
Denna gång var temat kanot. Ove Ema-
nuelsson, vår egen trefaldige olympier, 
berättade för en skara på 60 medlemmar, 

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap

Skövde Idrottshistoriska Sällskap, som 
bildades i sept. 1999 har nu avverkat sitt 
sextonde verksamhetsår. 

Styrelsen har under året haft följande 
sammansättning; Solveig Sundequist, 
Inga-Britt Gustafsson, Nils Larsson 
(sekr), Bengt Säll, Roger Mohlén,  Jan 
Sandelius (kassör), Börje Weiler (ordf). 
Styrelsesuppleanter Kjell-Åke Magnus-
son, Olof Schönborg och Leif Adolfsson.

Styrelsen har haft 5 protokollförda sam-
manträden, samt ett antal informella mö-
ten i samband med tisdags- och söndags-
öppet under året och dessutom årsmöte 
på Billingehus den 26 mars 2015.   
Den 3 juni arrangerades en bussresa till 
Motala och Nostalgi/Motor-museet. Ett 
besök gjordes även på Vätternakvariet. 
Lunchen intogs på restauranten Skeppar-
pinan. Resan fortsatte sedan förbi Gränna 
till Stadsparken i Jönköping där fika 
intogs på café Stugan. 

Under året har museet varit välbesökt av 
föreningar/klubbar och övriga grupper, 
vilka har guidats både inom hotell Bil-
lingehus liksom i vårt idrottsmuseum.

Den 15 november hade vi fint besök vär-
re. Fotbollslegendaren Lennart Johansson 
gästade då museet. Hela fotbollsvärlden 
vet vem den karismatiske fotbollslegen-
daren är. 17 år som president för UEFA 
(1990-2007), vice ordförande i FIFA 
ordförande i Svenska Fotbollförbundet 
(1985-1990) och ordförande för AIK 
(1967-1980) talar för sig själv. Lennart 
guidades runt i museets lokaler och vi 
imponerades av vilken stor kunskap han 
hade om den lokala skövdeidrotten.

Exponeringen av delar från vårt museum 
i hotell- korridoren som omfattar såväl 

Skövde Idrottshistoriska Sällskap

Lilla Hörnan

Under verksamhetsåret 2015 har sty-
relsen för Karlsborgs IHS haft följande 
sammansättning och ansvarsfördelning:
Roland Gustafsson ordförande, Åke 
Engvall sekreterare, Göte Ivarsson
kassör, Lars-Erik Andersson, Martin 
Grudemo, Christer Carnegren och
Håkan Larsson ordinarie ledamöter. 
Styrelsen har sammanträtt i regel en gång 
per månad – sammanlagt elva gånger. 
Därutöver har styrelsen kallat till och 
avhållit totalt femton arbetsmöten.

Medlemsutvecklingen är positiv. Antalet 
medlemmar var vid årsskiftet 153 
– enskilda personer och föreningar.

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

Under verksamhetsåret har Karlsborgs 
IHS tillsammans med med övriga 
idrottsföreningar varit representerade i 
Karlsborgs kommuns Idrottsråd deltagit 
i gemensamma idrottshistoriska träf-
far i Mariestad  och Tibro anordnade 
av”Femklövern.” 
Deltagit vid av WIS och SISU anordnade 
konferenser och möten bl.a. vid WIS:s 
årsmöte i Trollhättan och WIS:s sommar-
möte i Tidaholm.
Tillsammans med Carlsborgs Segelsäll-
skap anordnat ett intressant ”seglarcafé”.
Deltagit med en utställning vid den av 
Karlsborgs kommun arrangerade ”Må 
Bra-veckan” i oktober.

Deltagit med en miniutställning vid 
”Sköna maj-dagen” i Undenäs.
Deltagit och varit representerade vid 
Idrottshistoriska Riksförbundets årsmöte 
i Örebro i mars och Riksidrottsmuseets
Rädda bilden-konferens i Stockholm i 
juni.

Karlsborgs IHS i Må Bra-veckan 
tillsammans med Mattias Sunnerborn

Vid flera tillfällen besökt idrottscaféer 
anordnade i Tibro, Vadsbo, Skara och 
Lidköping.
Fortsatt arbetat med att löpande doku-
mentera idrotten i Karlsborg förr och 
nu i form av text, bild, inspelningar och 
föremål.
Haft varierande idrottshistoriska mini-
utställningar i våra utställningsmontrar i 
kommunen.
Regelbundet bidragit med artiklar till 
WIS:s medlemstidning Westgötarnas 
Idrottshistoria.
Löpande hållit vår hemsida uppdaterad.

Billingehus- som  Skid-SM- historien har 
gett ett gott tillskott till besök av hotell-
gäster.

Vår hemsida ”www.skovdeihs.se” finns 
registrerad genom SISU´s idrott on line.

Medlemsantalet var vid årets slut 161.
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som också blev bjudna på GustavAdolf-
bakelse, på våran 25-årsdag.
Utställningen i Lilla Hörnan har gått i 
jubiléumets tecken. 
På invigningen var våra Femklövervän-
ner, Tibro AIK friidrott, Westgöta IHS, 
SISU och Tibro Kultur & Fritid och 
uppvaktade.

Rankåspromenader har vi haft vår och 
höst med Bingo- och tipspromenad. 
Detta ger oss ett bidrag till kassan.
Vi har även haft ett lag i Rankåsstafetten 
och två boule-lag i korpserien.

Femklövermöte:
TIHS arrangerade en träff i Tibros nya 
Boulehall, där vi återigen firade vårt 
25års-jubiléum med tårta och Boulespel 
och klurig promenad.

Vadsbo IHS femklövermöte var förlagt 
till Grevby Motorstadion. TIHS var väl 
representerat. 

Vi har också tilldelats en svensk fana 
från Rikskommittén för Sveriges natio-
naldag.

TIHS har haft representation vid:
WIS årsmöte i Trollhättan,
WIS sommarmöte i Tidaholm,
VIF SISU årsmöte i Vara,
samt representanter vid möte inför Tibro 
AIK 100 år.

Vi har som vanligt haft fint samarbete 
med Tibro kommun Kultur & Fritid, 
Skaraborgs Allehandas Tibroredaktion 
och SISU.

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap

Medlemstillströmningen fortsätter. Från 
528 medlemmar vid utgången av 2014 är 
vi nu, när 2015 summeras, 566 betalan-
de. En, inte alltför djärv gissning, är att 
vi under 2016 passerar 600-strecket.

Våra 6 idrottscafeér har lockat i det 
närmaste 600 besökare och där Rolf 
Nilssons föredrag i februari slog publik-
rekord alla kategorier med 161 personer.

Året avslutades med att VM-domaren, 
Pernilla Larsson, berättade om den 
långa och ofta mödosamma vägen som 
föregår en nominering till VM-domare. 
VM-äventyret i Canada är och förblir 
ett minne för livet. Jerker Axelssons 
välregisserade berättelse om road-racing 
och framgångsrikt rallytävlande rönte 
stor uppskattning. Mattias Hadders, för-
bundskapten för skrinnarna, berättade om 

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap

Ett som vanligt positivt år 2015 för 
Vadsbo IHS med många arrangemang 
och aktiviteter. 

Vi inledde året med ishockey i Karlstad, 
och matchen Färjestad-Leksand. Ishock-
ey i Karlstad är på väg att bli en tradi-
tion. Vi har också gjort en  fotbollsresa 
till Friends arena och VM-kvalmatchen 
Sverige-Österrike, 25 medlemmar deltog.

Årsmötet i mars var välbesökt, och in-
bjudne gästen, Degerfors IF:s 
tränare, Patrik Werner gav oss en utförlig 
beskrivning om hur en elitförening 
fungerar. 
Föreläsare vid våra ”Öppna Hus-kvällar” 
har varit, Andreas Fäger, SISU, 

Sven Martinsson startar upp sin cykel, 
Bosse Håkansson assisterar

Lars Nolberger, mannen bakom hjälp-
sändningarna till Litauen, Stefan Johans-
son, arenachef i Skövde, Tord Källström, 
legendar inom idrottsjournalistiken, 
vars sista anhalt innan pensionen var 
Tidningarnas telegrambyrå, Stockholm. 
Lars Hammarberg, fd speedwayförare 
i Örnarna, Mariestad, Björn Berggren, 
Göteborg, presentation överflödig, samt 
Anders Norlander, bordtennisspelare och 
företagare i Mariestad.

Vi var värdförening för 5-Klövermötet i 
maj i år, vilket gick av stapeln på Grevby 
motorbana. Örnarna hade välvilligt ställt 
sina lokaler till vårt förfogande. De 
närvarande fick bl.a se 80-årige Sven 
Martinsson köra några varv på banan.

Medlemsutvecklingen är glädjande, vid 
årsskiftet var vi 334 medlemmar, en ök-
ning med ett 15-tal personer. Sällskapet 
har varit ansvariga för städningen under 
Törebodafestivalen, ett tiotalet medlem-
mar har deltagit. 

Vi har även inför 2016 gett ut en alma-
nacka.  Den har tryckts upp i 250 exem-
plar, och var vid
årsskiftet i stort sett slutsåld.

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

Styrelsen har under 2015 bestått av: 
Ordförande, Bo Zackrisson, vice ordfö-
rande, Lars-Åke Bergman, kassör, Börje 
Carlsson, sekreterare, Per-Göran Persson. 
Övriga ledamöter: Stig Brånfeldt, Olle 
Malmborg, Örjan Johansson. Styrelse-
suppleanter: Eiler Jansson, Rolf Mar-
kusson och Evert Karlsson. Adjungerad 
styrelsemedlem: Christer Carnegren. 

Styrelsen har under året haft 12 proto-
kollförda sammanträden.

Magnus Larsson berättade om 
Alliansloppet.
den pånytt-födelse som svensk skrinning 
just nu upplever med ett flertal åkare av 
internationell toppklass. Vår OS-fäktare, 
Dicki Sörensen, hade många minnen att 
delge publiken från en svunnen fäktarera.
Alliansloppet, Europas största rullski-
detävling och seedningsgrundande för 
Vasaloppet är det största idrottseventet i 
Trollhättan. Direktsändning i TV, besök 
av världsstjärnor och ett engagerande av 
stadens alla grundskoleelever. Mannen 
bakom idén och förverkligandet heter 
Magnus Larsson och han berättade om 
den blygsamma starten fram till den 
miljonaffär som sätter Trollhättan på den 
internationella idrottskartan.

Inför jubileumsåret 2016, Trollhättan 
fyller 100 år som stad, har vårt Sällskap 
lyckats engagera många av stadens 
”stora” personligheter och vi ser fram 
emot ett jubileumsår fyllt av historik 
och därmed en grund för en optimistisk 
framtidstro.
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Vara Idrottshistoriska Sällskap Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap

Vara IHS höll ett välbesökt årsmöte 
den 12 mars på Konditori Nordpolen. 
Inbjuden gäst var cyklisten Jan-Åke Ek, 
Skara. Jan-Åke berättade intressant om 
sin uppväxt och sin idrottskarriär som 
cyklist. Den tog honom ända till OS i 
Mexico 1968, där han visserligen inte 
tillhörde de som fick köra tävlingslopp. I 
stället var han reserv för de fyra bröderna 
Pettersson från Vårgårda, men Jan-Åke 
fick i alla fall känna på den olympiska at-
mosfären. Inte för inte kallades Jan-Åke 
Ek för ”den femte Fåglum”.

