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

Ordföranden har ordet

Roland Gustafsson

Roland Gustafsson
Ordförande i WIS

Våren	är	tiden	då	många	årsmöten	hålls.	Årstiden	
liksom	årsmötet	föder	förhoppningar	om	framtiden.	
Så	även	vårt	eget	årsmöte	i	Borås.	Välbesökt	-16	av	
18	sällskap		var	närvarande	–	bra	diskussioner,	
odramatiska	val	och	bra	beslut.	De	flesta	deltagarna	
verkade	nöjda.	Därtill	en	intresseväckande	och	
uppskattad		avslutning	med	kåseri	av	välkände	
hockeyprofilen	Stefan	Persson.	
Mer	om	detta	i	denna	tidning.

Idrottsrörelsens framtid?
I	de	senaste	numren	av	Westgötarnas	Idrottshistoria	
har	jag	tillåtit	mig	att	fundera	lite	över	samhällsut-
vecklingen	i	stort	och	om	idrottsrörelsen	i	synnerhet.	
Det	berör	ju	i	det	längre	perspektivet	även	oss	
idrottshistoriker.
Vad	skriver	vi	om	i	vår	tidning	om	tio	år?	
Finns	tidningen	kvar?	Vi	läser	ju	idag	om	krisen	för	
dagstidningarna	med	minskande	upplagor	Det	är	vår	generation,	som	är	trogna	läsare.	
I	varje	fall	de	25	%	av	vår	befolkning	som	är	65+,	och	som	är	uppväxta	med	kanske	en	
lokaltidning	och	en	rikstidning.	Det	är	vi	som	betalar	de	allt	högre	prenumerationspriserna
Den	yngre	generationen	avstår	alltmer	och	journalisterna	tillhör	samma	generation.	
Det	är	de	som	står	för	åsikterna	och	skapar	opinionen.	De	tidningar	som	kallar	sig	annons-
blad,	måste	jag	säga,	numera	alltmer	lever	upp	till	namnet.	Nog	om	detta.	Vi	känner	ju	igen	
oss	i	vår	tidning	och	är	trygga	med	den.
Vid		några	tillfällen	den	senaste	tiden	har	jag	haft	förmånen	att	få	lyssna
till	hur	företrädare	för	svensk	idrott,	med	RF:s	nye	ordförande		Björn	Eriksson	i	spetsen,	ser	
på	framtiden.	Styrkor	–	svagheter	–	hot	eller	utveckling?	Onekligen	finns	det	sammantaget	
mycket	att	jobba	med.	Världen	förändras	mycket	fortare	än	idrotten.	Om	jag	själv	får	sätta	
rubriker	på	de	bilder	om	framtiden	som	tecknades,	så	var	demokrati	och	delaktighet	två	av	
dessa.	Senaste	tiden	har	inte	varit	särskilt	rolig	för	oss,	som	tror	på	en	självständig	och	de-
mokratisk	idrottsrörelse.	Avslöjanden	om	korruption	och	doping	kastar	en	mörk	skugga	över	
oss.	Även	om	det	mesta	sker	på	det	internationella	planet,	så	skapar	det	en	förtroendekris	för	
idrotten	totalt.	Vårt	land	är	inte.	även	om	vi	gärna	vill	tro	det,	befriade	från	problemet.

Organisation och delaktighet.
Idrottsföreningarna	i	vårt	land	är	många	och	mångfalden	är	stor.	Men	antalet	special-
distriktsförbund	minskar	också.	De	läggs	ner	eller	slås	samman.	Främst	sker	detta	på	lands-
bygden.	Helt	i	motsats	till	de	vad	satsningar	på	t.ex.”Hela	landet	skall	leva”,	”En	förening	i	
varje	by”,	”Fotboll	för	alla	överallt”,	utbyggnad	av	fibernät	m.m.	var	tänkt	att	ge.
Medlemstalen	i	föreningar	minskar	generellt.	Förenings-	och	medlemstappet	är	ett	hot	mot	
den	organiserade	idrottsrörelsen.	Attraktionskraften	har	gått	förlorad.	Kanske	inte	så	under-
ligt.	Föreningar	och	distrikt	leds	och	styrs	idag,	som	de	gjorts	i	100	år.	Många	yngre	väljer	
att	stå	utanför.	Samtidigt	har	”träningen”	ökat	markant.	Aldrig	har	det	löpts,	cyklats	och	på	
annat	sätt	motionerats	så	mycket	som	nu.	Men	det	sker	i	allt	större	utsträckning	individuellt	
eller	i	sammanslutningar	(communities)	utanför	föreningen.	Distriktsindelningen	kan	härle-
das	tillbaka	till	Axel	Oxenstiernas	tid.	Kanske	finns	det	fog	för	en	översyn?
Det		finns		nu	ett	förslag	om	sammanslagning	mellan	distriktsförbund	Väst	och	Västergöt-
land,	som	heter	”Europas	bästa	idrottsregion”,	tänkt	att	träda	i	kraft	2017.	Allt	görs	givetvis	
i	syfte	att	gemensamt	skapa	resurser,	effektivisera,	öka	kompetens	och	inflytande.	Stora	
sammanslagningar,	regioner,	ligger	rätt	i	tiden.	Det	är	inte	alltid	som	en	centralisering	leder	
till	eller	uppfattas	som	en	bättre	och	effektivare	verksamhet.
Synergieffekterna	får	inte	överskattas.	Säger	jag,	som	bor	längst	bort	i	Västra	Götalands
län.	Jag	tror	ändå	på	förslaget,	även	om	jag	förstår,	att	idrottshistoria	kommer	långt	ner	på	
agendan.	Finns	det	anledning,	att	hysa	en	viss	oro,	att	det	stora	stöd	WIS	haft	från	VIF/SISU	
är	hotat	i	den	nya	konstellationen?	På	en	direkt	fråga	från	mig	på	mötet	med		RF:s	ordf.	
om	idrottshistoria	finns	med	i	hans	målbild,	blev	svaret:”	Er	verksamhet	är	oerhört	viktig.	
Föröken	Eder!”	Då	gäller	det	också	för	RF	att	visa	sitt	ansvar.
Givetvis	finns	det	fler	viktiga	aktuella	frågor	att	diskutera,	som	jag	vill
återkomma	till.	Integration		t.	ex.	Jag	kan	inte	erinra	mig,	att	vi	i	Westgötarnas	Idrottshisto-
ria	haft	någon	artikel	med	direkt	anknytning	till	invandring.	Det	är	ju	inte	någon	ny	förete-
else.	Balkankrisen	borde	ha	gett	något	avtryck	i	vår	idrottshistoria.

Med tillönskan om en bra och skön sommar!

PS.	Sommarmötet	fastställt	till	den	3	september	i	Vara.	
Reservera	dagen!
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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. 
49 fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och 
bilder har hittills producerats.

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

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 3/2016 ca. V 38

Nr 4/2016 ca. V 51

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

Jag	har	ett	program	för	en	cykeltävling	
mellan	Fogelås	(numera	Fågelås)	och	
Hjo.
Idrottshistoria	är	det	onekligen.

Besök från SIHS
Kjell	Nordström,	Håkan	Svensson	och	
Janne	Blom	kom	från	Skara	Idrottshisto-
riska	Sällskap	och	hälsade	på	i	Falköping	
den	7	december.
Vi	hade	mycket	utbyte	av	våra	sällskap	
och	mycket	att	prata	om.
Här	tillsammans	med	vår	sekreterare	
Sven-Erik	Hellberg	.
Urban  Lundberg

Velociped-Täflingen
Sträckan	Fågelås	-	Hjo	är	cirka	5	km,	
beroende	på	var	målgången	var	i	Hjo.
Obs.	att	tävlingen	ägde	rum	antingen	
14:e	eller	21:e	augusti	1898.	Man	star-
tade	med	5	minuters	mellanrum.	

De	som	deltog	i	tävlingen,	var	alla	från	
Hjo	eller	trakten	däromkring	och	Alme-
näs	i	Norra	Fågelås.	Priset	för	program-
met var 10 öre.
I	Hjo	tidning	fanns	inget	om	denna	
tävling.	Tidningen	hade	för	övrigt	ingen	
rubrik	"Sport".

Synd	att	inte	Hjo	har	ett	Idrottshistoriskt	
Sällskap	och	Muséum,	då	skulle	detta	
program	höra	hemma	där. 
Tore Lindberg, Falköping

(Skulle förvåna om det inte hamnar där 
snart. reds. anm.)



5

Tibro Idrottshistoriska sällskap 
har med ett 50-tal deltagare invigt 
den nya utställningen Tre ess 
som står för segling, schack och 
skolidrott.

Invigningen	ägde	som	alltid	i	dessa	sam-
manhang	rum	i	Tibro	Sporthall	och	med	
gäster	från	historiska	sällskap	ingående	
i	den	så	kallade	femklövern;	Vadsbo,	
Karlsborg,	Lidköping	och	Skara.
Även	seglare	från	den	historiska	segel-
klubben	Örlens	segelklubb	var	inbjudna	
med	gamla	seglare	tillresta	ända	från	
Varberg	och	Jönköping.

Svenska Orienteringsförbundets ung-
domsdiplom 1956.

Ny idrottshistorisk utställning
i Sporthallens Lilla hörna i Tibro

Lars Brandqvist, Karlsborg, Folke Johansson, Tibro, Gunnar Skoglund, Träslövläge, 
Bengt-Åke Sörstedt, Jönköping, Veiiko Wahlroos, Tidan, Lars Bäckström, Ekedalen, 
Göte Midsten och Arne Jörgensen, Tibro.

Anders Brissman, Tibro Schackklubb.

Tibrolaget som blev Skolmästare i fotboll för Västergötland 1951. 

Arne	Jörgensen	berättade	om	Örlens	SKs	
19-åriga	historia	med	de	gamla	seglarnas	
kompletterande	minnen	och	anekdoter.
En	av	klubbens	grundare	och	nestor,	
Folke	Johansson	i	år	90	år,	gladde	delta-
garna	med	sin	närvaro.
Klubben	bildades	1953	och	hade	två	
aktiva	perioder,	1954-1958,	då	man	
seglade	med	sju-åtta	av	de	egna	byggda	
tvåmansbåtarna Snipe som härstam-
made	från	USA	och	den	andra	perioden	
var	1961-1964	då	nya	och	unga	seglare	
rekryterats	till	klubben.

Även	dessa	byggde,	med	Folkes	hjälp,	
sju	stycken	OK-jollar	som	seglades	
enbart med rorsman.
Sju	av	klubbens	medlemmar	från	50-	och	
60-talen	deltog	vid	invigningen.
Anders	Brisman	berättade	också	om	den	
anrika	Tibro	Schackklubb	som	fortfaran-
de	efter	många	år	är	aktiva	även	om	det	
numera	är	i	en	mer	blygsam	omfattning.
Klubbens	äldsta	bevarade	protokollsbok	
börjar	1925.
Det	dröjde	inte	länge	förrän	klubben	blev	
ansluten	till	Västergötlands	Schackför-
bund	och	till	sin	riksorganisation	Sveri-
ges	Schackförbund.
Klubbens	historia	är	intressant,	där	
Anders bland andra nämnde Harry 
Runström	som	en	av	klubbens	historiskt	
framgångsrika	spelare.
Urval	av	klubbarnas	alster	finns	nu	att	
beskåda	i	den	Lilla	hörnan	i	Sporthallen	
signerad	av	Christer	Carnegren.
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Harry	Snell	tävlade	i	tre	olika	sporter.	Huvudgrenen	var	cykel,	där	han	blev	
världsmästare	i	Valkenburg,	Holland	1948.
Han	vann	SM	7	gånger	under	åren	1944	-	1950.
Han	drev	också	en	cykelaffär	i	eget	namn	i	Borås.	
Harry Snell avled 1985.
Foto: BIS arkiv

Snelltrofén ...eller Ymers 3-dagars på cykel

Ymers 3-dagars  på cykel avgjordes 17-18-19 juni 1955. Start och mål var på Borås 
Central vid Centralbron. Bilden visar starten den 17 juni kl. 14.00.
Axel ”Nordpilen” Ögren från Skellefteå vann hela tävlingen.