Ur årsberättelsen kan vidare följande 
nämnas: Den 14 april gjorde Vara IHS 
en uppskattad bussresa till Göteborgs 
Idrottsmuseum, beläget på Kvibergs f.d. 
militärområde. 

Den 30 maj anordnades en medlemsträff 
vid Kålles Rekord-Magasin. Temat var: 
”Vi berättar”. Om den träffen se rubriken 
”CCK Fasanerna” sid 4-5. 

Övriga idrottshistoriska sällskap som be-
sökt Kålles Rekord-Magasin under året: 
Essunga IHS, samt ett gäng från Tibro/
Karlsborg, som gjort det till tradition 
med ett besök.

Vara IHS har representerat vid såväl 
WIS-årsmötet i Trollhättan, som på som-
marmötet i Tidaholm. Som vanligt har 
medlemmar i Vara IHS varit flitiga skri-
benter med ett flertal artiklar i tidningen 
”Westgötarnas idrottshistoria”.

Under året har följande styrelse fungerat: 
Ordf. Carl-Owe Johansson, v. ordf. Jacob 
Johansson, sekr. Sven-Olof Johansson, 
kassör Per-Gunnar Lindberg. Övriga le-
damöter: Bruno Arvidsson och Torbjörn 
Johansson. Ersättare: Jan Hermansson 
och Hans Lundmark.  

Världens starkaste??

Styrelsen har haft följande sammansätt-
ning under 2015: Kenneth Ohlsson 
(ordförande), Bertil Hedlund (vice ord-
förande), Irene Lennstrand (kassör), Stig 
Sjögren (sekreterare), Allan Andersson, 
Tomas Knutsson och Donald Jignéus 
(ledamöter) samt Roland Svensson 
(suppleant).

Den 31 december 2015  hade Sällskapet 
186 enskilda  medlemmar. Av dessa var 
följande sju hedersmedlemmar: Gösta- 
och Gunnel Pettersson, Per-Uno- och 
Ulla Hafström, Olle Ekman, Sven-Åke 
Mökander och Stig Dahlberg. Utöver 
dessa hade Sällskapet, vid årsskiftet, 21 
medlemmar i form av föreningar / 
företag. Således var det totala antalet 
medlemmar vid årets slut 207 st. 

Årsmöte hölls den 11 mars i Kullingshof-
stugan inför 35-talet närvarande 
medlemmar. Efter årsmötet var det dags 
för kvällens specielle gäst, Pär-Göran 
Björkman, ”till vardags” bl.a. ordförande 
i Alingsås IHS, att ta till orda. P-G 
inledde med att berätta om sin digra 
bakgrund inom bl.a. föreningslivet, 
både som aktiv och som ledare. Däref-
ter ägnade han den mesta av tiden åt att 
föreläsa om ”Idrottens roll och betydelse 
för integrationen”.
Utöver årsmötet har styrelsen haft  elva 
protokollförda sammanträden under året 
som gått.

Under det gångna året har verksamheten 
varit livlig med ett flertal olika 
aktiviteter. Året inleddes den 16 januari 
med ett besök hos, 25-årsjubilerande, 
Wårgårda Innebandyklubb. Den 23 fe-
bruari arrangerades ett idrottscafé i 
Tångahallen, tillsammans med SISU och 
Nöjeskonsult i Väst AB. Som 
gästföreläsare hade då fotbollslegenda-
ren, Björn Nordqvist, inbjudits att berätta 
om sitt spännande fotbollsliv. Den 27 
april anordnades en bussresa till Gamla 
Ullevi, i Göteborg, och den allsvenska 
matchen mellan IFK Göteborg och 
Helsingborgs IF. En knapp månad senare 
(25 maj) inbjöds till idrottscafé i 
Sporthallen Vårgårda. Denna gång var 
temat judo, där Claes Kjellin och Robert 
Hagström demonstrerade alla möjliga, 
och omöjliga, grepp och kast i denna 
ädla sport. Den 1 juni genomfördes ett 
idrottscafé i Tumbergstugan, tillsammans 
med Vårgårda Hembygdsförening, på 

På temat draghundsport, hade flerfaldiga 
SM-vinnaren, Birgitta Fernström, (t.h.) 
anlitats som gästföreläsare. Här tillsam-
mans med Malin Granqvist

temat draghundsport. Som gästföreläsare 
hade flerfaldiga SM-vinnaren, Birgitta 
Fernström, anlitats. (Birgitta, som är 
född och uppvuxen i Vårgårda, är sedan 
många år bosatt utanför Kiruna.) Hösten 
inleddes den 10 augusti med ett besök 
hos Vårgårda Varpaklubb, där deltagarna 
även fick ”prova på” i en improviserad 
tävling. 

I samband med årets ”cykelvecka” i 
Vårgårda arrangerades ett ”Cykelcafé” 
i Kyrkans Hus / Centrumkyrkan den 22 
augusti, där WIHS också var medar-
rangör. På mångas begäran blev det ännu 
en fotbollsresa. Denna gång till Borås 
och det Västsvenska derbyt mellan IF 
Elfsborg och IFK Göteborg den 24 sep-
tember. Redan den 28 september var det 
dags för nästa ”tillställning”. Denna gång 
i form av ”öppet hus” i WIHS´
museum. Årets sista idrottscafé ägde rum 
den 10 november i Kyrkans Hus. I 
fokus stod då de medlemmar som under 
året fyllde: 75 år, 80 år, 85 år, 90 år samt 
90 år plus, totalt 13 st. Av dessa hade 
åtta st. hörsammat inbjudan. Förutom 
uppvaktning av jubilarerna underhölls 
gästerna (ca 60 st.) av Stig Löfvenius, 
som spelade och sjöng svenska visor och 
av Thomas Fransson, till vardags 
debattredaktör på Alingsås Tidning, som 
bl.a. kåserade över ämnet, ”var idrott och 
allt annat bättre förr?”. 

Under året har WIHS, i samarbete med 
SISU, haft en utbildning i ämnet; 
Föreningsutveckling.

Som ”brukligt”, har WIHS även medver-
kat vid ”Arkivens Dag”, som i år 
genomfördes i kommunhuset den 14 
november. 

Då Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 
höll årsmöte, i Trollhättan den 7 mars,  
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Essunga Idrottshistoriska Sällskap

Marks Idrottshistoriska Sällskap

Vänersborgs Idrottshistoriska Förening

Styrelsen har haft följande sammansätt-
ning under 2015:
Benny Östh, ordförande, Gun Olausson, 
kassör, Lars-Göran Bengtsson, sekrete-
rare, Sven-Olof Gustavsson, vice ordfö-
rande, Ragnar Lindström, IT- ansvarig, 
Inez Sjöstad, klubbmästare och Björn 
Stohlt, ledamot med Dick Hansson och 
Clas Sundelius som suppleanter.

Styrelsen har under året haft 9 protokoll-
förda sammanträden samt ett konstitu-
erande möte.

Ett välbesökt årsmöte genomfördes 
tisdagen den 10 februari på VIF-Gården. 
Mötet gästades av Stig Bratt från Troll-
hättan som berättade om ”Stapelstaden 
Vänersborg”. Han redogjorde för mycket 
spännande fakta om Vänersborgs stor-
hetstid på mitten av 1800-talet. Det fanns 
flera olika båtvarv i Vänersborg på den 
tiden och det gick livligt till i hamnen. 
Staden hade under några år även tull, 

Ralf Edström (i mitten) besökte Väners-
borg under rubriken ”från Degerfors IF 
till radiosporten”

representerades WIHS av: Irene Lenn-
strand, Stig Sjögren och Roland Svens-
son. Trion representerade även WIHS vid 
Vårgårda Föreningsarkivs årsmöte den 
16 mars. Vid Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskaps ”Sommarmöte”, i Tidaholm 
den 29 augusti, representerades WIHS 
av: Kenneth Ohlsson, Stig Sjögren och 
Roland Svensson. Kenneth Ohlsson 
och Stig Sjögren har även representerat 
WIHS vid bl.a. följande möten och infor-
mationsträffar: Årsmöte med 
Destination Vårgårda, ”Vi vill veta vad ni 
tycker” med Vårgårda kommun samt mö-
ten med Vårgårdas hembygdsföreningar 
inför Hembygdsförbundets 100-årsjubi-
leum 2016. 
Följande medlemmar har uppvaktats i 
samband med deras bemärkelsedagar: 
Stig Dahlberg, som var verksam i WIHS´ 
valberedning 1997-2012, blev 90 år den 
7 januari. Olle Ekman, ordförande 1997-
2004 och sammankallande i 
valberedningen 2005-2015, blev 90 år 
den 21 juni. Gösta ”Fåglum” Pettersson, 
som beredvilligt ställde sin stora pris-
samling till förfogande då ”Fåglummu-
séet” iordningställdes (invigdes 2000), 
blev 75 år den 23 november.

Några av WIHS´medlemmar har under 
året också  bidragit med artiklar och 
bilder till medlemstidningen, Westgötar-
nas Idrottshistoria. 

Sommarutställningen 2014, som blev 
mycket populär, fick en fortsättning un-
der 2015 med en något mer omfattande 
utställning, med namnet ” Vi bollar med 
idrottshistoria”
Markbladet, vårt lokala annonsorgan 
med redaktionell text, Sveriges mest lästa 
tidning, gjorde ett fylligt reportage inför 
invigningen.

Vid årsmötet i mars gästades vi av Urban 
Lidrot, och Bo Johansson, Överlida, som 
berättade om dokumentationen av olika 
fotbollsarenor runt om i södra Sverige

men då de flesta båtarna tullade i Göte-
borg, försvann denna.

Följande aktiviteter kan redovisas för 
2015:
- Vänersborgs HC erbjöd VIHF:s med-
lemmar att ”Gå 2 men betala för 1” i 
Alltrean vår
- 7 mars genomförde WIS sitt årsmöte i 
Trollhättan
- 1 april genomfördes ”Bandy-Nostalgi” i 
Blåsut BK:s klubbstuga
- 2 april ”Gick 2 men betalade för 1” när 
”Steal a Dame” spelade ”Skärtorsdags-
blues”
- 18 april erbjöd Vänersborgs IF VHIF:s 
medlemmar att ”Gå 2 men betala för 1” 
på premiären i div 3
- 19 maj genomfördes en ”Äldremässa” i 
Arena Vänersborg
- 8 juni genomförde styrelsen en resa till 
”Idrottsmuseet” på Kviberg i Göteborg
- 29 augusti genomfördes WIS ”Som-
marmöte 2015” i Tidaholm
- 15-17 september genomförde WIS en 
”Idrottshistorisk resa” till Helsingfors 
och Stockholm.
- 29 oktober genomfördes ett café med 
Ralf Edström ”Från Degerfors IF till 
Radiosporten”
- Föreningen gav ut fyra nummer av ett 
nytt medlemsblad, ”VIHF-Nytt”, samt 
”Årsskriften 2015”
Under 2016 kommer föreningen att 
öppna ett nytt ”Idrottsmuseum” i Idrotts-
huset Vänersborg.