Bansträckningen går genom större delen av Västergötland
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Hösten 1943 gick några 
flygare på F6 samman för att 
börja träna boxning. Initiativ-
tagare var sergeant Nilrud och 
fältflygare Göransson, den senare 
sedermera flottiljpastor vid F6. 
Omgående påbörjades en intensiv 
träningsverksamhet i flottiljens 
gymnastiksal som ganska snart 
renderade i en del tävlingar 
Vid F6 IF:s kommande årsmöte 
beslöts att även boxning skulle 
ingå i föreningens program varpå 
en boxningssektion bildades med 
kapten Hedberg som sektionschef.

Redan	den	16	december	1943	arrang-
erade	så	F6	nystartade	boxningssektion	
sin	första	nationella	tävling	i	flottiljens	
gymnastiksal	som	för	dagen	blev	en	ut-
märkt	boxningsarena.	Flottiljen	hade	nu	
även	öppnat	grindarna	för	utomstående	
publik.	
Då	det	var	första	gången	som	det	boxa-
des,	åtminstone	inför	publik,	i	Karlsborg	
var	intresset	stort	bland	Karlsborgarna	
och	inte	mindre	än	400	personer	åsåg	
de	stundom	vilda	bataljerna	i	denna	för	
Karlsborg	nyintroducerade	sportgren.		
Ju	vildare	”slagsmålen”	blev	dess	mer	
tycktes	publiken	trivas.	Särskilt	matchen	
i	mellanvikt	mellan	de	båda	F6:arna	Stolt	
och	Standar,	som	blev	en	sluggerbatalj	
mellan	två	nybörjare	kemiskt	fri	från	or-
dentlig	boxning,	satte	fart	på	hejaropen.
Matchresultat	(segrarens	namn	först).
Lättvikt:	E	Schön	F6	-	Lindberg	Skövde	
(poängseger).	Trevande	första	rond,	men	
bättre	fart	i	andra.	Tredje	ronden	klart	till	
Schön	som	imponerade.	Den	18-årige	
korpralen	torde	ha	framtiden	för	sig.

Boxning vid Västgöta Flygflottilj (F6) i Karlsborg
Mellanvikt:	Arne	Johansson	Skövde	-	
Andersson	F6	(knockout	rond	1).
Andersson	var	en	fullkomlig	novis	och	
blev	en	lekboll	i	Johanssons	händer.	
Johansson	visade	kvällens	vackraste	box-
ning	den	lilla	stund	han	fick	vara	inne.
Weltervikt:	Svensson	F6	–	Gösta	Svens-
son	Skövde	(Svensson	diskvalificerades).
Typisk	nybörjarboxning.	Fasthållningar,	
bökning	och	varningar	var	allt!	Svensson	
F6	vann	genom	att	Skövdeboxaren	först	
”hann”	få	tre	varningar.
Lättvikt:	Börje	Lund	F6	–	Stig	Sundberg	
Skövde	(poängseger).
Sundberg	började	vackert	mot	höger-
boxande	Lund	i	kvällens	bästa	match.	
Lund	vann	på	sin	ilskna	forcering	i	tredje	
ronden.
Lätt	tungvikt:	Jan	D	Sörman	Skövde	–	
Tage	Nilsson	F6	(knockout	rond	1).
Sörman	vann	i	första	ronden.	Dock	
verkade	det	som	Nilsson	tog	sin	räkning	i	
onödan.	Men	kampen	var	alltför	ojämn.
Tungvikt:	Filip	Karlsson	Skövde	–	H	
Franzén	F6	(teknisk	knockout).
Karlsson	slog	nästa	genast	ner	orutinera-
de	Franzén	varefter	den	ojämna	kampen	
bröts.
Ringdomare	var	Gösta	Claesson	Skövde.
Vackra	och	farsartade	boxningsmatcher.
F6	nationella	boxningstävlingar	i	gym-
nastiksalen	på	flottiljen	fortsatte.	Någon	
gång	under	1944	(här	kan	inte	datum	
härledas)	hade	en	boxningstävling	samlat	
fullt	hus	av	en	till	synes	begeistrad	
publik	som	livligt	levde	med	i	både	de	
vackra	som	de	mer	farsartade	matcher	
som	erbjöds.
Matcherna	(segrarens	namn	först).
Första	paret	ut	blev	I	Johansson	F6	–	L	
Binnberg	Skövde	i	lättvikt.
Efter	en	jämn	match	vann	Johansson	
med	3	–	0	över	den	mer	rutinerade	Binn-
berg	som	dock	drog	ner	betyget	genom	
skallning.
Fjädervikt:	Eklund	F6	–	Bengtsson	F6	
(teknisk	knockout	rond	2).
Lättvikt:	Andersson	F6	–	Milling	F6	
(teknisk	knockout	rond	2).

Lättvikt:	Pihlemark	F6	–	B	Johansson	
Skövde	(poängseger	3	–	0).
En	av	kvällens	bästa	matcher.	Efter	en	
ganska	jämn	kamp	vann	Pihlemark	över	
sin	mer	rutinerade	motståndare	vars	
betyg	drogs	ner	genom	en	varning.	Andra	
ronden	blev	livligast	med	hård	slagväx-
ling	där	Pihlemark	dominerade.	I	sista	
ronden	tröttnade	båda	märkbart.
Lättvikt:	S	Lundbäck	Skövde	-	Schön	F6	
(uppgiven	i	rond	1	på	grund	av	skada).
Av	det	lilla	man	fick	se	visade	sig	

Lundbäck	vara	en	snabb	och	ettrig	
gåpåare	med	virvlande	slagserier.
Mellanvikt:	Hagert	Skövde	–	Jonsson	F6	
(poängseger	3	–	0)	blev	dagens	publik-
match.
Första	ronden	vann	Hagert	stort	då	han	
virvlade om med Jonsson som han ville. 
I	andra	ronden	fick	Jonsson	lite	mer	att	
säga	till	om,	men	hans	stora	rallarsving	
missade	dock	ofta	sitt	mål.	Hagerts	gard	
var	dessutom	ypperlig.	I	sista	ronden	tap-
pade	Hagert	stilen	något,	enär	till	synes	
hans	kondition	tröt	efter	de	två	första	
rondernas	vilda	forcering.
Lätt	tungvikt:	Olsson	F13	(Norrköping)	–	
Wiberg	F6	(poängseger	3	–	0).
En	farsartad	tillställning	utan	tillstym-
melse	till	rejäl	boxning	där	publiken	
dock	hade	hejdlöst	roligt.
Hur	många	eller	hur	länge	det	arrangera-
des	boxningstävlingar	i	F6	gymnastiksal	
är	osäkert	men	ända	in	på	1950-talet	lär	
det	enlig	några	tidigt	anställda	vid	flot-
tiljen	ha	funnits	en	boxningsrink	undan-
ställ	i	gymnastiksalens	förråd	och	några	
gamla	boxningsaffischer	uppsatta	på	
väggar	i	omklädningsrummen.
Även	vid	F6	systerflottilj	F7	(Skaraborgs	
flygflottilj)har	flottiljens	idrottsförening	
haft	boxning	på	programmet	där	namn	
som	Folke	Karlsson	(weltervikt)	och	S	
Rydqvist	(lätt	tungvikt)	sågs	i	resultatlis-
torna.

OBS! Material till denna artikel har 
mestadels tagits ur Kaj Bertelsens sam-
manställning ”BOXNING. Från antiken 
till Sköfde”.
                                    
                                       Stig-H Brehag

En stor boxare, Ingemar Johansson 
”INGO”, hade förvisso ingenting med 
flygflottiljen att göra –men stor var han.
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Lördagen 12.3 höll WIS sitt års-
möte i Borås, med Borås IHS som 
lokala värdar. 

59	deltagare	från	samtliga	sällskap	utom	
två	deltog	och	dessutom	gästades	WIS	
av	Egon	Edström	och	Stellan	Andersson	
från	Halmstads	IHF.	Lokal	var	fullmäk-
tigehuset	och	välkomsttalare	var	Pelle	
Höög,	ordförande	i	Borås	kommunfull-
mäktige,	som	kunde	berätta	om	en	stad	
i	stark	utveckling	med	växande	befolk-
ning,	handel,	textil,	högskola	och	kultur	
som	profilområden.

Pelle	Högg	valdes	sedan	till	ordförande	
för	årsmötet.	Styrelsen	fick	ansvarsfrihet	
för	verksamheten	och	den	ekonomiska	
hanteringen	det	gångna	året	och	den	
framlagda	verksamhetsplanen	2016	god-
kändes	liksom	det	balanserade	budget-
förslaget	och	oförändrad	medlemsavgift	
om	30	kr	per	medlem	för	2017.

Roland	Gustafsson,	Karlsborg	omvaldes	
om	som	ordförande	på	ett	år	och	Karin	
Monsén-Karlsson,	Trollhättan,	Bengt-
Göran	Bäcklund,	Lidköping,	Sture	Pet-
tersson,	Falköping,	och	Tommy	Olsson,	
Borås,	till	styrelseledamöter	på	två	år.	

WIS ÅRSMÖTE 2016

Sture Pettersson, Falköping

Årsmöteslunch i Annelundsvillan

Ishockeylegendaren Stefan Persson

Göran	Zettergren,	Borås,	och	Lennart	
Lundh,	Skara,	omvaldes	som	supplean-
ter.	När	det	gäller	revisorer	omvaldes	
Gunnar	Gladh,	Falbygden,	och	nyvaldes	
Harry	Nilsson,	Herrljunga	som	ordina-
rie.	Ingvar	Nordin,	Mark,	omvaldes	som	
suppleant	medan	en	suppleantplats	blev	
vakant.	Slutligen	valdes	Börje	Carlsson,	
Vadsbo,	Sven-Erik	Hellberg,	Falbygden,	
Lennart	Karlsson,	Trollhättan,	Jörgen	
Lindbratt,	Borås	och	Bengt-Göran	Bäck-
lund	från	styrelsen	till	valberedning	med	
Sven-Erik	som	sammankallande.	
Sedan den formella delen av årsmötet 
avslutats	fick	årsmötesdeltagarna	möta	
Stefan	Persson,	som	bl	a	har	fyra	raka	
Stanley	Cupsegrar	på	meritlistan.	Stefan	
representerade	som	aktiv	Brynäs,	New	
York	Islanders	och	Tre	Kronor	innan	
karriären	avslutades	i	Borås	HC.	Han	
berättade	på	ett	initierat,	personligt	och	
humoristiskt	sätt	om	livet	som	hockey-
proffs,	om	Tommy	Sandlintiden	i	Brynäs	
och	konfrontationen	med	det	betydligt	
tuffare	klimatet	i	NHL.	Frågorna	blev	
mänga	liksom	skratten	och	uppskattande	
applåder.