Vi hade en ”samtalskväll” i Skene Sim 
o IS stuga, där 5-dagars orienteringen 
ventilerades. 
Gäster var bl.a. Kjell Johansson, Bertil 
Åkesson och Sören Fägersten. Det prata-
des kartor, banläggning och tävlingsorga-
nisation utifrån 5- dagars tävlingar. 
Vi har hållit öppet hus under följande ak-
tiviteter: Kulturarvsdagen, Rydalsdagen 
och julmarknadsdagen, då vi bemannat 
vår utställning.

Under året har vi hållit enskilda visningar 
i vår lokal, för bl.a. ”gamla Elfsborgare”
Vi har publicerat oss i tidningen med ett 
par artiklar.

WIS årsmöte i Trollhättan, Ann-Charlott 
Hagman-Kinn och Britt-Marie Knutsson 
närvarade där.
WIS sommarmöte i Tidaholm, Viggo 
Svensson o Britt-Marie Knutsson deltog 
i mötet.

Under året har föreningen påbörjat en 
förändring i lokalerna, och också arbetat 
ikapp dokumentationen av samlingarna.    

Styrelse: Ordf. Kent Larsson, kassör Uno 
Löfman, sekr. Sören Aghamn
Ledamöter Kenneth Ivehag och Anders 
Assmundsgård

Aktiviteter:
Den 25:e februari var vi 48 st från fören-
ingen på handboll i Estrad Arena mellan 
Alingsås och GUIF.
Vid årsmöte 10 mars informerade Janne 
Ryhlén från insidan hos IF Elfsborg.
Den 11:e maj hade vi en full buss till 
Borås Arena för match mellan Elfsborg 
och Malmö FF.
Vi var 25 st som besökte Kålles rekord-
magasin den 3:e juni. Med efterföljande 
kaffe på Huttla kvarn med information 
från Naums Hembygdsförening.
Ny resa till Borås Arena gjordes den 24:e 
september för match mellan Elfsborg 
och IFK Göteborg, även denna gång med 
mycket god uppslutning.
Höstmöte hölls den 2 november i Kols-
holmens klubblokal med 40 st närva-
rande.
Efter att vi lyssnat på Sven-Åke Eriks-
son och Lennart Anderberg från Alingsås 
HK, avslutades kvällen med en uppskat-
tad frågesport om svenska olympier.
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Borås Idrottshistoriska
Sällskap
kallar till 
Årsmöte

tisdagen den 15 mars kl. 17.00
på BIS kansli

PROGRAM
Ordinarie årsmötesförhandlingar

Fika och filmvisning på BIS kansli

BIS medlemmar, 
samt övriga intresserade Boråsare 

hälsas hjärtligt välkomna!

För information ring 033 - 35 39 39

Styrelsen
Borås Idrottshistoriska Sällskap

Westgöta Idrottshistoriska
 Sällskap

  kallar till årsmöte

Dag: Lördagen den 12 mars 2016
Tid: Kl. 10.00

Plats: Fullmäktigehuset, Sturegatan, Borås
Värdsällskap: Borås IHS

Årsmöteshandlingar: 
Skriftlig kallelse med program, dagordning 

och övriga årsmöteshandlingar skickas ut till 
varje sällskap/förening 

senast två veckor innan årsmötet.  

Anmälan: 
Varje lokalt idrottshistoriskt sällskap/förening

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

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

senast  4 mars 2016.
Anmälan är bindande.

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

Välkomna!

Styrelsen WIS

Tidaholms
Idrottshistoriska 

Förening

ÅRSMÖTE 2016

 Onsdag 9 mars kl.18.00.

Villan

Svante Schultz kåserar

Mycket välkomna!

Styrelsen 

Tibro 
Idrottshistoriska Sällskap

inbjuder till

 Årsmöte
Onsdagen den 2 mars 2016 kl. 18.00

i BLÅBANDSLOKALEN

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

Alla Hjärtligt Välkomna!
Styrelsen
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Wårgårda 
Idrottshistoriska Sällskap

KALLELSE TILL
ÅRSMÖTE 2016

Onsdagen den 16 mars kl. 19.00
i Kullingshofstugan

Servering

Välkomna!
Styrelsen

Vadsbo Idrottshistoriska 
Sällskap 

kallar till

Å R S M Ö T E
   måndagen den 7 mars 2016 kl.18.00

i Mariestads BK:s klubbstuga på Vänershof
i Mariestad

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Vi gästas av ishockeylegenden

ULF STERNER
Vi bjuder på fikat! 

 
VÄLKOMNA!

Styrelsen

PS. Boka in lördagen den 21 maj, då vi firar
25-årsjubileum på Karlsholme. DS.

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

Vi ser helst att alla 17 sällskapen/föreningarna är re-
presenterade 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.

Alingsås
Idrottshistoriska 

Sällskap
Kallar till årsmöte 2016

Måndagen den 14 mars  kl. 18.00
i Folkets Hus, A-salen

Årsmötesförhadlingar, Information
och kaffeservering

Mycket välkomna!

Styrelsen 

Falbygdens
Idrottshistoriska

Sällskap
ÅRSMÖTE 2016

Måndagen den 7 mars kl. 18.30
i Frejahallen, Falköping

Servering

Välkomna!
Styrelsen

Marks
Idrottshistoriska

Sällskap
KALLELSE TILL
ÅRSMÖTE 2016

Onsdagen den 16 mars kl. 18.30
i Idrottsmuséet, Rydal

Välkomna!

Styrelsen

Medlemmar!
Om ni har en adressändring, synpunkter 

på tidningsdistributionen el. dyl., var vänliga 
att meddela detta till ert eget Sällskap/Förening. 

Ej till redaktionen eller BIHS.
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Elitdomare och VM-
domare i fotboll 
med Pernilla Larsson
76 åhörare hade sökt sig till 
Folkets Hus, Cliosalen på mån-
dagskvällen för att lyssna till vår 
internationella fotbollsdomare 
Pernilla Larsson.
Sammankomsten inleddes av TIHS ord-
förande Hasse Rosendahl, som hälsade 
alla välkomna. Innan scenen överläm-
nades till Pernilla Larsson hedrades den 
nyligen avlidne TIHS medlemmen och 
mångårige styrelseledamoten Harry Lin-
dell med en tyst minut.

De närvarande fick därefter lyssna till 
en mycket intressant presentation av en 
fotbollsresa, som sträckte sig från Skof-
tebyns IF i Trollhättan till VM för damer 
i Kanada 2015.

Pernilla startade sin fotbollskarriär i unga 
år som spelare i Skoftebyns ungdomslag. 
Så småningom började hon också att 
döma ungdomsfotboll parallellt med att 
hon själv spelade. Efter ett antal år hade 
hon avancerat till nivån som elitdomare 
och 2002 tog hon beslutet att sluta spela 
fotboll och att enbart ägna sig åt domar-
rollen. Efter att till en början ha dömt 
både herr- och damlag i lägre serier 
handlar det numera enbart om matcher i 
damallsvenskan i Sverige.

TROLLHÄTTAN

2010 hade Pernilla avancerat till att bli 
antagen som FIFA-domare med rätt att 
också döma internationella matcher.

2012 blev hon uttagen som huvuddomare 
i U-20 VM för damer i Japan, där hon 
utöver ett par gruppspelsmatcher också 
fick förtroendet att döma finalen mellan 
USA och Tyskland.

2014 var det dags att resa till Costa Rica 
för U-17 VM för flickor, där Pernilla 
dömde semifinalen mellan Venezuela och 
Japan.

Urvalsprocessen för domare till VM för 
damer pågår i 4 år, d v s den startar direkt 
efter att ett mästerskap har avslutats. 
Fokus under denna period ligger i huvud-
sak på fysisk träning, vilket innebär 4-5 
träningspass per vecka inklusive olika 

tester, vars resultat kontinuerligt skall 
rapporteras till FIFA.

I takt med att damallsvenskan fått profes-
sionella spelare så höjs också de fysiska 
kraven på nationella domare. Pernilla 
nämnde bl a att hon springer ca 1 mil 
varje match hon dömer.

I slutet av mars 2015 kom det äntligen 
ett besked från FIFA att Pernilla ingick 
i det team på 29 huvuddomare, varav 9 
var från Europa, som uttagits att döma 
matcherna i VM för damer i Kanada 6 
juni - 5 juli 2015. Pernilla blev huvud-
domare i gruppspelsmatchen mellan 
Kamerun och Japan.

Som avslutning på en utomordentligt 
intressant presentation fick vi se en 
videoinspelning från det FIFA semina-
rium, som hölls i Zürich i april 2015. 
VMs 29 huvuddomare och 44 assiste-
rande domare deltog och fick genomgå 
medicinska, fysiska, mentala, teoretiska 
och praktiska tester, som förberedelse för 
det stundande VM:et.

Det gick inte att ta miste på åhörarnas 
engagemang och uppskattning dels ge-
nom frågestunden, som täckte åtskilliga 
aspekter relaterade till en fotbollsdoma-
res prestationer, och dels genom de långa 
och kraftiga applåderna som avslutade 
kvällen.

Hasse Rosendahl uttryckte TIHS tack till 
Pernilla och överlämnade boken Utvä-
gar av Allan Johansson.

Det kallas visst för att ”död-
städa”, och det var det som 
vi tre syskon var sysselsatta 
med. 
Vår far, Lasse Larsson, gick 
ur tiden i februari år 2008, 
och vår mor Maj-Lis ströks 
ur folkbokföringen året efter. 

Nu röjde vi ut vårt barndomshem. Det 
blev till att slänga väldigt mycket, trots 
att det stack till i själen för varje gammalt 
minne som hamnade i sopcontainern. 
Ingen av oss hade utrymme att ta hand 
om allt som två människor samlat ihop 
under ett långt liv tillsammans. 

Det var när vi skulle avgöra ödet för ett 
pris från Natt-DM i orientering 1951 som 
jag sa att jag tar hand om den tavlan. För 

det var faktiskt en slags tavla bakom glas 
och ram, komponerad så att man i mitten 
klistrat in den svartvita backstreckskartan 
i skala 1:50 000 med banan inritad.
 
Som små satelliter runt kartan hade man
fäst bilder av kontrollerna. De var 
fotograferade i dagsljus, men med en 
skärm istället för en röd fotogenlykta. 
Startplatsen i Väne-Åsaka och målet i 
Norra Björke fanns även de på bilder. Jag 
minns att jag redan som barn beundrade 
det priset och bad min far berätta histo-
rien om det.

Han trodde att det var eldsjälen i arrang-
örsklubben OKTG, Torvald Ekström, 
som skapat det, men han var inte helt 
säker på den saken. Jag frågade min far 
vad OKTG betydde. Han förklarade att 
det var en klubb för nykterister, Oriente-
ringsklubben Trollhätte Godtemplare. 

Den föreningen var insomnad när jag 

sprang min första orienteringstävling år 
1966, men ett Natt-DM arrangerade de i 
alla fall med den äran 15 år tidigare.

Min far Lasse Larsson växte upp i Rom-
mele, som ligger några kilometer söder 
om Sjuntorp. Han blev intresserad av 
orientering redan på 1940-talet och var 
med och startade OK Flundrehof. Jag 
tror att han lärde halva Sjuntorp att orien-
tera, och fortsatte med mig på senhösten 
år 1965. Att jag blev Västsveriges sämste 
orienterare i förhållande till tränings-
mängd och löpförmåga vill jag inte lasta 
honom för.

Mina föräldrar köpte en sommarstuga vid 
Öresjö utanför Trollhättan år 1969. När 
vi byggde ut stugan i slutet av 1970-ta-
let lät han mura in ett annat pris från en 
annan nattorientering i öppna spisen. Det 
var en gjutjärnsplatta han fick när han 
blev sjua på Natt-SM 1955. Dödstädan-
det handlade inte bara om att antingen 

”Den tavlan tar jag hand om.”



TROLLHÄTTAN 

Trollhättan hade på fyrtio-
talet fyra lag i handboll. 
IFK Trollhättan/Ekholma, 
Trollhättans IF, Trollhättans 
Sportklubb och KFUM Troll-
hättan.
 
Samtliga, utom KFUM, lade ner verk- 
samheten början/mitten av -50 talet. 
Trollhättans IF tog upp handbollen igen 
kring 1960 och fick med sig från KFUM 
rutinerade Olle Sandman och bl.a.några 
lovande juniorer som Hasse Karlson/
Bergre´ och Ingvar Bratt. Tif började i 
lägsta serien och gick snabbt upp i tvåan
och mötte där ett på papperet mycket 
starkt KFUM som enligt alla tips enkelt 
skulle slå TIF.
” Icke sa nicke”. TIF vann stort och 
KFUM åkte senare ner en division. Med 
ett par nyförvärv, från framförallt KFUM 
, tog sedan TIF div. II säsongen 1964-
1965, före Jönköping Södra och IFK 
Borås. 

Inför kvalspelet till högsta serien gick 
motståndarlagen ut i media uppbackade 
av ”handbollsgurun” Sigo Bjers. Kval-
handboll till allsvenskan var värt mer än 
att spela ” i en skokartong med fel plan-

50-år sedan TIF  kvalade till allsvenskan

Fr. v. Hasse Karlsson (Bergré), Sven-Åke Strandlind o Ingvar Bratt. Alla tre var
målskyttar i matchen som omnämns i artikeln.

mått”. Kritikerna ”vann” och hemmamat-
cherna fick spelas på ”bortaplan” i den 
nybyggda idrottshallen i Vänersborg. Re-
sultaten blev Holmsund h ( vinst ), Göta 
Helsingborg b (förlust)  Start Örebro h ( 
förlust ) och GUIF b ( oavgjort ). Denna 
matchen med ett skadefritt lag blev 28-
28. ( Tif hade behövt vinna med 15 mål 
för att gå upp). Med bl.a. spelare  som 
landslagsmeriterade mv. Ulf Gustavsson, 
Karl-Erik Stockenberg, Hasse Eriksson, 
Olle ”Garvis” Gustavsson , Leif Gustafs-
son blir insatsen ”väl godkänd”. Målgö-
rare för TIF var Sven – Åke Strandlind 9, 
Kennet Strandlind och Gilbert 
Tengkvist 5, Hasse Karlsson, Ingvar 

Bratt och Olle Sandman 3 var. Dessa spe-
lade non-stop hela matchen. Media skrev 
” Oavgjort borta mot allsvenska come-
backlaget GUIF är en fin fjäder i hatten 
och en strålande avslutningsframgång på 
den här för trollhättehandbollen fram-
gångsrikaste säsongen genom tiderna”

Med handbollhälsningar
Sven – Åke ”Kråka” Strandlind.

KFUM- Trollhättan
Trollhättans IF
Göteborgs IK
Wasaiterna
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slänga eller behålla lösöre. Vi skulle 
också ta ställning till vad vi skulle göra 
med sommarstugan som vi barn gemen-
samt fått ärva. Behålla eller sälja?

Jag tänkte på allt jobb vår far lagt här 
ute, och på det första Natt-SM som hölls, 
och där han blev sjua. Skulle vi lämna 
kvar det priset han fick om vi sålde? 
Jag kom ihåg hur han berättat att Sven 
Andersson från Ulricehamn vann just 
den tävlingen. Han berättade också om 
den tidens kämpar: Vårgårdaälgen Stig 
Dahlberg, Pontus Carlsson från Mullsjö, 
och många fler. Han berättade så att de 
fick en slags rockstjärnestatus för en liten 
pojke, som just börjat sin egen idrottskar-
riär. Då stod allt klart för mig. Jag köpte 
ut mina syskon ur stugan. Det är där 
jag sitter och skriver dessa rader. Det är 
sen höst och kyligt utomhus. Jag eldar i 
spisen. Nyss la jag in några vedträn och 
passade på att ta en titt på priset från 
Natt-SM 1955. Tavlan han fick på Natt-
DM fyra år tidigare hänger på väggen. 
Den är ett historiskt dokument från en tid 
då orienterarna hittade fram andra kartor, 
och då landskapet såg annorlunda ut mot 

vad det gör idag. Många av de åkerlappar 
och inägor som man då kunde springa på 
är numera granskog, redo att bli massa-
ved. En hel mansålder har förflutit och en 
generation skog har vuxit sig reslig. Att 
så är fallet vet jag, för nyligen prickade 
jag in kontrollerna på dagens gröna karta 
i skala 1:50 000, och gick banan i maklig 
takt och jämförde då med nu. Vissa 
kontroller hängde på platser som inte 
finns idag. Inägan vid fjärde kontrollen 
är borta. Torpet Öja, där den sista röda 
lyktan lyste den där höstkvällen för snart 

65 år sedan, har rönt samma öde. Efter 
en del letande under granarna hittade 
jag resterna av en husgrund. Naturen har 
med god hjälp av människor tagit tillbaka 
det som en gång var någons hem, men 
jag vet hur det såg ut där en gång i tiden, 
för jag har en tavla med ett fotografi av 
stället.

Det var förresten inte bara den där tavlan 
som jag räddade från förgängelse när 
vi dödstädade. Jag la även beslag på en 
portfölj, så full med gamla orienterings-
kartor att den är konvex. Likaså sparade 
vi barn tillsammans vår fars dagböcker. 
När jag bläddrade i dagboken från 1951 
fann jag att han skrivit följande den 
andre september:
På kvällen var jag på Natt-DM mellan 
Åsaka och Norra Björke. PLAC: 8. Tid: 
2:11.

Tänk ändå, att man kunde få ett ovärder-
ligt pris för en åttondeplats på ett DM 
förr i tiden!

                                        Rune Larsson
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Den 15-17 september genomförde 18 st 
deltagare från WIS en idrottshistorisk 
resa till Helsingfors och Stockholm. 
Efter båtresan Stockholm-Helsingfors 
startade vistelsen i Finland med en rund-
resa i buss till de mest kända platserna i 
Helsingfors som Tempelplatsens kyrka 
(bergkyrkan) och Sibeliusmonumentet 
för att efter ca 2 timmar avslutas vid 
Olympiastadion. 

Gruppen tillbringade drygt en timma 
på Finlands Idrottsmuseum, som ligger 
vid Olympiastadion. Museet har mycket 
samlingar från de idrottshistoriska 

WIS HAR GENOMFÖRT
EN IDROTTSHISTIORISK 
RESA TILL 
HELSINGFORS OCH 
STOCKHOLM

händelserna i Finland, där kanske OS 
1952 i Helsingfors är den mest uppmärk-
sammade. Möjlighet fanns också att ta 
hissen upp i Olympiastadion och se både 
stadion och staden från ovan.

Dagen därpå var man åter i land i Stock-
holm och då styrde bussen direkt till

  riksidrottsmuseet på  
  Djurgården, som   
  hade öppnat extra bara  
  för vår skull. 
  Museet är byggt i två  
  våningar och tillsam- 
  mans med den fasta  
  utställningen 
  finns också olika te- 
  mautställningar. 
  Här fanns massor av  
  idrottsnostalgi och 
  gruppen hade svårt att  
  få tiden att räcka till.
Som avslutning på resan gjorde bussen 
ett kort stopp vid Stockholms Stadion, 
som invigdes till Solskenolympiaden 
2012.

Lars-Göran Bengtsson
Reseansvarig

TROLLHÄTTAN / DIV

1960 var jag 18 år. Då köpte jag 
min första hatt. 
Hatten var på den tiden något av en man-
lighetssymbol. Den antydde att man var 
på väg att bli vuxen.
Eftersom jag var orienterare, blev det en 
jägarhatt, populär bland stigfinnarna. Den 
var gjord av grön filt och såg sportig ut.
Men jag trivdes aldrig med min hatt. 
Jag använde den sällan och ganska snart 
hamnade den på en hylla hemma hos 
mina föräldrar. Den blev inte bara min 
första hatt utan också min sista. Sedan 
dess har mitt huvud aldrig prytts av en 
sådan huvudbonad.

Istället blev det toppluvor. Luvor av alla 
de slag. Jag använder dem, oavsett övrig 
klädsel. Sedan ett tjugotal år tillbaka, 
är det en speciell luva, som täcker mitt 
huvud, då väderleken så kräver. Det är 
en röd toppluva med en tofs i ett snöre. 
På nederkanten finns texten ”ST. Mellby 
SK” tryckt i vitt. Den har blivit en av 
mina käraste ägodelar.
Det märkliga med mössan är, att jag inte 
vet hur jag fått tag i den. Jag har funderat 
mycket och ser att det finns två huvudspår.

Under många år var jag tävlingsledare 
för Främmestad IK:s orienteringstävling 
”Öjetrampen”. År 1991 var tävlingscen-
trum förlagt till Stora Mellby. Vi höll 
till i den gamla ishockeyrinken och den 
närliggande skolan. Vi kände oss mycket 
välkomna och invånarna var välvilligt 
inställda till oss.
Jag har funderat över om jag, som täv-
lingsledare och huvudansvarig, kan ha 
fått mössan som en vänskapspresent. Jag 

tror dock inte på det alternativet.
Tävlingsdagen använde vi oss av ett 
omklädningsrum i skolan, som också 
disponerades av Stora Mellby SK, 
eftersom fotbollsplanen ligger alldeles 
intill. Orienterarna är som de flesta män-
niskor. Lite slarviga och glömska. Efter 
en tävling samlas kvarglömda persedlar 
ihop och tas med till de närmast följande 
tävlingarna, så att de ”försumliga” har 
möjlighet att få tillbaka sina ägodelar. 
Med det blir alltid lite kvar.
Som tävlingsledare rensade jag om-
klädningsrummet och följde de gängse 
rutinerna. Det som blev kvar, hamnade 
sedan på en hylla på Bergevi i Främ-
mestad.