Frukost i fullmäktigehuset

Därefter	informerade	Roland	Gustafs-
son om arbetet med WIS hemsida och 
det	samarbete	med	sällskapen	som	är	
en	förutsättning	för	att	sidan	ska	bli	bra.	
Sven-Åke	Mökander	berättade	om	den	
planerade	Tångamässan,	med	anledning	
av	Hembygdsförbundets	hundraårs-
jubileum	2016.	WIS	kommer	att	delta	
med	en	monter	som	ska	berätta	om	den	
idrottshistoriska	rörelsen	i	Västergötland	
och	alla	sällskap	och	föreningar	som	vill	
delta	är	välkomna	med	anmälan.

Till	sist	informerade	Carl-Erik	Johnsson	
om	det	samgående	som	planeras	mellan	
Västergötlands	Idrottsförbund	och	Väst,	
dvs	Göteborg	och	Bohus-Dal	fr	o	m	2017	
innan	det	var	dags	att	äta	i	Annelundsvil-
lan,	en	kort	promenad	från	Fullmäktige-
huset.

Tommy Olsson
foto: Lennart Odéen, BIS
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Årsrapporter 2015
från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar
Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap

Skara Idrottshistoriska Sällskap

Styrelsen	har	under	verksamhetsåret	
2015	haft	följande	sammansättning:

Ordförande,	Folke	Brink	
Vice.ordf.	Bengt-Göran	Bäcklund
Sekreterare,	Ingemar	Williamsson
Vice.sekr.	Gunnar	Olausson
Kassör,	Göran	Karlsson
Ledamöter   
Harald	Falk,	Sven	Ljungström
Styrelsesuppl.	 	
Jan	Ottosson,	Kjell-Ove	Hultfelt,
Leif	Ove	Gustafsson

Medlemsantalet	var	vid	årets	slut	482	st,	
varav	442	enskilda	och	40	föreningar.
 
Aktiviteter	under	året.	
Arbetet	under	året	har	bedrivits	i	tre	
arbetsgrupper,	Idrottsmuseet,	Dokumen-
tation	och	Marknad.
 

Ekonomi	resp.	Redaktion	är	två	övergri-
pande	enheter	direkt	under	styrelsen.

Dokumentation	av	sporter,	föreningar	
och	idrottsprofiler	har	fortsatt	i	stor	
omfattning.

Bandinspelade	intervjuer	har	gjorts	med	
ett	antal	lokal	idrottsprofiler.

Gäst	på	årsmötet	var	Kennet	Andersson	
från	VM-94	landslaget.

Årets	Tema-utställningar	har	varit	
”Diplom	till	lokala	idrottsprofiler”.

Information	om	Hjärtstartare	till	arbets-
grupperna.

Bildspel	har	visats	på	äldreboendena	
Seniorcenter	o	Bräddegården.

Trivselkväll	för	arbetsgrupper	med	res-
pektive	med	Evy	Palm	som	gäst.

Klubbcafé	med	Tuns	IK.

Öppet	Hus	i	maj	i	anslutning	till	Familje-
dag	i	Stadsträdgården.

Öppna	hus	i	november	tillsammans	med	
övriga	aktörer	i	Stadsträdgården.
 
Ett	medlemslotteri	har	genomförts.
Lotteriförsäljning	har	skett	på	Hjertbergs	
vid	två	tillfällen	under	året.

Fotbollsresa	för	medlemmar	till	Örebro	
med	besök	på	Örebro	Idrottsmuseum,	
Wadköping,	samt	matchen	Örebro	SK-
Helsingsborgs	IF.

Miniutställning	och	medlemsvärvning	på	
Lidköpings	torg	samt	vid	Villamatcher	i	
Arenan.

Bandykväll	med	Villa-Lidköpings	tränare	
Johan	Sixtensson.

Träffar	med	Femklövern.

Planerings-	och	utvärderingsdag	för	
styrelse	och	arbetsgrupper	på	Skaraborgs	
museum	i	Skara.

Tisdagsträffarna	har	regelbundet	samlat	
ca 20-30 medlemmar.

En	Facebooksida	har	öppnats	med	bl	a	
löpande	införande	av	aktiviteter,	lagbil-
der m m.

Antalet	besökande	under	året	uppgick	
till	ca	1200	st,	plus	ett	25-tal	på	varje	s	k	
Tisdagsträff.

Styrelsen	för	verksamhetsåret	2015	har	
haft	följande	sammansättning:	
Ordförande	0lle	Magnusson,	
vice ordf. Leif Nordh, 
sekreterare	Gösta	Karlsson,	
kassör	Lars	Ahlmark	
samt	Sten-Olof	Ohlson,	Lennart	Lundh
och Rolf Herrlin

Utöver	årsmöte	har	5	protokollförda	
styrelsemöten	avhållits.	Under	året	har	
medlemsantalet	fortsatt	öka,	vid	årsskif-
tet	hade	vi	146	medlemmar.

Idrottsmuseet

Glenn Hysén på besök

Samarbetet	med	Skara	IF	fortsätter	på	
ett	bra	sätt	och	vi	har	därmed	tillgång	
till	och	utnyttjar	deras	klubblokal	på	
Skaraborgsgatan	29,	för	våra	och	gemen-
samma	arrangemang.
 
Eftermiddagsträffarna	på	tisdagarna	sam-
lar	nu	upp	till	20	personer	per	gång.
Då	går	vi	igenom	aktuella	händelser	samt	
tidigare	idrottshändelser	i	Skara.

Två	av	våra	montrar	finns	i	Idrottshallens	
foajé	där	Skara	Handbollklubb	utnyttjar	
dem.	Vi	har	beslutat	ta	hem	en	av	dessa	
samt	låna	ut	den	andra	till	Skara	HF.

 
Under	året	har	sex	cafékvällar	arrang-
erats	tillsammans	med	Skara	Idrottsför-
ening.

40	till	105	personer	har	då	besökt	oss.
De	gäster	som	besökt	oss	under	året	är	
Anders	Fredriksson(	Villa	bandy),	Joa-
kim	Karlsson,	(Ishockeydomare),	Glenn	
Hysén	(Fotboll),	Sofia	Aronsson	(Trav),	
Peter	Lindén	(Enduro)	samt	Kristian	
Wejshag	(Cykel).

Utbytet	inom	5-klövern	fortsätter	på	ett	
positivt	sätt.	Träffar	har	under	året	hållits	
i	Tibro	samt	Mariestad,	där	vi	deltagit.	
Vi	har	även	deltagit	vid	WIS	årsmöte	i	
Trollhättan.
 
Under	vecka	42,	Skaras	kulturvecka,	
hade	vi	öppet	hus	i	klubblokalen	under	
två	eftermiddagar	för	allmänheten.
 
Vi	har	under	året	deltagit	i	två	utställ-
ningar	på	Västergötlands	museum.	

Under	våren	visade	vi	konstverk	från	
gamla	Skara	och	under	sommaren	visade	
vi		bronsmedlajer	från	Jan-Åke	Ek	och	
Bo	Håkansson.
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Friidrotten i Ryda SK har under 
åren på 1900-talet växlat i omfatt-
ning och framgångar. Samma kan 
man säga om friidrottsverksam-
heten i Skaraborg speciellt  i den 
västra delen.

Om	man	går	tillbaka	till	fridrottens	barn-
dom	på	1920	och	30-talet	kan	man	stöta	
på	någon	aktivitet	eller	resultat.	I	Ryda	
fanns	på	den	tiden	en	klubb	som	hette	
Ryda	Idrottsklubb.	Förutom	fotboll	så	
hade	man	allmän	idrott	på	programmet.	
Ett	visst	utbyte	med	tävlingar	förekom	
med	Nossebro	IF	men	någon	dokumenta-
tion	finns	inte	tillgänglig.	Möjligen	om	
man	går	och	letar	i	tidningarn	från	denna	
tiden	kan	man	kanske	hitta	något.	Lika-
dant	var	det	i	större	delen	av	Skaraborg,	
städerna	Lidköping,	Skövde	och	Marie-
stad	undantaget.	Här	hade	man	organi-
serad	verksamhet	genom	LIS,	IF	Hagen	
och MAIF.

När	Ryda	SK	efter	bildandet	1940	kom	
igång	blev	det	mer	organiserat	främst	
beroende	på	att	man	ägnade	sig	åt	att	
ta	idrottsmärket.	På	bilder	i	arkivet	ser	
man	Inge	och	Karl	Erik	Larsson	träna	
på	hemmagjorda	häckar	och	några	andra	
ynglingar	lyfta	hemmagjord	skivstång.	
Några	längre	löpgrenar	förekom	ej,	då	
får	man	gå	in	på		femtiotalet	när	terräng-
loppen	började	florera.

Birger	Andersson	var	en	mycket	idrotts-
intresserad	person.	Hans	förening	ord-
nade	till	en	idrottsplats	i	Kinne-Kleva,	
döpt	till	Sjustjärnevallen	med	löparbanor.	
Stybb	hade	man	ordnat	från	slagghögarn	
i	oljetillverkningen	på	Kullen,	en	ganska	
grov	sådan.	Banorna	var	långa	och	
mycket	smala	med	ca	40	meters	gräsyta	

emellan.	Här	odnades	mindre	tävlingar.		
Senare	arrangerades	Kinne	Kleva	ter-
rängen	ett	lopp	med	avslutning	uppför	
slalombacken.	Det	var	flera	föreningar	
som	på	våren	inbjöd	till	terränglopp,	
Trollhättan,	Lidköping,	Tibro,	Herrljunga	
bl.a.	Detagarantalet	var	bra,	mellan	60	
-	80	deltagare,	trots	att	inga	ungdoms-
klasser	fanns	med.	Ryda	SK	arrangerade	
Skaraborgsmästerskapet	vid	två	tillfällen	
med	ett	60-tal	deltagare.Det	var	mycket	
god	klass	på	löparna,	bl.a.	Kalle	Lund	
från	Halmstad,	landlagsman	på	5.000	
meter	bana,	hade	fått	jobb	på	flyget	i	
Såtenäs och tävlade för LIS       .

SKARABORGSKA	MELLANSPEL	ar-
rangerades	på	mindre	orter.	Det	var	kast,	
löp	och	teknikgrenar	för	de	idrottande	
som	inte	ville	eller	fick	ställa	upp	vid	
de	sörre	arrangemangen.	Dessa	Skara-
borgska	mellanspel	slog	mycket	väl	ut,	
bredden	i	en	del	grenar	var	vissa	kvällar	
mycket	stort.	Segrarpriset	var	mycket	
blygsamt	–en	tesked	med	orden	SKB	
infällt.		Ett	10-tal	klubbar	deltog	i	dessa	
propagandatävlingar	allt	ifrån	Skackan	
i	norr	till	IK	Bergaström	i	söder.	Ryda	
SK	deltog	mycket	och	kunde	vid	en	del	
tillfällen	vara	ett	15-tal	som	deltog.	Ryda	
hade	den	fördelen	att	klubben	låg	geogra-
fiskt	i	mitten	på	området.

Seriematcher	i	friidrott	förekom	också.	
LIS,	Skackan	Kalsborg	Hagen	Sveljunga,	
Bergaström,	Elfsborg,	Vårgårda,	Herr-
ljunga	och	Ryda	låg	i	olika	divisioner	
och	serie	vlket	adminstrerades	av	Väs-
tergötlands	fridrottsförbund.	Nu	blev	det	
inget	som	Ryda	var	svaga	i,	teknikgre-
narnavar	vi	jämbördiga	och	löpgrenarna	

lysande	resultat	för	Rydas	del	blev	det	
mer	förluster	än	vinster.	Det	var	de	fyra	
kastgrenarna	som	Ryda	förlorade		för	det	
mesta.	Exempelvis	i	höjd	och	längd	var	
det	bättre:	Hans	Rymans	pers.	rekord	i	
höjd	186	cm	och	i	längd	Lennart	Leverin	
649	cm.

BERNT	GUSTAFSSON	Ryda	SK	var	ett	
löfte	av	stora	mått	på	medel	och	lång-
distans	upp	till	5.000	meter.	Han	var	en	
produkt	av	mellanspelen	och	klubbmat-
cher	och	spåddes	en	lysande	framtid.	Un-
dertecknad	och	Bernt	blev	nedbjudna	till	
Ullevi	att	springa	ett	inbjudnginslopp	på	
1500	meter	i	halvlek	på	en	fotbollsmatch,	
ett derby. Ett femtontal löpare inför över 
10,000	åskådare.

Hur	gick	det?	Jo	Bernt	vann	loppet	och	
satte	nytt	pers.	rekord	med	tiden	3.52.8	
Den	fina	formen	stod	sig	och	senare	
i	augusti	månad	slog	han	till	igen	vid	
de	traditionella	Hagenspelen	i	Skövde.	
Sträckan	var	3.000	m	denna	gången	med	
ett	mycket	starkt	startfält	där	engelsman-
nen,	barfotalöparen	Gordon	Pirie	var	
dragplåstret.	Bernt	vann	inte.	Det	gjorde	
Gordon,	men	Bernt	var	med	i	tätgrup-
pen	och	noterade		den	fina	tiden	8.18.8.	
Senare	på	hösten	noterade	Bernt	14.42	på	
5.000 m.

Bernt	stack	inte	under	stol	med	att	han	
siktade	högt.	Året	var	1965	då	han	gjorde	
de	nämnda	resultaten	och	målet	var	
Olympiaden	i	Mexico	1968.	Träningen	
var	helt	inriktad	på	att	komma	med	i	
landslagstruppen.	Bernt	hade	för	sina	
löparinsatser	blivit	utsedd	av	Skaraborgs	
läns	tidning	till	Västra	Skaraborgs	bäste	
idrottsman 1965 och detta sporrade 
naturligtvis.	
Nu	gick	det	inte	som	Bernt	planerade.	
Knäna	höll	inte	för	den	upptrappade		
träningen	och	efter	några	år	av	skadebe-

VARA

Häckträning. Bröderna Karl Erik och 
Inge Larsson (RYDA SK) tränar på hem-
magjorda häckar,omkring1940-42. 

Birger Andersson

Bernt Gustafsson, Ryda

Fridrotten i Ryda och Skaraborg  1940 -50 -och 1960 talet



11

kymmer	i	knän	gav	han	upp	och	det	var	
bara	att	Sveriges	friidrott	hade	mist	en	
stor	löparförmåga

Skaraborgs Löparskola.
Rolf	Lund,	Skackantränare	för	bl.a.	Bo	
Forsader, förde fram en idé om startandet 
av	en	löparkola	i	Skaraborg.	Det	gick	i	
första	hand	ut	på	att	få	lite	positiva	idéer	
och	tänkande	i	den	egna	träningen,	som	
kunde	vara	svår	att	fullgöra,	specillt	vin-
tertid.	Grupper	av	löpare	skulle	samlas	
en	göng	i	veckan	och	träna	under	Rolf	
Lunds	ledning,	Varje	deltagare	i	gruppen	
fick	också	ett	personligt	träningsprogram.	

Det	var	ett	lycka	drag.	Intresset	från	de	
olika		grupperna	var	stort	och	detta
sporrade	de	idrottande	medel	och		lång-
löparna	till	ökad	träningsdos.Detta	också	
att	komma	samman	och	träna	gemen-
samtvar	inte	bara	fysiskt	fördel-aktigt	
utan	även	värdefullt	psykiskt.	Hemmaträ-
ningen	mörka	och	kalla	vinterkvällar	var	
kanske	inte	alltid	så	lustig.

DN-STAFETTEN.
En	sak	som	ökade	lusten	och	intres-
set var en anmälan till de stafetter som 
förekom	på	våren	och	var	inledningen	
av	fridrottssäsongen.	Det	var	de	båda	
stafetterna	i	Stockholm	Dagens	Nyhe-
ters	och	Dagbladsstafetten-	Båda	gick	
på	Stockholms	gator.	Anmälan	skedde	
under	namnet		Skaraborgsalliansen	vilket	
godtogs.	DN-stafetten	var	en	sexman-
nasträcka	med	start	och	mål	på	stadion.	
Dagbladsstafetten	med	ca	20	sträckor	var	
mer	utlokaliserad	bl.a	ut	på	Skansen.

I	ett	tidigt	skede,	före	jul,	togs	6	ord-
narie	löpare	ut,	samt	reserver	till	DN-
stafetten.	Uttagna	var	Kalle	Lund	LIS,	

Lasse	Karlsson	MAIF,	TorAndersson	
och	Lennart	Daremark	Hagen	samt	Bernt	
Gustafsson	och	undertecknad	Bror	Jons-
son	RYDA.	Inte	dåligt	av	lilla	Ryda	att	
få	med	två	löpare.	Sträckorna	varierade	
i	längd.	Den	kortaste	var	2.100	meter	
och	den	längsta	4.750	meter.	Ett	trettio-
tal	lag	deltog	från	Sverige	och	Finland.	
På	första	sträckan	2.400	m	med	start	på	
stadion	hade	Alliansen	satt	in	rutinerade	
Kalle	Lund	som	växlade	över	som	6:a	
till		Bernt	Gustfsson	som	hade	2.800	m	
att	löpa.	Bernt	tappade	något	och	växlade	
över	till	undertecknad	som	10:a	på	tredje	
sträckan,	2.700	m,	som	hörde	till	de	job-
biga	sträckorna	med	mycket	uppför.	Efter	
starten	skull	man	springa	uppför	sluss-
partiet	och	vidare	svagt	uppför.	Krafterna	
fanns	och	jag	lyckades	föra	upp	laget	till	
femte	plats.	Fjärde	sträckan,	2100	meter	
sprang	Tor	Andersson	IF	Hagen	och	han	
tog	ytterligare	en	placering	till	fjärde	
lag.	Femte	sträckan	2.200	m	var	vigt	för	
Lasse	Karlsson	och	Lasse	höll	placering-
en	och	kunde	växla	över	till	rutinerade	
Lennart	Daremark	som	hade	4.700	meter	
att	löpa	innan	det	blev	målgång	inne	på	
Stockholms	Stadion.	Lag	Skaraborg	vann	
klass	2	och	blev	totalt	fjärde	lag.	Det	var	
endast	Örgryte,	Lidingö	och	segrande	
Västerås som var före.

Dagbladsstafetten	gick	tyvärr	inte	lika	
bra,	det	blev	en	placering	på	nedre	
halvan	för	20-mannalaget

Ja det var en rapport om en del av det 
livaktiga	och	breda	friidrottsintresset	som	
förekom	med	början	på	50-talet	och	höll	
på	till	en	bit	in	på	70-talet.	Det	var	nästan	
så	att	det	fanns	en	fridrottande	grupp	
och	förening	i	varje	kommun.	Intresset	
sjönk	dock	på	70-talet.	En	av	orsakerna	
till	detta	var	orienteringens	utveckling,	
som	tog	ungdomarnas	intresse.	De	nya	
kartorna	var	ju	som	en	revulution,	som	
blev	mer	och	mer	sofistikerade.

VARA

Efterlysning
ÄLDRE SKIDDRÄKT
Har	någon	av	er	gamla	gubbar	en	av	
de	gamla	skiddräkterna	som	användes	

på	40-talet.

Jag	tänker	då	på	den	delade	
dräkten	som	var	vit	med	

sk	äppleknyckarebyxor	och	blus.

Har	Du,		kan	Du	tänka	dig	då	att	
skänka	den	till	Skidutsällningen	på	

Landsbygdsmuseet.

Vi	söker	även	ett	par	rullskidor	som	Åke	
Vingskog	tillverkade	på	50-	60-talet.
De	hade	2	stora	hjul	luftfyllda	tror	jag	
och	foten	nedsänkt	mellan	fram	och	

bakhjul.

Vänligen	Bror	Jonsson	Ryda	SK,
tel	0512	15005,			0703615005.

ROLF LUND demonstrerar en pann-
lampa för Bernt Gustafsson, Ryda 
och Lasse Karlsson Mariestad.

Lennart Johansson lyfter hemmagjord 
skivstång.

Diskuskastning Karl Erik Larsson

Det	finns	dock	några	föreningar	i	V.	Ska-
raborg	som	jobbar	ambitiöst	med	att	ta	
hand	om	friidrottande	ungdomar.	Det	är	
Lidköpings	IS,	Istrums	SK	och	IF	Hagen.	
Den	senare	även	för	Mitt-Skaraborg.	

Avslutningsvis	en	redvisning	över	de	
bättre	resultaten	för	Ryda	SK	fridrott,	
alla	satta	på	1960-talet:	Längd, Lennart 
Levwerin	6.49,	Höjd, Hans Ryman 1.86, 
400 m,	Karl	Erik	Karlsson	50.5.	
800 m,	KE	Karlsson	1.57.8,	1.500 m, 
Bernt	Gustafsson	3.52.8,	3.000 m,	Bernt	
Gustfsson	8.18.8,	3.000 m hinder,	Bror	
Jonsson	9.04.8,	5.000 m	Bror	Jonsson	
14.37.5,	Bernt	Gustavsson	14.41.0	och	
10.000 m	Bror	Jonsson	30.35.0.

Det	är	något	att	begrunda		när	man	ser	
tider	på	gummibanor	av	högsa	klass	
kontra	ogräsfylld	kolstybb	som	det	var	
för 50 år sedan.

Bror Jonsson
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Velanda Sportklubb bildades 1943 
och var en livaktig förening fram 
till 2007 då verksamheten upphör-
de. Sedan dess är föreningen ”vi-
lande”. VSK blev mest känt inom 
bordtennisen men under några 
tidiga år handlade det också om 
fotboll.

Det började i militärbaracken
Nils-Erik	Johansson	är	den	som	varit	
med	längst	av	alla	i	VSK	och	som	minns	
de	tidiga	åren:
-	Jag	var	nio	år	och	det	var	1947	som	
jag	började	spela	bordtennis.	Klubben	
hade	då	fått	komma	in	i	militärbaracken	
i Velanda där vi hade ett enda bord att 
spela	på.	Det	var	en	primitiv	lokal	som	
värmdes	upp	med	kamin.
-	Vi	de	yngsta	skickades	ut	för	att	hämta	
hem	kottar	till	att	elda	med	i	kaminen,	
minns	Nils-Erik.

Bordtennis och fotboll i Velanda SK

Velanda Sportklubb 1951.
Stående fr.v. Torsten Martinsson, Åke Andersson, Tore Johansson, Gösta Persson, 
John-Erik Johansson, okänd, Evert Johansson.
Knästående fr.v. Lennart Martinsson, Herbert Hylander, Karl-Göran Martinsson, 
Inge Andersson, Karl-Erik Karlsson. 