Vid något tillfälle, inför en träningstur, 
hade jag glömt mössan hemma. Efter ett 
besök på klädhyllan på Bergevi, hittade 
jag Stora Mellby-toppluvan. Utan att 
tänka alltför mycket, satte jag den på 
huvudet. Därefter var den i min ägo.
Då jag är uppfostrad i ett missionsför-
bundshem, där sjätte Guds bud, ”Du 
skall icke stjäla”, var ett kompromisslöst 
rättesnöre, drabbades jag efter ett tag av 
samvetskval. Mössan var ju inte min. 
Den hade en annan ägare.

Vill man hårddra det hela, var mössan 

ett stöldgods. Jag var en tjuv. Visserligen 
kan brottet knappast beskrivas som grovt, 
eller medvetet. Men ändå.
Fortfarande kan det kännas ett styng i 
samvetet, när jag tar på mig toppluvan, 
trots att brottet idag är preskriberat. Tänk 
om någon i Stora Mellby fortfarande går 
omkring och funderar över vart mössan 
tog vägen.

Nu har jag bestämt mig för att göra upp 
med mitt samvete en gång för alla. Vårt 
äldsta barnbarn, en yngling i början av 
tonåren, är en äkta fotbollsfreak. Han 
kommenterar ibland mössan och funderar 
över hur Stora Mellby SK:s fotbollslag är.
Därför skall jag, i vår, ta med mig 
barnbarnet och kanske några av hans 
lagkompisar till Stora Mellby och se en 
match. Jag skall betala allas inträde, jag 
skall bjuda på korv, hamburgare, dricka 
och vad som finns. På det sättet ökar ju 
klubbens inkomster. Visserligen går inte 
pengarna till brottsoffret, med klubben 
får bli ett slags substitut, som skall rena 
mitt samvete.

Jag kommer att vara nervös när vi 
passerar insläppet. Jag har naturligtvis 
toppluvan på mig. Därmed ger jag den 
rättmätige ägaren en chans, att känna 
igen sin mössa. Om någon kommer och 
påstår sig vara ägare till mössan och 
kräver den tillbaka, lämnar jag ifrån mig 
den utan protester. Jag kommer att be om 
ursäkt och förklara mig villig att betala 
för slitaget.
Jag hoppas dock att kunna lämna Stora 
Mellby med mössan i behåll och ett renat 
samvete. Det är ju, som sagts, en av mina 
käraste ägodelar det gäller.

                                   Lennart Karlsson

Toppluvan

Foto: Lisa Gottlow



Att tävla vem som springer snabbast 
har man gjort i alla tider. Det sägs 
att stenåldersmänniskan springer 
ikapp älgen, dödar den med bara 
sina händer och äter den rå – innan 
han tar sig hem till frugan och bar-
nen. Redan för 2700 år(!) sedan, i de 
antika olympiska spelen, tävlar man i 
löpning. Spelen håller på i fem dagar 
och just siffran fem är här viktigt. 
Femkampen är ju den centrala täv-
lingen och fem ringar är som bekant 
de moderna olympiadernas tecken 
och symbol. Det kan också tolka 
spelens globala omfattning - de fem 
världsdelarna. 
I löpningen tävlar man endast iförda 
höftskynken. Vid en av tävlingarna tap-
par en av atleterna skynket, men fortsät-
ter ändå in i mål. Till råga på allt vinner 
han loppet. Stor skandal! Kvinnor är inte 
önskvärda i dessa spel. Nej, det är till och 
med dödsstraff för dem att närvara. En 
gång klär mamman till en av kämparna 
ut sig till man. Då sonen vinner glöm-
mer hon av sig och springer in på arenan 
för att krama om honom. Det upptäcks 
naturligtvis att hon är kvinna och hon 
avrättas direkt – genom att kastas nerför 
berget Typaion. Efter denna ”malör” och 
för att förhindra kvinnornas medverkan i 
fortsättningen bestäms det att alla atleter 
skall tävla nakna. Onekligen ett radikalt 
grepp på problemet könstest. 
I det antika Grekland räds dock kvinnor-
na vare sig löpning eller nakenhet. I sin 
utbildning till att bli en lycklig maka lär 
de sig att springa nakna över åkerfälten. 
Först då blir man fertil sägs det. 

VÄNERSBORG
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Än lever de gamla gudarna. Vid ett 
friidrotts-EM  på åttiotalet tar Ejnar An-
derson från Vänersborg ett år guld. Hans 
segermarginal är 17 minuter. Ännu bättre 
går det i det klassiska maratonloppet 
mellan Marathon och Aten. Här segrar 
Ejnar överlägset i sin klass, herrar över 
60 år. Segermarginalen blir här hela 35 
minuter! Tala om utklassning.

Bror Fock är innehavare av hederstiteln 
”Stor grabb”, som nummer 18 av stora 
idrottsmän inom blågul friidrott. Med an-
dra ord en kille, för oss vänersborgare, 
att vara mäkta stolta över.

Löpning – inget för veklingar
I de antika spelen får fusk inte förekom-
ma. Skall någon oförståndig ändå syssla 
med sådana avarter finns en uppenbar 
risk att han får en fuskstaty uppförd över 
sig. Dit människor kan vallfärda för att 
spotta på skulpturen. Tjuvstarter i löp-
ning ses också allvarligt, men här är man 
lite mer generös. Här delar man endast ut 
några rapp av ett spö, sedan får atleterna 
en chans till vid nästa omstart. Grekerna 
är ju ändå ett humant folkslag. 
De moderna olympiska spelen tar sin 
början i Aten år 1896. Sverige är ganska 
framgångsrika till en början – och fak-
tiskt också Vänersborg. Bror Fock eröv-
rar nämligen en silvermedalj i löpningens 
lagtävling på 3000 meter i Stockholm 
1912. En stor ära. Han blir dessutom 
svensk mästare tre gånger mellan 1909 
och 1912, dessutom slår han både det 
svenska, skandinaviska och inofficiella 
världsrekordet på olika långdistanser. 
Bror lever under trygga familjeförhållan-
den. Därför satsar han inte heller på korta 
sprintdistanser. Dessa tävlingar kom ju 
till för att kvinnorna strax innan uppfun-
nit brödkaveln. Sägs det. 
Bror Fock börjar karriären 1907 och 
lägger av i och med första världskrigets 
början. Hans framgångar på löparbanan 
gör att intresset för allmän idrott blomst-
rar i Vänersborg och under 1920-talet 
upplever den allmänna idrotten sin 
glansperiod i stan. Åtskilliga DM hem-
förs, dock inte något SM. Efter sin aktiva 
karriär fortsätter Bror Fock som ledare 
inom moderklubben Vänersborgs IF, 
där han 1919 efterträder Halvard Lydell 
som ordförande. År 1939 bildas Väners-
borgs Allmänna Idrottsklubb (VAIK) 
och även där blir Fock ordförande. I 
slutet av 1930-talet dyker det så upp en 
ny vänersborgsk världsstjärna, vid namn 
Arne Andersson. Hans dueller med en 
annan svensk, Gunder Hägg, är för evigt 
inskrivna i den svenska idrottshistorien. 
Under åren har många klassiska duel-
ler utkämpats på kolstybben. Det mest 
dramatiska loppet? Ja, det måste väl vara 
terränglöpmingen 1924 vid olympiaden 
i Paris – som genomförs i femtio graders 
värme. Löparna drabbas av värmeslag 
och stupar till höger och vänster. Den 
första av löparna som faller offer för 
värmen är en spanjor. Han springer in 
på planen, snurrar runt och faller. Sedan 
kommer en amerikan, samma visa. En 
finne har bara tjugo meter kvar till målet, 
men hittar inte dit. Hans landsmän skri-
ker förtvivlat till honom och till slutlyck-
as han stappla över mållinjen. 

Hur det går för svenskarna? En kilo-
meter från målet vacklar Edwin Wide 
till, svimmar och faller ihop. Då kom-
mer finnen Rastas till hans hjälp så att 
Wide ändå kan fortsätta. När de båda 
löpt femtio meter faller Rastas ihop och 
efter ytterligare femtio meter gör Wide 
detsamma. Han ligger medvetslös i fyrtio 
minuter och yrar starkt. Sven Tures-
son ligger hack i häl på finnen Berg, då 
denne vacklar till. Turesson försöker 
hjälpa honom, men följden blir att båda 
störtar medvetslösa till marken. Publiken 
bryr sig nu inte ett dugg om vilka löpare 
som kommer i mål. Frågan är endast 
om löparna kommer att överleva. Hur 
det går i själva loppet? Jo, det vinns av 
finnarna Nurmi och Ritola, som till synes 
oberörda till och med kan avsluta loppet 
med hårda spurter.  Troligtvis har de inte 
samma trygga familjeförhållanden som 
vänersborgaren Bror Fock. 
Ja, att vara en framgångsrik löpare kräver 
sina man. Kanske var det också tuffare 
förr i tiden? Det anser i alla fall en ano-
nym, gammal kämpe. Han har sin åsikt 
helt klart för sig. ”Tror du att vi sprang 
på tartanbanor och använde spikskor? 
Nä, mitt första fem tusen meterslopp 
gjorde jag på en landsväg i tjocka 
smorläderskängor och den enda spik 
som förekom satt i min vänstra sko och 
hade piggen vänd inåt. Var man trött när 
man gått i mål berodde det inte på dålig 
kondition – utan på blodförlust.”                                   
                                       J-O Gustafson
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I historien kan vi läsa om de 
stora folkvandringarnas tid, 
som inträffade under järnål-
dern. Det var Hunner, Franker, 
Vandaler m.fl. som gav sig ut 
på marsch.
Inte lika omtalad, eller doku-
menterad, är den folkvandring, 
som försiggick i Skara 1955 un-
der namnet Riksmarschen.

Riksmarschen.
1955 drog Svenska Gångförbundet 
igång Riksmarschen, uppbackat av 
Stockholms-Tidningen. Man ville få det 
svenska folket ut och gå.
Det var tre sträckor som gällde. 10 km 
för de vuxna, 5 km för äldre samt 2,5 
km för ungdomar. Samtidigt som man 

”Det hände för 60 år sedan”
avverkade sin sträcka, kunde man erövra 
ett gångmärke. Arrangemanget pågick 
mellan 11 september och 9 oktober.

För att stimulera till gående, startade man 
en stadskamp. Genom att införa en koef-
ficient, baserad på invånarantalet, gav 
man alla städer samma chans.
Segrande stad skulle prisas med Kung-
ens Kanna. Ett annat pris var en bil, som 
lottades ut bland alla startande. Denna 
bil cirkulerade runt bland de orter som 
engagerat sig, för att marknadsföra ar-
rangemanget.