De	fösta	tongivande	spelarna	i	VSK	var	
bröderna Gösta och Herbert Hylander 
samt	”målarbröderna”	Erik,	Åke	och	
Tage	Andersson.	De	senare	växlade	även	
om	som	tidiga	ordföranden	i	föreningen.	
Den	första	i	protokollen	omnämnda	
matchen	som	spelades	var	en	vänskaps-
match	med	både	A-	och	B-lag	mot	Upp-
härad	i	februari	1950.	Båda	matcherna	
förlorades.	Vid	det	laget	hade	klubben	
lyckats	få	tillgång	till	en	bättre	lokal,	i	
Ordenshuset	vid	Jönsberg.	Men	där	fick	
VSK	inte	stanna	så	länge.	Lokalfrågan	
var ett så stort problem att det 1952 till 
och	med	var	tal	om	att	sluta	med	bord-
tennisen.	Klubben	fick	en	tid	använda	

Bygdegården	för	att	sedan	i	mitten	av	
1950-talet	få	tillgång	till	gymnastiksalen	
i	Jönsbergs	skola.	Där	var	klubben	kvar	
tills	det	blev	möjligt	att	flytta	verksamhe-
ten	till	nya	Velandaskolan	1986.
Under	åren	i	Jönsberg	utvecklades	
verksamheten	och	VSK	deltog	i	seriespel	
med	A-,	B-	och	C-lag	samt	pojklag.	Nils-
Erik	Johansson	var	nu	under	många	år	en	
av stöttepelarna i seriespelet, tillsammans 
med bland annat bröderna Lennart och 
Karl-Göran	Martinsson	och	John-Erik	
Johansson.	Mestadels	spelade	VSK:s	
A-lag	i	div.	5,	men	var	även	uppe	ett	år	i	
div.	4.

13 lag i seriespel
Från mitten av 1980-talet och ett tiotal 
år	framåt	var	ungdomsverksamheten	
mycket	omfattande.	Flytten	till	Velan-
daskolan	gav	ökade	möjligheter	att	låta	
allt	fler	ungdomar	spela	bordtennis.	
Det	blev	också	framgångar.	Säsongen	
1989-90	blev	Jennie	Stolt	distriktsmäs-
tare	i	klassen	flickor	10.	VSK	hade	den	
här	säsongen	hela	fem	lag	som	blev	
seriesegrare:	pojkar	15	år,	pojkar	11	år,	
pojkar	9	år,	flickor	11	år,	mixed	11	år.																																																																																																	
Säsongerna	1992-93	och	1994-95	hade	
VSK	inte	mindre	än	13	lag	i	seriespel.
Det	var	Nils-Erik	Johansson	och	Stig	
Olsson	som	under	många	år	ledde	verk-
samheten.	Den	senare	var	eldsjälen	vad	
gällde	de	yngre	spelarna.
Även	in	på	2000-talet,	nu	med	Stefan	
Olsson	som	ordförande,	var	VSK	igång	
med	seriespel	med	flera	lag,	trots	en	
minskning	av	unga	spelare.
Men	2007	tog	det	slut	och	föreningen	är	
nu	”vilande”.

Klubbnål för Velanda Sportklubb.

Prisutdelning vid klubbmästerskap.
Fr.v. Nils-Erik Johansson, Håkan Karlsson, Lennart Hylander, Lennart Johansson, 
John-Erik Johansson, Gösta Hylander, Börje Hansson, Gösta Isaksson, Sten Olsson.

TROLLHÄTTAN
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Efterlysning

Fotbollsplan vid Halltorp.
I	början	på	30-talet	brukade	gärdhems-
pojkarna	samlas	vid	Halltorp	utanför	
Trollhättan, för att spela fotboll. 
-	Bl.a.	var	min	pappa	med,	säger	Lennart	
Johansson,	Gärdhem.	Ägaren,	Nils	Eriks-
son,	ställde	välvilligt	en	beteshage	till	
ungdomarnas	förfogande.	Han	flyttade	
en	lada,	utan	golv,	till	planen,	för	att	de	
skulle	ha	någonstans	att	byta	om.	Näten	i	
målen bestod av hönsnät.
-	På	våren	tog	dottern,	Lola,	fram	välten,	
spände	för	hästen	och	bultade	planen,	så	
de	värsta	ojämnheterna	försvann.

Det spelades en del matcher vid Hall-
torp,	men	aldrig	i	organiserad	form.	Det	
fanns	heller	inte	någon	förening.	Laget	
var	mer	ett	”hopaplock”	med	ynglingar	
från Gärdhem, Stavered, Halvorstorp och 
även	Velanda.		Något	seriespel	var	det	
inte	frågan	om.

-	Jag	var	för	liten	för	att	få	spela	matcher,	
minns	Stig	Persson.	Men	jag	var	med	
och tränade och tittade på matcherna. Det 
fanns	en	spelare	som	hette	Gunnar	Ferdi-
nandsson. Om det blev straff, så ropade 
alla	på	”Ferddi”,	som	han	kallades.	Han	
var	nämligen	känd	för	att	skjuta	stenhårt.	
Då	hämtade	bollpojken	sin	cykel.	Han	
visste	att	bollen	skulle	åka	iväg	en	bra	
bit,	när	”Ferddi”	sköt.

I	november	1945	såldes	gården	till	Troll-
hättans	Stad,	som	sedan	arrenderade	ut	
den	till	Tore	Gustavsson	1946.
-	Vi	hade	som	vanligt	samlats	på	fotbolls-
planen	vid	Halltorp	på	söndagsmorgonen	
för	att	träna	fotboll,	berättar	Stig	Pers-
son,	Gärdhem.	Men	då	kom	markägaren,	
Tore	Gustavsson,	ut	och	jagade	iväg	oss.	
Tydligen	hade	det	varit	en	större	fest	på	
gården,	för	han	hade	ett	antal	festklädda	
människor	med	sig.
-	Ni	kan	jobba	Er	trötta,	så	att	ni	inte	
behöver	springa	här!	ropade	han.
Med	tanke	på	hans	negativa	inställning	
till	fotbollen	upphörde	den	på	halltorps-
planen detta år.

Fotbollsplan vid Stommen.
1943	samlades	några	ynglingar	på	Mo-
holm	i	Velanda	och	tog	beslutet	att	starta	
en	förening,	som	fick	namnet	Velanda	
SK.	
1950	försökte	föreningen	hitta	en	plats	
för	en	fotbollsplan.	Styrelsen	beslutade	
att	skicka	en	skrivelse	till	Kanold	om	att	
få	hyra	en	fotbollsplan.	Kanold	var	en	
konfektyrfabrik	från	Göteborg,	som	hade	
frukt-	och	bärodlingar	vid	Velanda	säteri,	
för	att	få	råvara	till	godisframställningen.	

Fotbollslag på Halltorp.
Stående fr.v. Okänd, Harry Dahlqvist, Gösta Hylander, Erik ”Krema” Hemlin, 
Gunnar ”Ferddi” Ferdinandsson, okänd.
Knästående fr. v. Olle Kristiansson, Jonas Jonasson, okända.

Det	blev	dock	nej.	Samma	svar	erhöll	
föreningen,	när	man	försökte	få	mark	vid	
Baggården	i	Gärdhem.
Tillslut	fick	man	ett	ja	av	Yngvar	Olsson	
på	gården	Stommen,	där	man	fick	dis-
ponera	en	beteshage.	Planen	var	ganska	
smal, men hade mål med nät.
-	Eftersom	korna	betade	där,	fick	vi	börja	
med	att	ta	bort	”komockorna”	när	vi	
spelade,	minns	John-Erik	Johansson.

Seriespel 1950.
I	april	1950	tog	Upphärad	IS	ordförande	
Alvin	Pettersson	initiativet	till	ett	möte,	
där	det	beslutades	att	bilda	en	serie	i	fot-
boll.	Deltagande	lag	skulle	vara	Velanda	
SK	A-lag,	Åsbräcka	BK	A-lag,	Åsaka	SK	
B-lag	samt	Upphärads	IS	B-lag.	Serien,	
som	spelades	som	en	enkelserie,	kallades	
Flundre-Väneserien.
Den	var	inte	sanktionerad	av	Västergöt-
lands	Fotbollsförbund,	utan	skulle	admi-
nistreras	av	en	seriekommitté.	Velanda	
spelade sina hemmamatcher på Åsevi i 
Åsaka.
På	möte	23/4	1951	togs	frågan	upp,	huru-
vida	klubben	skulle	fortsätta	med	fotboll	
eller inte. Det beslöts att fotboll även 
detta	år	skulle	stå	på	klubbens	program.
På	hösten	1951	deltog	bara	tre	lag	i	
serien.	Velanda	SK,	Upphärad	IS	B	och	
Åsaka	SK	B	spelade	en	dubbelserie.	
Velanda	tappade	seriesegern	på	sämre	
målskillnad.

1951 blev sista året för fotboll i Velanda 
SK.	Sannolikt	gick	flera	spelare	över	till	
Åsaka	SK.

Jan Gerd, bordtennis
Lennart Karlsson, fotboll

Artikeln har tidigare varit införd i Gärd-
hemsbygden 2015.

TROLLHÄTTAN

Allt, som hände igår och bakåt 
i tiden är historia.

Vi har i tidningen skrivit 
mängder av artiklar, som är 

från 30, 40 och 50-talet.
För att locka till oss en 
något yngre generation 

läsare, skulle vi uppskatta om 
vi fick in flera artiklar från 

60, 70 och 80-talet, 
så att de något yngre lättare 
kan identifiera sig med och 
komma ihåg evenemang, 

tävlingar, lag etc.

... så fatta pennan (datorn)
och sänd in flera artiklar från 

60, 70 och 80-talet.

Tack på förhand!
Göran A. redaktör
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- Vid ett tillfälle skulle vi spela 
mot Deje, berättar Börje Svens-
son. Vi skulle åka tåg. I vanlig 
ordning var vi sent ute, så vi fick 
ta taxi till järnvägsstationen.
Vi hoppade på tåget i sista stund 
och bänkade oss på sätena. Just 
som stinsen skulle vinka iväg 
tåget, kom taxichauffören spring-
ande. Han viftade med armarna 
och ropade:
”Sa i ente ha mä er läktera, 
pôjka?”
Det visade sig att vi hade glömt 
klubborna i bilens bagage-
utrymme.

Starten.
I	början	på	50-talet	var	det	fotboll	och	
bandy	som	gällde	i	Grästorp.	Båda	
sporterna bedrevs på Odensvallen, den ti-
digare	idrottsplatsen.	Ishockeyn	däremot	
hade	ingen	hög	status,	utan	var	närmast	
ett	skällsord.
Däremot	spelades	det	ishockey	i	grannor-
terna	Vara,	Naum,	Tråvad	och	Emtunga,	
som	hade	egna	rinkar.
-	Men	vi	var	ett	gäng,	som	var	nyfikna	på	
hockeyn	och	ville	prova	på.	Vi	åkte	till	
Skara,	för	att	testa,	minns	Börje.
-	Utrustningen	var	enklast	möjlig.	Vi	
lånade	Gauthiods	bandytröjor	och	hade	
träningsoverallsbyxor	med	fotbolls-
shorts	utanpå.	Som	benskydd	använde	vi	

Grästorp IK:s premiärlag.
Stående fr.v. Tuve Widarsson, Leif Sahlback, Lennart Johansson, Hans Gustavsson, 
Lars-Erik Sjöman, Nils Almén.
Knästående fr.v. Erik Larsson, Börje Svensson, Sune Johansson, Håkan Kjellberg, 
Elof Andersson. 

”för 60 år sedan”
Göteborgs-Posten	och	som	”handskar”	
hade	vi	hemstickade	vantar.

Grästorps IK bildas.
Besöket	i	Skara	gav	mersmak.	1955	
började	planerna	på	att	bilda	en	ishock-
eyklubb	ta	form.	Carl-Axel	Rydholm	
och Elof ”Loffe” Andersson var de stora 
eldsjälarna	och	pådrivarna.
27/2	1956	var	Grästorps	IK	bildad.
Nu	började	också	arbetet	med	att	bygga	
en	rink	på	Odensvallen.	En	bit	av	bandy-
banan	togs	i	anspråk	för	ändamålet.	I	och	
med	det	upphörde	bandyn.
-	Ibland	saknades	virke	till	rinken.	Men	
strax	intill	låg	brädgården.	Det	blev	en	
och	annan	tur	dit	i	skydd	av	mörkret	för	
att	komplettera,	ler	Börje.	Men	de	”brot-
ten”	är	ju	preskriberade	idag!

Hjärtat.
Ekonomin	var	dålig.	Då	kom	Carl-Axel	
och	”Loffe”	på	en	ovanlig	idé.	Spelarna	
skulle	bli	blodgivare.
-	Vi	åkte	till	Lidköpings	lasarett	fyra	
gånger	per	år	och	lämnade	blod,	berät-
tar	Börje.	Ersättningen	vi	fick	gick	till	
att	finansiera	sarg	och	dräkter.	Dessutom	
fick	vi	en	skvätt	whiskey	efter	varje	
”tappningstillfälle”.
-	Carl-Axel	Rydholm	var	heraldiker,	sä-
ger	Roland	Carlsson.	För	att	knyta	an	till	
blodgivningen	föreslog	han	att	ishockey-
tröjorna	skulle	vara	svarta,	med	ett	stort	
rött	hjärta	på	bröstet.

-	Tröjorna	och	damaskerna	var	stickade	
i	ylle.	Damaskerna	stack	och	kliade	på	
benen,	så	jag	måste	ha	långkalsonger	
under,	minns	Börje.

Hjärtat	har	blivit	något	av	GIK:s	varu-
märke.	Det	finns	fortfarande	på	tröjorna,	
även	om	det	idag	konkurrerar	med	al-
lehanda	reklam.
Efter	en	match	i	Dals-Långed	skrev	en	
journalist,	efter	att	sett	GIK	spela,	då	
hjärtat	fortfarande	var	ensamt	på	tröjan:	
”De for fram över isen som svarta 
demoner,	med	ett	lysande	rött	hjärta	på	
bröstet.”

Tränare.
Klubben	lyckades	engagera	Einar	Pet-
tersson,	från	Lidköping,	som	tränare.	
Han	var	utbildad	ishockeyinstruktör	och	
verksam	i	Sjödalen.	
-	Han	körde	hårt	med	oss,	minns	Börje.	
Men	framför	allt	lärde	han	oss	mycket	
om	taktik.	Och	det	var	nödvändigt.	Vi	
hade	t.ex.	ingen	aning	om	vad	forecheck-
ing	var	för	någonting.

Seriespel.
1957	deltog	GIK	i	seriespel	för	första	
gången.	Man	startade	i	div.	5.	Den	första	
seriematchen spelades på Mossbrott i 
Emtunga	mot	Tråvads	IF.	GIK	låg	under	
med	4-0,	men	lyckades	utjämna	till	5-5.	
Den	första	seriepoängen	var	ett	faktum.

Den	18	januari	var	det	dags	för	premiär	
på	hemmarinken.	Det	var	också	invig-
ningen	av	banan.	Det	var	ett	idealt	väder	
för	vintersport.	Ett	par	minusgrader,	
vindstilla	och	en	stor	publik.	
Att	ishockeyn	var	relativt	ny	för	gräs-
torpsborna,	kunde	man	förstå	av	tid-
ningsannonsen	inför	invigningen.	Där	
stod	att	läsa:	”Ishockeyregler	delas	ut	till	
publiken.”

Motståndare	var	Emtunga	IK.
-	På	nytt	hamnade	vi	i	underläge,	minns	
Börje.	När	det	var	10	minuter	kvar,	låg	vi	
under	med	3-0.	Men	vi	lyckades	vända	
till	seger	med	4-3.	Vi	var	ofta	starka	i	
sista	perioden,	menar	han.	Av	de	27	mål	
vi	gjorde	i	serien,	”satte”	vi	19	i	sista	
perioderna.
Serien	bestod	av	fem	lag	och	var	enkel-
rondig.	GIK	blev	seriesegrare	med	nio	
poäng	av	tio	möjliga.

Badhuset.
-	Vi	bytte	om	i	gamla	Badhuset,	säger	
Börje.	Eftersom	det	låg	en	bit	bort,	kunde	
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vi	inte	gå	dit	i	periodpauserna.
I	Badhuset	var	det	Stina	Niklasson,	som	
styrde	och	ställde.	Det	var	en	kvinna	med	
”skinn	på	näsan”.	Efter	en	träning	i	rejäl	
kyla,	kom	en	spelare	in	och	ropade:	
-	Jag	har	ingen	snopp	kvar.	Kan	du	hjälpa	
mig?

Börje Svensson i Grästorp IK:s 
första matchtröja.

Jonny Nilsson hos TIHS inför 118 
besökare.

Det	visade	sig	att	Jonny	var	en	berättarta-
lang	utöver	det	vanliga	och	han	fängslade	
trollhättepubliken	i	nästan	två	timmar.
Redan det inledande radioreferatet från 
hans	världsrekord	på	Bislet	inför	25.000	
jublande	åskådare	skapade	en	känsla	som	
genomsyrade	hela	framställningen.	Från	
de	tidiga	åren	när	han	fick	klättra	över	
stängsel	på	den	låsta	idrottplatsen	för	att	
i	månens	sken	skrinna	runt	och	drömma	
om	framtida	segrar.	
När	framgångarna	sedermera	blev	ett	
faktum,	världsmästare,	olympisk	guld-
medaljör	och	Dagbladets	bragdguld	han-
terade	han	situationen	med	en	inställning	

Jonny ”Bråttom” 
skrinnade in i 
trollhättehjärtan

som	för	övrigt	präglade	det	budskap	som	
Jonny	önskade	att	alla	skulle	omfatta:	
Säg	alltid	som	det	är	och	fuska	aldrig.
Han	gav	otaliga	exempel	på	hur	svårt	
det	kan	vara	att	leva	upp	till	sådana	ideal	
och	att	det	inneburit	att	han	fått	bita	i	det	
sura	äpplet	men	i	slutändan	har	det	varit	
så	som	ordspråket	säger:	Ärlighet	varar	
längst.

Den	efterföljande	frågestunden	gav	yt-
terligare	belägg	på	Jonnys	förmåga	att	
levandegöra	idrottshändelser	där	vi	som	
nation	placerades	på	guldplats	tack	vare	
den	värmländske	bondpojkens	insatser.
Applåderna	ville	aldrig	ta	slut	men	som	
tack	för	en	oförglömlig	afton	fick	Jonny	
trollhätteförattaren Allan Johanssons 
böcker	om	det	framväxande	Trollhättan.

-	Visst	kan	jag	hjälpa	dig,	log	Stina	och	
hämtade	en	rejäl	rotborste.

Medlemslotteri.
-	Ekonomin	var	ett	ständigt	bekymmer,	
minns	Roland,	som	aldrig	spelade,	men	
tidigt	kom	med	i	GIK:s	styrelse.	Vi	star-
tade ett medlemslotteri, som såldes på 
slutet	av	50-talet	och	början	av	60-talet.
Lotteriet	blev	mycket	populärt	bland	
grästorparna	och	gav	god	avkastning.	
Spelarna	fick	ett	antal	”kunder”	var,	som	
de	”inkasserade”	avgifterna	av.	Lotteriet	
kostade	10	kr/månad	eller	100	kr/år.

Kval till div. 3
Säsongen	58/59	slutade	GIK	tvåa	i	div.	
4.	Men	genom	att	ett	lag	i	div.	3	drog	sig	
ur,	blev	en	plats	ledig.	GIK	fick	då	kvala	
mot	Ulricehamn.
- Det var problem att ordna is i Gräs-
torp,	berättar	Börje.	Det	var	svårt	med	
träningen.	Därför	ordnade	Carl-Axel	så	
att	vi	skulle	få	träna	i	Grums,	som	hade	
konstfruset.
Vi	var	där	två	helger	i	rad.	Med	det	var	
många	lag,	som	skulle	utnyttja	isen,	så	vi	
fick	träningstid	mellan	24	och	1	på	natten	
mellan	söndag	och	måndag.	
Men	träningen	gav	resultat.	Vi	vann	båda	
kvalmatcherna	och	var	klara	för	div.	3.

Bekymmer med rinken.
Det	var	mycket	jobb	med	isen	på	
Odensvallen.	Spelarna	fick	spola	i	skift	
på	nätterna,	varefter	vaktmästaren,	Oskar	
Karlsson,	tog	över	på	dagtid.
-	Jag	bodde	i	Särestad,	säger	Börje,	och	
fick	cykla	åtta	kilometer,	enkel	väg,	till	

mina	”spolpass”.	Värsta	skiftet	var	mel-
lan två och fyra.
Ett	stort	problem	var	att	det	kommunala	
vattnet	innehöll	så	mycket	klor,	att	det	
fick	svårt	att	frysa.	Därför	fick	man	köra	
vatten	från	Nossan	i	tankbil.
Ett	annat	problem	var	snön.	Rinken	låg	
vidöppen för snöstormar.
-	Ibland	kunde	snön	ligga	i	jämnhöjd	
med	sargen,	berättar	Roland.	Men	vi	
hade	goda	relationer	med	Vägverket	och	
fick	låna	traktorer	för	snöröjningen.

Konstfruset.
Problemen	med	isen	på	Odensvallen	
gjorde	att	klubben	började	fundera	på	
konstfruset.	En	isbaneförening	bildades,	
som	fick	namnet	”Föreningen	för	Gräs-
torps	isbana”.	Rinken	kom	att	byggas	vid	
Lunnevi	och	finansierades	utan	kommu-
nala medel.
-	Den	fördröjdes	dock	ett	år,	eftersom	
några	privatpersoner	överklagade	platsen	
för	bygget,	säger	Roland.
Den	konstfrusna	rinken	invigdes	1968.	
Premiärmotståndare	var	Sågdalen	från	
Göteborg,	som	besegrade	Grästorps	IK	
inför	1248	åskådare.

Idag	spelar	GIK	i	en	inomhushall	i	Hock-
eyettan västra.

Kuriosa:	Tuve	Widarsson,	som	spelade	i	
GIK:s	första	lag,	arbetade	på	Källeskolan	
i	Skara.	Där	var	han	undertecknads	förste	
engelsklärare.