Skara gångklubb.
Skara Gångklubb nappade på riksmar-
schen. Med start utanför Botan, en stor 
park i stans östra utkant, genomfördes 
”gåendet” längs Axvalls- och Stenums-

vägen, där den långa banan hade sin 
vändpunkt vid handelsboden i Stenum*.
Underlaget var grus och någon vägbe-
lysning fanns inte. Många av promena-
derna gjordes på kvällstid på vardagar. 
Stenumsvägen kantades mestadels av 
tät storskog, så det var rejält mörkt. 
Eftersom vare sig reflexer eller reflex-
västar var uppfunna 1955, fanns risk för 
olyckor. Men då biltätheten, på denna 
tiden, var ganska gles, hände inget.
Arrangemanget var enklast tänkbara. Ett 
bord, några stolar och ett par funktionä-
rer vid starten.

Bra start.
Riksmarschen fick en bra start i Skara. 
Trots ymnigt regnande genomfördes 
71 starter första dagen. Efter en vecka 
var man uppe i 759 promenader och det 
visade sig att Skara låg på tredje plats 
i rikstävlingen efter Lindesberg och 
Strängnäs.
När det framgick att Skara var med i 
täten i rikskampen, ökade intresset för 
att gå. Marknadsföringen intensifierades. 
Skara Tidning bevakade arrangemanget 
noga.  En tävling mellan företagen i 
Skara lanserades.
Speciellt riktade man sig till skolorna och 
lärarna uppmanades att ersätta gymnas-
tiklektionerna med Riksmarschen. För att 
stimulera intresset skänkte Gångklubben 
en cykel, som skulle utlottas bland de 
elever i folkskolan, som gått minst tre 
gånger.
Senare skänkte också Stadsfullmäktige 
tre klockor att lottas ut bland alla skole-
lever.

På kvällen den 22 september genom-
fördes 451 prov och både startkort och 
märken tog slut.
Den 28:e hade 2000 starter gjorts och 
Skara låg fortfarande på tredje plats efter 
Lindesberg. Det började råda något av en 
”hallelujastämning” inför sista veckan, 
då det gavs möjlighet att starta varje 
kväll.

Förplägnad.
Nu började Gångklubben vädja till 
företag och butiker, att bjuda de gående 
på ”lockbeten”. Och gensvaret blev stort. 
Sålunda serverades en kväll kaffe och 
smörgås, en annan korv och bröd och en 
tredje kaffe och bulle.
Flera välkända företag ställde upp; 
Sannebo Osthandel, Nyströms Bageri, W. 
L. Karlssons Charkuteri m.fl.
Inte minst de yngre uppskattade förpläg-
naden. Det blev både två och tre starter Riksmarschen affisch.
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Borås Wall of Fame
Tisdagen 8 december höll Borås Idrotts-
historiska Sällskap, BIS, sitt årliga inval 
av nya medlemmar i boråsidrotttens Wall 
of Fame i Boråshallen.

Den här gången valdes två idrottare in, 
simmaren Per-Olof Östrand och hand-
bollsspelaren Kjell Jarlenius. Frisimma-
ren Per-Olof Östrand deltog i tre olym-
piader 1948 – 56 och tog en bronsmedalj 
på 400 m i Helsingfors 1952. Han sim-
made också lagkapp 4x200 m i samtliga 
tre olympiader och var med och vann 
EM i samma disciplin. 

Kjell Jarlenius var 1960-talets kanske 
mest framstående svenske handbollsspe-
lare och en avgörande faktor när KFUM 
Borås gick upp i allsvenskan och även 
tog ett sensationellt silver där 1965. Kjell 
Jarlenius spelade drygt 60 landskamper 
för Sverige och var med i laget som tog 
VM-silver 1964.

varje kväll, för att få fler korvar och 
bullar.
- Jag och mina kompisar gick flera 
gånger, minns Maj Linder, som då var 12 
år. Speciellt flitiga var vi när det bjöds på 
någonting. Det var ju inte varje dag man 
åt ”köpebullar”.

Slutspurten.
Sista tisdagen gjordes 1000 starter. 
Arrangören beslutade att sätta in ett 
startbord per klass, för att klara anstorm-
ningen. Efter fredagen var man uppe i 
7800 prov. 
På lördagen och söndagen genomfördes 
nära 8000 starter. ”Det var alldeles tjockt 
med folk”, kunde man läsa i Skara Tid-
ning. Den magnifika spurten gjorde att 
Skara slutade på tredje plats i stadskam-
pen, med 15616 ”marscher”.
Segrare blev Lindesberg, som med 5435 

Skara Gångklubbs medlemsmärke.

Skarabor på marsch.

invånare klarade av 12166 prov. I Skara 
bodde vid den tiden 8541 personer. Vim-
merby slutade tvåa.
Kampen blev mycket hård. Hade det gått 
200 personer till i Skara, hade staden 
varit i topp.
Det var många funktionärer som enga-
gerades under Riksmarschen. Största 
insatserna gjordes av Gångklubbens 
ordförande Sten Boorg med hustru Doris 
samt Lars B Jonzon.

Kuriosa.
Många roliga episoder hände under Riks-
marschens gång.

*En stenumsfru tjänade 50 kronor (i 
dagens penningvärde ca 700 kronor). 
Hennes man hade slagit vad om, att hon 
inte skulle klara märkesgränsen på milen, 
en och en halv timme. Den klarade hon 

med marginal. ”Lättförtjänta pengar”, 
tyckte hon.

*Skara Tidning gav de styrande i Skara 
en ”passning”. ”Men vart tar Stadens 
Ledande Män vägen? Törs de inte gå på 
Skaras dåliga vägar…?”

*Stadskällaren senarelade sin frukost-
servering en dag, för att ge de anställda 
möjlighet att gå på arbetstid.

*Lars B Jonzons unge son, Lars Anders, 
gick sin sträcka 28 gånger.

Fotnot:
-um betyder hem. Stenum är således 
Stenhem, ligger i mycket stenig terräng.

Jan-Åke Ek             Lennart Karlsson

Källa: Skara Tidning 

I anslutning till ceremonin samlades 
Kjell Jarlenius gamla lagkamrater i 
KFUM till en nostalgidag som avsluta-
des i Boråshallen med att man deltog i 
invalet och tillsammans med BIS repre-
sentanter åt smörgåstårta mm varefter 
det var dags för att se Borås Basket slå 

Sundsvalls Dragons i basketligan. Och i 
pausen här visades bilder av de invalda 
och deras meriter på den nya jumbot-
ronen i ett sammantaget mycket lyckat 
arrangemang. 

Tommy Olsson

SKARA/BORÅS

Foto: Lennart Odéen, BIHS
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IK Star
Ishockeyklubben IK Star var verksam 
under tiden 1964-75. Klubben startades 
utav spelare som arbetade på Starpro-
dukter där man tillverkade dörrar fyllda 
med tändsticksaskar och som hade sin 
fabrik på Sockerbruksgatan i Lidköping. 
Företaget gav föreningen en ekonomisk 
grundplåt att starta med.
Den första styrelsen bestod av ordf Curt 
Jideståhl, sekr Lars-Olof Andersson och 
kassör Agne Engman.
Föreningen startade med att spela i div 
V och avancerade som högst till div III. 
Matcherna spelades på den nyanlagda 
ishockeybanan vid likaledes nya Lidkö-
pings Isstadion.
1966 hade IK Star en i Sveriges mycket 
uppmärksammad spelare i Thomas Hans-
son som segrade i ishockeyns teknikmär-
ke i regionfinalen och därmed gick till 
Riksfinal på Johanneshov i Stockholm. 
På de fem proven var han snabbast i 
landet med tiden 51,7 sek. Thomas blev 
1967 uttagen till Svenska Juniorlandsla-
gets träningsläger
Thomas Hansson och Per Almén från 
IK Star ingick 1966 i Västergötlands 
TV-pucklag. Samma år blev IK Star 
seriesegrare i div IV. Thomas Hansson 

Wästerlunds IK 
Klubben bildades den 21 november 
1931 i Folkets Hus. Den första styrelsen 
bestod av: Stig Sundblad ordf. Willy 
Svensson v ordf, Olof Smedman sekr och 
Valter Andersson kassör. Verksamheten 
skulle omfatta bandy och fotboll.
Som kvarterslag hade klubben funnits 
till redan 1929 då den i fotboll mötte 
Rackeby 5-0 och Örslösa 6-3. 1930 spe-
lades också fotboll mot ett flertal lag från 
närliggande orter. 
1931 blev det bandy på allvar och den 
första matchen spelades mot LIS och 
förlorades med 2-4. Spelplan var isen 
utanför Gasverket. 1933 fick man ett 
bättre plan på Lidan vid Ågårdsskogen 
som man fick ploga och sköta tillsam-
mans med Sjödalens IK, ett annat 
Lidköpingslag som man kom att spela 
årliga derbyn mot. 1934 vann WIK den 
nybildade Skaraborgsserien och 1935 
blev man uppflyttad till Västgötase-
rien.1936 spolades Framnäs fotbollsplan 
där några matcher kunde spelas. 1939 
blev Bandygrytan klar och 1940 tillträder 
Ivan Backlof som ordförande.
1950 blev det serieseger i N Västgötase-
rien vilket innebar att följande år spelade 

LIDKÖPING

Gamla klubbar från Lidköpingstrakten

Laguppställning IK Star 1970
St fr v: Roland Karlsson, Hans Eriksson, Jan Apell, Rolf Synnerdahl, Mikael Quas-
ters, Kjell Jansson, Jan-Ove Friman, Håkan Pettersson, Jan-Erik Åberg.
Sitt fr v: Leif Blad, Kjell Synnergren, Stig Bergstrand,  Albrektsson, Jan Gustavsson, 
Östman (på huk t h)

Westerlunds IK 1950-talet
St fr v: Ivan Backlöf,. Seve Kjellkvist, Ebbe Rydén, Egon Fries, Anti Lundgren, Len-
nart Birgersson, Rolf Olsson.
Sitt fr v: Kurt Lundström, Hugo Hagglund, Göran Cederqvist, Ingemar Karlsson, 
Lars Karlsson.

lämnade Star 1968 för fortsatt spel i 
Skövde AIK.
Mellan åren 1971-75 deltog klubben 
endast i ungdomsserier och sedan avtog 
verksamheten alltmer för att slutligen 

upphöra helt, främst beroende på för få 
ledare och svårigheter att få ekonomin att 
gå ihop.
                            Ingemar Williamsson 

både WIK, Sjödalen och Villa BK i 
samma serie.
1959 står laget som seriesegrare i dåva-
rande div 2 vilket innebar kvalspel till 
allsvenskan. Hemma mot Heros blev det 
3-3 inför 4 000 åskådare på bandygrytan 
men förlust borta med 3-6 gjorde att det 
inte blev något avancemang. Redan 1960 

blev det ånyo kvalspel till allsvenskan 
men även denna gång gick man bet, 
Lesjöfors vann båda matcherna med 3-0 
resp 9-0.
1968 upphör Wästerlunds IK och bildar 
tillsammans med Sjödalen, Lidköpings 
AIK
                             Ingemar Williamsson 
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Pratar någon om VASALOPPET 
på Varaslätten  då hör de säker-
ligen till Ryda SK och har med 
största säkerhet åkt Vasaloppet. 
Ryda är kända för att vara 
Vasaloppsklubben och det kanske 
beror på den satsning klubben 
gjorde inför 1965 års lopp och en 
annons införd i ortstidningarna 
ger besked om. Men det var inte 
de första som åkte från klubben, 
som  åkte loppet, det hade skett ett 
tiotal år tidigare.

Den förste från Ryda SK som åkte 
Vasaloppet var Karl Erik Larsson.  Året 
var 1954  när Karl Erik vågade sig på 
kraftprovet att åka de nio milen från Sä-
len till Mora. Det var en krävande tävling 
det året 580 statande, 480 kom i mål och 
Karl Erik kom i mål på en hedrande 272 
plats. Det blev finsk seger, Pekka Kuvaja 
vann. Näste som åkte var undertecknad 
och året var 1960. Det var sista året som 
starten var i Sälen på ett gärde intill 
älven. Efter en kort sträcka bar det ner på 
älva och fram till backen och upp på my-
rarna. Deltagarantalet hade stigit till ca 
1.100, och undertecknads placering blev 
416. Det var ett tungt lopp särskilt som 
skidorna var lite för breda och sömnen 

Hej, 
på sidan 7 i nr 4 är en bild längst ned till höger på Uno ”Cubiken” 

Carlsson och en okänd. Den okände med nr 75 på bröstet är jag, 

Ingemar Holmberg, IF Hagen, Skövde. 
Bror Jonsson, som skrivit artikeln, borde känt igen mej, vi är gamla 

tävlingskamrater, mest har vi drabbat samman i orientering. Men den 

här bilden är ju från ungdomsåren, så det är inte lätt att komma ihåg 

namn.

hälsningar Ingemar Holmberg

Ryda Skidklubb och Vasaloppet
forts. från föregående nummer

natten före var minimal. Övernattningen 
var i en gymnastiksal i Malung på två 
San-Sak papperssäckar med halm i. Siste 
man lade sig vi ettiden och förste gick 
upp vid tvåtiden.

Åter till storsatsningen 1965. Annonsen 
resulterade i att 40 st åkare anmälde sig 
till loppet. Iden till det hela kom från 
Sven Erik Siesing,Vara. Förberedelserna 
var noggranna. Deltagarna testades  vid 
tre tillfällen under vinterhalvåret.

En läkarundersökning arrangerad av 
föreningen hanns också med innan lop-
pet. Sista veckan var ca 20 åkare uppe 
och finslipade formen i Sälen inkvar-
terade hos Yngve Rosendahl och hans 
fru.Yngve tillhörde då en av de ledande 
arrangörena.

Satsningen på Vasaloppet var lyckad och 
den fortsatte ett antal år på sextiotalet. 
Klubben fick fin PR och ett 50-tal åkare 
åkte varje år..Ett år filmades förberedel-
serna och själva loppet, en film dom idag 
är ovärdelig

VÄSGÖTAKLIMAX. 
År 1990 fyllde klubben 50 år.
Ett av arrangemangen var att minst 100 
åkare till Vasaloppet. Det gav resultatet 
att när anmälningstiden hade gått ut 
var118 st från Ryda SK anmälda, 
vilket var över förväntan Hur avlöpte 
detta?

ÖPPET SPÅR och VASALOPPET blev 
inställda.
Tala om VÄSTGÖTAKLIMAX!

Detta var en resume överskidsporten i 
Ryda SK.

                                         Bror Jonsson

Det kom ett mejl till red.

Det är roligt när läsarna är observanta och kan 
bidraga med kompletterande uppgifter. Tack för det, Göran red.

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

Du vet väl att du, som privatperson också kan bidra med att 
förgylla tidningen med insändare, reportage etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan 
 intressera våra läsare, så tveka inte, 
  utan skicka in det till red.

Du får också skicka in bilder för 
publicering –färg eller svart/vitt
digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 
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BILDSKATTEN

Tennisdamer framför Wennerbergsskolan i Lidköping. 
RuthWold, Frk. Porath, Alice Wångdahl och Greta Johansson.   
Fr Lidk. arkiv.

Boxaren Bo Claesson, Skene AK -svensk mästare i flugvikt 1969, 
med i landslaget -samt Stor Grabb. Bra var också hans bror Garry, 
som också blev landslagsboxare.   BIS arkiv.

Fotbollsspelarna fr v Sven-Erik "Svensken" Lundgren 
Lidköpings BK, Åke Djup Lockörns IF och Ebbe Lugner 
Lidköpings BK. Kortet är taget vid en träningsmatch på 
1954-talet på Lilla Bommen i Lidköping och och kom-
mer från Ebbe Lugner. Det ger ju en bild av under vilka 
förhållanden man fick spela ibland på den tiden, långt 
före plastgräset!

”BILDSKATTEN”

Damidrottsmode 1926-30.   Fr Lidk. arkiv.

1955. Stock-car på Rydabanan i Borås. Det ihärdiga regnet 
nästan dränkte banan. Håkan Larsson segrade.   BIS arkiv.

1976. Olympiamästaren Bernt Johansson i Augustiloppet. Här leder 
han före Inge Henningsson, Lars Ericsson och Tommy Prim.   
                        BIS arkiv.Vi vet att det 

finns mängder 
med bildskat-
ter ute i land-
skapet.
Det är bara att 
skicka in!
               red.
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Bandynostalgi i 
Sjötorp
En solig sensommardag var det 
riktig bandynostalgi i Sjötorp. 
Kvallagen till allsvenskan, då-
tidens elitserie,  från 1976 och 
1982 återsamlades för en dag i 
Sjötorps bygdegård. 

Elless IF:s spelare och ledare som kvalade till allsvenskan 1982.Elless IF:s spelare och ledare som kvalade till allsvenskan 1976.

Initiativtagare var Ellessprofilerna, Ola 
Hällsås, Sten-Åke Karlsson och och lag-
ledaren från -76-laget, Rolf Andersson.
-76-laget mötte Boltic, som sedemera 
blev svenska mästare ett flertal gånger. 
En minnesvärd match i Sjötorp, inför 
dryga 1000-talet åskådare, matchen 
slutade oavgjort, enda poängen som 
sjötorpslaget tog. Övriga kvallag var 
smålandslagen, Tranås och Nässjö.
-82-laget lyckades något bättre, seger 

mot Hälleforsnäs borta, förluster dock 
mot Nässjö och IFK Vänersborg.
Elless IF har fostrat ett flertal spelare 
som spelat i landets högsta serie. Den 
mest meriterade är Johan Esplund, som i 
år återfinns i Villa-Lidköping.
Bandyn är sedan några år tillbaka ett 
avslutat kapitel i Sjötorp, men både ban-
dybanan och föreningen lever vidare.
  
                                                    Pelle P

Lille-Calle Johansson 
– en pionjär i 
Carlsborgs 
Segelsällskap

Carlsborgs Segelsällskap 
(CSS) bildades 1909.  
En av pionjärerna var Carl L 
Johansson, som kallades för 
Lille-Calle. 

Han föddes 1892 och var en framgångs-
rik seglare på Vättern men även på 
många andra vatten. Lille-Calle hade 
många järn i elden.
 
Han var yrkesfiskare på Vättern och drog 
upp många ton röding och annan fisk ur 
Vätterns djup  Utöver yrkesfiskare var 
han även lantbrukare, segelmakare, båt-
byggare, jägare och drev under några år   
Carlsborgs Vattenfabrik med tillverkning 
av läsk och öl.

Lille-Calle gjorde en värdefull insats för 
ungdomsseglingen i CSS. Han konstru-
erade Specialbåten, en utmärkt utbild-
ningsbåt med både storsegel och fock 
– aktersegel och försegel. Specialbåten 
hade en egen klass och det var mängder 

Lille-Calle 1920 då han var 28 år och 
redan vunnit många regattor och pokaler. 
Vetterpokalen är den stora pokalen med 
segelbåt längst upp. 

av segeltävlingar och regattor med denna 
båt runtom i Vättern.  
Lille-Calles främsta segeltrofé var Vetter-
pokalen, en vandringspokal som instif-
tades 1903 av Segelsällskapet Vättern, 
Segelsällskapet Vadstena och Askersunds 
Segelsällskap. Pokalen är driven i gam-
malt silver med mängder av ornament, 
55 cm hög och väger 1,2 kg. På pokalen 
finns stadsvapnen och överst en gaf-
felriggad segelbåt. Pokalen har visats i 
Antikrundan på TV.

Under tre år i följd 1916-1918 erövrade 
Lille-Calle Vetterpokalen för alltid på en 

bana från Vadstena-Fjuk (en ö-grupp) - 
Jungfrun (en ensam ö) -Vadstena.
Eftersom pokalen instiftade av segel-
sällskap på andra sidan Vättern var det 
förstås tänkt att   den för alltid skulle 
erövras av en kappseglare från något 
av de sällskapen.  Därför lämnades  en 
protest in med ifrågasättande av Lille-
Calles klubbtillhörighet i CSS. Nu var 
det ju ingen tvekan om att en seglare från 
Karlsborg är medlem i CSS.  Med hjälp 
av intyg från andra seglare avslogs pro-
testen och pokalen blev för alltid erövrad 
av Lille-Calle.

Vetterpokalen har stått framme vid bröl-
lop, dop, jämna födelsedager och vid 
andra högtidligheter. Pokalen var på pa-
radplats när Karlsborgs Idrottshistoriska 
Sällskap hade seglarcafé tillsammans 
med CSS  i somras. Pokalen var  försedd 
med ett  vackert blomsterarrangemang. 
Inför seglarcaféet hade Karlsborgs 
Idrottshistoriska Sällskap en  miniutställ-
ning med tema ”Segling” i sin monter på  
Molidens idrottshall.

Vetterpokalen fortsätter att vandra. Nu 
mellan Lille-Calles  barnbarn och byts 
varje år . Det finns klara regler för hur 
pokalen ska vandra. Det innebär att 
Vetterpokalen kommer att vandra långt 
efter 1918 då Lille-Calle erövrade den 
för alltid.  
                                   Martin Grudemo
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Lördagen den 12 september 
2015 fanns ett trettiotal gam-
la VIK-profiler på publikplats 
när Vårgårda IK mötte Hest-
rafors IF på Tånga Hed. De 
gamla lirarna kunde glädjas 
åt 2-0-segern för VIK, men 
framför allt var man samlade 
för en trevlig återförening.

Första gången Vårgårda IK spelade i di-
vision tre var 1975 och flera av spelarna 
som då kämpade i de röd/vita VIK-dräk-
terna var med på återträffen. Många bor  
kvar i Vårgårda, men några utflyttade 
passade på att komma hem, bland andra 
Tore Bertilsson och Marcus Aldén, som 
det gått bra för vid sidan om planen.
   Tore var finanschef för SKF och är nu-
mera styrelseproffs och sitter till exempel 
med i IKEA:s styrelse. Marcus är profes-
sor vid Enheten för Förbränningsfysik 
vid Lunds Tekniska Högskola.
   Med var också ett antal ledare, bland 
andra två av klubbens f.d. spelande  
tränare, Lennart Anderberg (numera 
ordförande i Alingsås HK) och den förre 
elfsborgaren och landslagsmannen, Sven 
Andersson.