                                Lennart Karlsson
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- När vi anlände till Göteborg, hade sista 
tåget till Lilla Edet gått, så jag kunde inte 
komma hem till Utby på söndagskvällen. Jag 
hade sagt till mina föräldrar, att jag skulle 
komma hem på söndagen, så jag behövde 
komma i kontakt med dem.
Men det var inte lätt. Vi hade ingen telefon 
hemma och inte heller många i Utby. Folke 
Andersson gick till Göteborgs Central och 
ringde sina föräldrar, som hade telefon. 
Sedan fick hans pappa gå hem till mina för-
äldrar och förklara läget.
Min mamma berättade när jag kom hem, 
att hon hade suttit uppe och väntat på mig. 
När klockan var tio, hörde hon någon vid 
dörren och trodde att det var jag. Men när 
det knackade på och Torstens pappa kom in, 
trodde hon hjärtat skulle stanna. Hon befa-
rade det värsta.
Än värre var det för sjuntorparna. Ingen av 
deras anhöriga hade telefon hemma. En av 
dem ringde då till Taxi i Sjuntorp och berät-
tade om hur det låg till. Sedan fick en taxibil 
åka ut och informera föräldrarna.

DM i orientering.
-	1945	var	jag	17	år	och	redan	hängiven	
orienterare,	berättar	Karleric	Fransson.	
Jag	bodde	hos	mina	föräldrar	i	Utby	och	
arbetade	som	elev	på	apoteket	Svanen	i	
Trollhättan,	för	att	utbilda	mig	till	labo-
ratoriebiträde.	Jag	cyklade	de	15	kilome-
trarna,	enkel	väg,	till	arbetet	varje	dag.

På	hösten	arrangerades	DM	i	orientering	
vid	Strängsered	nära	smålandsgränsen.	
Jag	insåg	att	jag	inte	hade	råd	med	resan.	
Jag	tjänade	bara	80	kronor	i	månaden.	
Men	när	Märta	Andersson	i	granngården,	
där	jag	under	ett	par	år	arbetat	som	”lille-
dräng”,	fick	höra	om	bekymret,	”sponsra-
de”	hon	mig	med	fem	kronor.	”Den	bäste	
i	byn	måste	ju	med”,	sa	hon.
Även	Torsten	Andersson,	som	lärt	mig	
orientera,	bidrog	med	en	femma	och	
resan var i hamn.

En komplicerad resa.
Men	resan	till	DM	var	inte	enkel.	Ett	
extra	insatt	”orienteringståg”	skulle	avgå	
från	Borås	mot	Ulricehamn	på	söndags-
morgonen.	Till	Borås	skulle	vi	åka	med	
ordinarie	tåg	från	Göteborg,	tidigt	på	
söndagen.	Men	för	att	hinna	med	det,	
måste	vi	åka	med	tåget	från	Lilla	Edet	på	
lördagskvällen	och	övernatta	i	Göteborg.
Lördagen	blev	hektisk	för	mig.	Vi	job-
bade	48	timmar	i	veckan	och	på	lörda-
garna	arbetade	jag	som	elev	till	18.00.	
Jag	fick	ledigt	från	16.00,	en	ledighet	
som	jag	sen	måste	arbeta	in.	Jag	cyklade	
de	15	kilometrarna	till	Utby,	åt	mat	och	
packade	ryggsäcken.	Där	fanns	givetvis	
tävlingskläderna,	men	också	matsäck	för	
hela resan.

En besvärlig resa

Den	bestod	bl.a.	av	smörgåsar,	pannka-
kor,	kalla	kokta	potatisar,	lingonsylt	på	
burk	och	mjölk	i	en	enliters	glasflaska.
Sedan	cyklade	jag	10	kilometer	till	Lilla	
Edet, träffade de andra orienterarna och 
tog	tåget	till	Göteborg.

Övernattning.
OK	Gipen	hade	tillgång	till	en	lägenhet	
på	ett	rum	och	kök.	Den	låg	intill	Gas-
klockan.	Där	var	vi	10	orienterare,	som	
skulle	övernatta.	Den	stod	normalt	tom,	
så	den	var	kall	och	luften	rå.	Vi	tände	i	
köksspisen	och	en	liten	kamin,	för	att	få	
lite värme. 
Det	blev	trångt.	Ett	par	låg	i	kökssoffan,	
där	det	fanns	sängkläder.	Övriga	sov	på	
golvet	med	kläderna	på.	Jag	och	”Fris-
ken”	från	Sjuntorp	låg	på	en	matta	med	
ryggarna	ihop	och	en	filt	över	oss,	för	att	
hålla	värmen.	Huvudkudden	bestod	av	
orienteringskläderna.
På	söndagen	blev	det	tidig	revelj.	Vi	ko-
kade	havregrynsgröt.	Mjölk	och	smörgå-
sar	hade	alla	med	sig.

Till tävlingen.
Sedan	begav	vi	oss	till	Centralen	för	
att	ta	tidiga	ordinarie	tåget	till	Borås.	
Därifrån	åkte	vi	med	ett	speciellt	oriente-
ringståg	till	Ulricehamn.		Där	väntade	ett	

stort	antal	löpare	och	en	extravagn	kopp-
lades	till	tåget.	Tåget	var	redan	försenat	
och	inte	blev	det	bättre	av	att	ångloket	
knappt	orkade	dra	vagnarna	uppför	stig-
ningarna	efter	Ulricehamn.
Tåget	stannade	så	småningom,	mitt	ute	
i	skogen,	ett	par	kilometer	öster	om	
Strängsered.	Vi	klev	av	tåget	och	gick	till	
fots	en	kilometer	till	tävlingsplatsen.

Tävlingen	drog	ut	på	tiden.	Det	främsta	
skälet	var	att	arrangören	skulle	kontrol-
lera	så	att	inga	löpare	samarbetat	ute	på	
banan	eller	att	”hängning”	förekommit.	
Det	hade	redan	börjat	skymma,	när	tåget	
äntligen	kom	iväg.	Förseningen	gjorde	
att	vi	missade	det	planerade	tåget	från	
Borås	till	Göteborg	och	fick	ta	ett	senare.	
Därmed	missade	vi	också	tåget	till	Lilla	
Edet.

Matproblem.
Det var bara att acceptera att vi, på nytt, 
måste	övernatta	i	Göteborg.	Det	stora	
problemet	var	maten.	Den	var	slut.	Det	
enda	som	fanns	i	lägenheten	var	lite	hav-
regryn,	salt	och	en	nypa	socker.
På	den	tiden	fanns	inga	söndagsöppna	
affärer.	Att	gå	ut	och	äta	på	restaurang	
fanns	inte	ens	på	kartan.	Ingen	av	oss	
hade	sådana	ekonomiska	resurser.
Torsten	Andersson	knackade	på	i	de	
andra	lägenheterna,	förklarade	vår	situa-
tion	och	undrade	om	de	kunde	avvara	
någon	mat	åt	oss.	Försörjningsläget	var	
ansträngt,	då	ransoneringen	fortfarande	
gällde.	Men	Torsten	var	bondpojke	och	
lovade	dubbelt	tillbaka,	om	de	kunde	av-
vara lite smör och bröd.
Han	fick	ihop	några	potatisar	och	lite	
smör	och	bröd,	med	tyvärr	ingen	mjölk.	
Vi	kokade	potatisarna	och	mosade	dem	
med salt och bröd. Till det åt vi havre-
grynsgröt,	med	lite	socker	och	vatten,	i	
stället	för	mjölk.

Epilog.
Efter	några	timmars	sömn	på	golvet,	bar	
det	av	till	Centralen	utan	någon	frukost.	
Vi	kom	med	”tidningståget”	till	Lilla	
Edet	vid	fyratiden	på	måndagsmorgonen.	
Väl	framme	tog	jag	cykeln	och	tram-
pade	en	mil	till	hemmet.	Jag	kom	dit	vid	
sjutiden.
Efter	att	ha	bytt	kläder,	ätit	och	fått	mat-
säck,	var	det	att	cykla	de	15	kilometrarna	
till	arbetet	i	Trollhättan,	där	jag	började	
klockan	nio.	Jag	tjänstgjorde	till	19.00	
och	tog	sedan	cykeln	hem	igen.	Det	blev	
en	lång	dag.

Lennart Karlsson

Källa: Karleric Fransson

Karleric Fransson
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Var Arne Gunders ständiga skug-
ga? Nja, de möts tjugotvå gånger. 
Gunder vinner tretton och Arne 
nio. Sitt sista lopp gör Arne 7-8 
oktober 1945. Han vinner 3000 
meter och får en byst på stativ för 
besväret. ”Men mina trevligaste 
idrottsminnen är när jag vann 
Skol-SM och olika ungdomstäv-
lingar,” berättar Arne på äldre 
dagar.
 
Kamperna	mellan	löparna	Gunder	Hägg	
och	urvänersborgaren	Arne	Andersson	är	
evenemang	som	trollbinder	hela	Sve-
rige	på	fyrtiotalet.	När	de	möts	så	är	de	
överfyllda	idrottsplatserna	ofta	slutsålda	
-	redan	i	förköp.	Svenskarna	sitter	som	
fastklistrade	framför	radiomottagarna	
och	lyssnar	på	Sven	Jerrings	referat.	I	
media pratar man om Arne som ”den 
evige	tvåan.”	Ett	orättvist	epitet.	Arne	
slår	faktiskt	sex	världsrekord	och	vinner	
tio	SM	–	trots	en	viss	Gunder	Hägg.
 
1941	börjar	Gunder	Hägg	att	röra	om	i	
resultatlistorna	och	1942	sätter	han	tio	
världsrekord	(av	sammanlagt	femton).
I	dessa	är	Arne	oftast	en	halvsekund	
efter,	det	är	sant,	men	1943	då	Gunder	
gör	sin	berömda	USA-turné	slår	även	
Arne	världsrekord	–	två	stycken.	På	två	
tunga	sträckor	dessutom,	engelska	milen	
och	på	1500	meter.	Det	senare	för	övrigt	
i	halvtid	på	en	fotbollsmatch	mellan	ÖIS	
och	norska	Skeid.	För	de	prestationerna	
belönas	han	med	den	högsta	och	finaste	
utmärkelse	en	svensk	idrottsman	kan	få:	
Svenska	Dagbladets	guldmedalj.

Då	den	tyska	krigslyckan	vänder,	hösten	
1942,	görs	ansträngningar	för	att	få	både	
Gunder	Hägg	och	Arne	Andersson	över	
till	USA,	i	syfte	att	skapa	goodwill	för	
Sverige.	Arne	avskriver	dock	projektet,	
eftersom	han	precis	fått	ett	långtidsvika-
riat	på	Skrubba	gård	i	Stockholm.	

VÄNERSBORG

Gunder Hägg och Arne Andersson är 
hårda konkurrenter på kolstybben, men 
goda vänner privat – och varandras leve-
bröd. 1946 blir de diskvalificerade, något 
som speciellt Arne tar väldigt hårt. Så 
småningom blir de ”reamatöriserade.” 
Det är dock inget för den slagfärdige 
Gunder ”Är man proffs så är man…..” 
Faktum kvarstår ändå – mellan 1939 och 
1946 är de två av världens allra bästa 
medeldistanslöpare!

Arne Andersson - bragdmedaljören

Goda vänner privat

En	”uppfostringsanstalt	för	vanartiga	
gossar	i	åldern	9-18	år”.	Dessutom	hade	
han	precis	gift	sig	med	sin	ungdomskär-
lek	Karin	från	Vänersborg.	
När	Gunder	kommer	tillbaka	från	Ame-
rika	är	den	stora	frågan:	vem	är	bäst	av	
dem?	De	möts	åtta	gånger	och	Arne	vin-
ner	sju.	Vaddå	”den	eviga	tvåan”?	Gun-
der	försöker	att	knäcka	Arne	genom	att	
gå	ut	stenhårt.	Men	si	det	går	inte.	Arne	
gör	sina	egna	lopp	och	avgör	i	spurten.
 