Vårgårda IK, en laguppställning från debutåret i div. III, 1975. 
Stående från vänster: Christer ”Chilling” Johansson, Arne Hallner, Tore Bertilsson, 
Björn ”Gubben” Ekman, Bo Krall, Christer Engblom, Ove Johansson, lagledare Per 
”Pelle” Sjöstrand. 
Knästående från vänster: Marcus Aldén, spelande tränaren Lennart Anderberg, Börje 
Hansson, Stig-Olof ”Stickan” Berg, Bengt-Göran ”Bebben” Berg, Bernt ”Lillen” 
Helgesson, Lars-Björne Johansson.
                                                                                         Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

VIK-are från 1970-talet. Från vänster: Nils-Gunnar ”Mannen” Svantesson, Lars-Björne Johansson, Per ”Pelle” Sjöstrand, 
Jan Bertilsson, Tore Bertilsson, Per ”Pelle” Kjellson, Kenneth Thorild, Bo Krall, Gabor Hacker, Mikael Berg (skymd), Christer 
Engblom, Jan Carlson, Conny Ragnarsson, Rolf Andersson, Lennart Anderberg, Karl-Johan Larsson (skymd), Björn ”Gubben” 
Ekman, Bernt ”Lillen” Helgesson, Bertil Johansson, Bengt-Göran ”Bebben” Berg, Stig-Olof ”Stickan” Berg, Ove Johansson, 
Mats Åhman, Håkan Andersson, Samuel Lundgren, Per-Uno ”Pua” Hafström, Stig Johansson, Sven Andersson, Marcus Aldén.
Foto: Alingsås Tidning

Gamla lirare 
möttes igen

Vem är vem?
Det var spännande att se om man skulle 
känna igen alla efter så många år, för 
med ålderns rätt har man givetvis för-
ändrats säger Gabor Hacker, före detta 
spelare och numera verksam i klubben. 
-Jag kom till VIK 1981 och har spelat 
med många av 70-talisterna.
   Dagen inleddes med ”drop-in-fika” i 
klubbstugan, där det blev mingel över en 
kopp kaffe och kanelbulle.

Gott tjôt 
Precis som det ska vara när gamla kom-
pisar träffas, så delade man gamla härliga 
fotbollsminnen. Det var ett gott tjôt runt 
borden.
   Vårgårda har förändrats sedan 1970-ta-
let, inte minst har förutsättningarna för 
fotboll blivit bättre. Idrottsplatsen Tånga 
Hed har utvecklats med flera planer, 
bland annat konstgräs och ute på Tånga 
hed finns Tångahallen, ett utomhusbad 

VÅRGÅRDA
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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.

Ett gammalt tidningsklipp från 
1949, med rekommendationer ang. 
idrotter som är lämpliga för kvin-
nor. 
Från Stig Sjögren

Kanske något att tänka på?

Vi minns Gösta Johansson
Torsdagen den 7 januari 2016 nåddes vi av budskapet att Vårgårda IK:s tidigare 
friidrotts- och gymnastikledare, Gösta Johansson, hade avlidit.

   Gösta, som var född den 30 april 1921, kom redan på 1930-talet i kontakt 
med friidrotten, då i IFK Vårgårda. I början av 1940-talet fortsatte idrottan-
det i Vårgårda IK, där han även tog sig an flera ledarroller. Avsaknaden av en 
”riktig” idrottsplats i Vårgårda bidrog till att han, under några år kring mitten 
av 1940-talet, tävlade för Alingsås IF. I början av 1950-talet, när det stod klart 
att Tånga Hed skulle byggas om till en ”riktig” idrottsplats, var Gösta tillbaka i 
Vårgårda IK. Fram till början av 1970-talet var Gösta den 
som drog det ”tyngsta lasset” när det skulle anordnas 
tävlingar, som klubbmatcher o.d. Som tidigare aktiv fick 
han också ofta ”hoppa in” när det fattades folk i någon 
gren. Under samma tidsperiod var han även ledare för 
klubbens manliga motionsgymnaster. Han var också aktiv 
i friidrottssektionens styrelse, där han hade uppdraget 
som sekreterare / kassör.

   För sina många förtjänstfulla år i idrottens tjänst fick 
han också mottaga flera utmärkelser. Bl.a. blev han, 1981, 
utsedd till hedersmedlem (nr. 3) i Vårgårda IK.

   Gösta släppte aldrig helt kontakten med idrotten, utan 
så länge hälsan och orken tillät, spelande han bordtennis 
och boule med Vårgårda PRO.

Stig Sjögren

Gösta, som vi minns 
honom. Här som starter
vid en klubbmatch, på 
Tånga Hed, 1967.
Foto: Håkan Håkansson

och snart bowlinghallen PUA´s.
   Det visades ”stumfilmer” från olika trä-
ningsläger på 70-talet. -Jag filmade när vi 
var i Tunisien och Jugoslavien, berättar 
Per-Uno ”Pua” Hafström.
Filmerna uppskattades och man fick flera 
”flashbacks” på hur det var på den gamla 
”goda” tiden!
   ”Pelle” Sjöstrand berättade om 
Tångahallen AB, Tånga Fritid AB och 
bowlinghallen. Och Gabor Hacker infor-

merade om de senaste årens utveckling 
och framtidsfrågor. Representanter från 
klubben var nyligen på utvecklingsdagar 
i den nya multiarenan i Göteborg för att 
lägga fast färdriktningen.

Rundvandring på Tånga hed
Sedan var det rundvandring och alla var 
djupt imponerade av Tångaanläggningen.
Senare på kvällen bjöd familjen Haf-
ström på en trerättersmiddag. 

   De gamla VIK-arna tyckte det var en 
”kanondag” och tackade familjen Haf-
ström och initiativtagarna till återträffen, 
”Pelle” Sjöstrand och Tore Bertilsson. 
-Det var så trevligt att ingen ville gå 
hem, men till slut var man ju tvungen, 
säger Gabor Hacker.

Artikeln har skrivits av Urban Kärvling 
och var publicerad i Alingsås Tidning 
den 17 september 2015. 

VÅRGÅRDA
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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. 

Skövde idrottshistoriska sällskap 
hade i mitten på november fint 
besök värre. Då gästade fotbolls-
legendaren Lennart Johansson 
idrottshistoriska museet på First 
Hotel Billingehus i Skövde.
-Det ångrar jag verkligen inte. 
Det är ett mycket trevligt museum 
som speglar Skövdes idrottshisto-
ria på ett fantastiskt sätt, summe-
rade Lennart.

Lennart Johansson behöver förstås 
ingen utförlig beskrivning av meritlis-
tan. Hela fotbollsvärlden vet vem den 
karismatiske fotbollslegendaren är. 17 år 
som president för UEFA (1990-2007), 
vice ordförande i FIFA, ordförande för 
Svenska Fotbollförbundet (1985-1990) 
och ordförande för AIK (1967-1980), 
talar för sig själv. När fotbollen på det in-
ternationella planet skakas av korruption 
framstår Lennart Johanssons ledargär-
ning som oförvitlig.

Lennart hade i samband med ett privat 
besök hos vännen Benny Stenberg i 
Skövde uttryckt önskemål om att få se 
idrottshistoriska museet i Skövde. Något 
som ordföranden, Börje Weiler, nappade 
på direkt. Börje guidade runt Lennart 
i museets lokaler och imponerades av 
vilken stor kunskap Lennart hade om den 
lokala skövdeidrotten.
-Lite känner jag väl till sedan tidigare. 
Arne Selmosson minns jag väl, liksom 
Ya Skoglund och kvalet till allsvenskan 
1970. Tränaren Acke Eriksson var ju 
dessutom allsvensk i fyra idrotter, sa 
Lennart.
Det gick inte att ta miste på att Len-
nart Johansson trivdes med sitt besök i 
Skövde.
-Jag är verkligen imponerad. Jag har 
varit på motsvarande idrottsmuseer både 
i Sverige och utomlands, i betydligt 
större städer. I jämförelse står sig Skövde 
mycket bra. Det gläder mig och är väl-

Lennart Johansson gästade Skövde

F.d. UEFA-basen Lennart Johansson gästade Skövde. Fr v Börje Weiler, Ulla 
Weiler, Kjell-Åke Magnusson, Nils Larsson och Bengt Säll.

Skövde Idrottshistoriska sällskaps 
ordförande Börje Weiler var ciceron 
när Lennart Johansson besökte Skövdes 
idrottshistoriska museum.

Lennart Johansson tillsammans med 
vännen Benny Stenberg.

digt trevligt att jag fick den här möjlig-
heten, kommenterade 86-årige Lennart 
Johansson.
Ordföranden Börje Weiler gladde sig 
förstås mycket över att Lennart Johans-
son ville besöka Skövde.
-Under de snart 15 år som idrottsmuseet 
varit öppet så har vi nog aldrig haft en så 
prominent gäst. Det var verkligen roligt 
att Lennart ville komma hit, avslutade 
Börje Weiler.
                                       BENGT SÄLL

SKÖVDE
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VINTERKRYSS.
Bokstäverna i de skuggade rutorna bildar, rätt sammansatta, något som är speciellt för februari. Skriv ned svaret på ett vykort eller 
kuvert och skicka till ”VINTERKRYSS”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.
Senast den 5 APRIL 2016 vill vi ha svaren. Vi drar som vanligt tre vinnare bland de rätt insända svaren.

Rätt svar i förra numrets ”JULKRYSS” skulle vara ”TOMTEDRÄKT”.
Vi har dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Bengt Andersson, Kullegatan 11, 522 32 Tidaholm                                                                                                       
2:a pris 2 Sverigelotter: G. Bratt, Källtorpsvägen 25, 461 57 Trollhättan
3:e pris 1 Sverigelott:     Tore Hjalmarsson, Kvartsgatan 10, 441 56, Alingsås
                                                                                                                                                                                                                                      
Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.

VINTERKRYSS

1-16

  URAN

         S
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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:   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

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: 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

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 

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,
 0733-12 51 78
Epost: roland@arnekarr.se
PlusG. 106 15 75-5

Hjo Idrottshistoriska Sällskap
Adress: c/o Hasse Johansson
 Bågvägen 36
 544 32 Hjo
Hems. www.svenskalag.se/hjo
 idrottshistoriska
Epost: hassej50hotmail.com
Sekr. Per-Ove Lagerin
Besök: Företagshuset, Sveavägen Hjo
Bankg.  5000-0991
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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

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

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

...och mycket, mycket mera!

”Bäckafräsen” - sid 7

”Bildskatten” - sid 24

Gamla lirare - sid 26

Fint besök i Skövde - sid 28

”Lille-Calle” - sid 25

Riksmarschen - sid 20-21

Dragkraft - sid 5

”Stor Grabb” - sid 19

Bandynostalgi - sid 25

Några ”go´bitar” ur WI nr 1 2016