Arne har stolta anor. Farfar Johan An-
dersson,	”Långe-Johan”,	från	Uddevalla	
är	en	legendarisk	bohuslänsk	kraftkarl,	
som	begåvats	med	9	barn.	Den	yngste	
i	barnaskaran	heter	Albert	och	är	Arnes	
pappa.	Han	är	en	duktig	allroundidrotts-
man,	som	spelar	center	i	IFK	Uddevallas	
fotbollslag	och	springer	100	meter	på	
11.2.	En	tid	som	länge	är	bohuslänskt	
distriktsrekord.	Knappt	ett	år	gammal	
mister	Arne	sin	mor.	Strax	därefter	
gifter	pappa	Albert	om	sig	och	flyttar	till	
Vargön,	där	han	sedan	under	många	år	
kommer	att	driva	frisersalong.
 
Arne	föds	1917	och	börjar	tävla	redan	
i	läroverket.	Det	går	bra	redan	från	
allra	första	början.	Ändå	är	det	i	början	
paddling	och	simning,	som	är	det	mest	
intressanta	för	Arne.	Löpningen	börjar	
han	med	1934,	då	fyllda	17	år.	Han	lånar	
ett	par	”hopp-och-kastskor”	av	en	kille,	
ställer	upp	på	1500	meter	–	och	vinner.	
Sedan	blir	det	skol-SM	på	Stockholms	
stadion,	där	han	triumferar	två	gånger	
om på 1500 meter. 1935-36 tar han hem 
SM	i	terräng	och	1938	gör	han	lumpen.	
Då	blir	han	också	öisare.	Genombrottet	
kommer	i	juli	1939,	vid	en	landskamp	
mellan	Sverige	och	Finland.	Arne	är	ut-
tagen,	som	andre	man	i	det	svenska	laget.	
När	det	är	fem	hundra	meter	kvar	rycker	
han	och	behåller	ledningen	ända	in	i	
mål.	Samtidigt	sänker	han	sitt	person-
bästa	från	3.53	till	3.48,8	–	vilket	är	nytt	
svenskt	rekord	–	och	endast	en	sekund	

från	Nya	Zeeländaren	Jack	Lowelocks	
världsrekord.
 
Under	1939	ser	det	mörkt	ut	för	den	då	
främste	medeldistansaren	i	Sverige,	Gun-
der	Hägg.	Han	ligger	länge	sjuk	i	dubbel-
sidig	lunginflammation	och	håller	på	att	
stryka	med.	Men	snart	är	Gunder	tillbaka	
på	kolstybbsbanorna	igen.		Ett	märkligt	
lopp	genomför	de	1944,	där	Gunder	
vinner.	Efteråt	tittar	Arne	på	sin	spiksko,	
där en tom patronhylsa från startpistolen 
satt	sig	fast,	som	en	fingerborg,	på	en	
av	spikarna.	Under	loppet	har	han	känt	
något	konstigt	och	försökt	sparka	av	det	
-	förgäves.	Utan	denna	märkliga	malör	är	
det	väl	inte	otroligt	att	Arne	vunnit	loppet	
och	förbättrat	sitt	eget	världsrekord.
 
1945	blir	det	sista	stora	året.	Då	upp-
täckts	det	att	Gunder,	Arne	och	Henry	
Kälarne	fått	några	smärre	ersättningar	
för	att	ställa	upp	i	olika	lopp.	Svenska	
Idrottsförbundets	styrelse	sitter	samlade	
på	Restaurang	Strömsborg	och	den	första	
mars	1946	avkunnar	de	domen:	Diskva-
lifikation	på	livstid.	Detta	innebar	att	
världens	främsta	medeldistansare	under	
40-talet	aldrig	får	chansen	att	vinna	en	
större	internationell	tävling.	OS	1940	och	
1944	blir	ju	inställda	på	grund	av	kriget	
och	när	det	är	dags	för	EM	1946	har	
proffsdomarna	redan	fallit.	Vänersborg	
har	dock	inte	glömt	bort	sin	store	idrotts-
man	–	stans	störste	genom	tiderna!

																																									J-O	Gustafson
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Inledning
		Skyttet	inom	läroverket	i	Lidköping	
hade	gamla	anor,	när	jag	blev	läroverks-
skytt.	Redan	i	februari	1861	fick	den	
dåvarande	rektorn	Wilh.	Nilson	genom	
donationer	möjlighet	”att	anskaffa	gewär	
åt	ungefär	halfwa	antalet	af	Lärowerkets	
lärjungar,	och	underwisning	i	wapen-
konst	kan	sålunda	innan	kort	komma	att	
till	ynglingarnes	gagn	och	nöje	wid	Läro-
werket	meddelas”	(Lidköpings	nya	Tid-
ning	23	februari	1861).	I	tidningen	kunde	
man	senare	läsa,	att	skolungdomarna	
deltog	i	Lidköpings	skarpskyttekårs	slut-
exercis	den	30	september	samma	år.

Mina första skjutningar
		Hösten	1950	började	jag	i	klass	15a	vid	
läroverket	i	Lidköping.	När	jag	senare	
hade	”avancerat”	till	klass	45a,	blev	vi	på	
den	första	idrottsdagen	”utkommendera-
de”	till	skjutbanan	för	att	lära	oss	skjuta	
med	mausergevär	och	så	kallad	kam-
marammunition.	Skytteföreningen	ville	
intressera	oss	för	gevärsskytte.	Det	blev	
starten	för	mig	som	läroverksskytt	under	
åren	1953-1959,	år	då	läroverksskyttar	
satte	avtryck	i	Lidköpings	skyttehistoria.
		När	vi	kom	ut	till	skjutbanan	togs	vi	
emot	av	skomakarmästaren	mm	Paul	
Frick.	Han	demonstrerade,	hur	det	skulle	
gå	till,	och	sedan	fick	vi	skjuta	provskott	
och	en	10-skottsserie	mot	en	10-ringad	
tavla från 100-metersvallen. Det måtte ha 
gått	bra	för	mig.	Jag	blev	tillfrågad,	om	
jag	ville	följa	med	till	Skaraborgs	skyt-
teförbunds	rekrytträff	i	Skara	påföljande	
söndag.	Det	ville	jag,	trots	att	jag	skulle	
fylla	14	år	samma	dag.	Då	vann	jag	mitt	
första	skyttepris,	ett	litet	tennstop.	Jag	
hade	blivit	rekryt.

Mitt första skyttemärke 1955

Läroverksskytt i Lidköping 1953-1959
av Alf Johansson

		Jag	sköt	som	rekryt	de	närmaste	åren	
och	lyckades	erövra	det	så	kallade	järn-
märket	1955	för	uppflyttning	till	klass	
1	år	1956.	Men	jag	hade	tävlat	i	klass	1	
redan	1955.	Vid	korpskyttet	det	året	vann	
jag	den	klassen	och	ingick	i	Läroverkets	
lag	som	kom	6:a	och	bland	annat	slog	
Polisen.	I	Nya	Lidköpings-Tidningen	
(NLT)	kunde	man	läsa:	”En	stark	insats	
gjorde	läroverks-pojken	A.	Johansson	
som på 200-metersbanan noterade 96 
poäng.”	På	hösten	deltog	jag	därefter	för	
första	gången	i	Skolungdomens	riksskyt-
tetävlingar	i	Stockholm	också	i	klass	1,	
dock	utan	några	framskjutna	placeringar.	
Men	jag	har	kvar	mitt	deltagarmärke.

1956 blev jag skytteledare på läroverket

 
		Inför	korpskyttet	1956	fanns	jag	i	NLT	
omnämnd	som	ombud	för	Läroverket	
tillsammans	med	vår	gymnastiklärare	K.	
G.	Holm.	Vi	lyckades	förbättra	lagre-
sultatet	från	förra	året	och	blev	5:a.	För	
att	vi	skulle	få	ihop	ett	lag	hade	jag	än	
en	gång	”gått	upp”	en	klass.	Jag	blev	
9:a	i	klass	2	på	300	meter.	I	NLT	kunde	
man	läsa:	”En	stark	insats	gjorde	också	
Läroverkets	lag.”	I	laget	ingick	både	K.	
G.	Holm	och	jag	själv.

		Vid	skolavslutningen	efter	vårtermi-
nen	1956	fick	jag	till	min	överraskning	
den	så	kallade	Skytteskölden	med	mitt	
namn	ingraverat.	Den	utdelades	”för	att	
uppmuntra	det	gryende	ledarskap	som	på	
många	håll	visats	i	skolungdomens	egna	
led	vid	skyttearbetet	inom	skolorna”	
(Svenskt	Skytte	nr	10	1955).	Jag	blev	
också	kassör	i	Läroverkets	idrotts-
förening.
		Vid	skolungdomens	skyttetävlingar	i	
Stockholm	tävlade	jag	än	en	gång	i	klass	
1.	Jag	lyckades	bäst	i	fältskyttet	med	
28	träffar	av	30	möjliga.	Jag	blev	8:a	
bland	232	deltagare	och	vann	min	första	
silverpokal.	I	lagtävlingen	blev	vi	4:a.	I	
huvudskjutningen	på	bana	sköt	jag	fullt,	

50	poäng,	men	bara	med	en	femetta.	
Jag	hamnade	på	30:e	plats,	sämst	bland	
fullpoängarna.	Eivind	Wold	blev	7:a	med	
åtta	femettor	i	sin	fullpoängare.

1957 blev vi korpmästare
		Detta	år	small	det	till	ordentligt	i	
korpskyttet.	I	NLT	kunde	man	läsa:	
”Läroverksgrabbarna	gjorde	sensation	i	
årets	korporationstävlingar	i	skytte	och	
snuvade	hela	gänget	av	äldre	skyttar	
på	segern.	Läroverkets	unga	lag	vann	
och	satte	de	äldre	skyttarna	på	plats.	…	
Ungdomarna	presterade	enastående	bra	
resultat	och	segern	blev	så	överlägsen	
som	19	poäng,	den	mest	överlägsna	
seger	i	korp-tävlingen	som	vi	kan	minnas	
någon	gång	förekommit.”	Vi	hade	384	
poäng	och	2:an	Köpmännen	”bara”	365	
poäng.	Laget	fanns	på	bild	med	gymnas-
tikdirektören	K.	G.	Holm	i	mitten	som	
lagledare.	Övriga	från	vänster	är	Torsten	
Westling,	jag	själv,	Eivind	Wold	och	
Frank	Lindvall.	Själv	vann	jag	i	klass	2	
på	95	poäng,	fem	poäng	före	närmaste	
man.	Torsten	vann	i	klass	1	och	Frank	
vann	i	klass	3.

		Vid	skolungdomens	skyttetävlingar	
på	Stora	Skuggan	i	Stockholm	nådde	
jag	min	dittills	största	framgång,	då	jag	
blev	3:a	i	huvudskjutningen	bland	123	
deltagare	i	klass	2	med	79	poäng	av	80	
möjliga.	Då	vann	jag	mitt	första	egna	
mausergevär,	bankir	T.	Cervins	heders-
pris.	Resultatet	i	tävlingen	om	10	skott	
i	liggande	blev	inte	mycket	sämre.	Där	
blev	jag	5:a	med	96	poäng.	Eivind	Wold	
vann	också	ett	gevär,	när	han	blev	4:a	i	
klass	1	och	sköt	fullt	med	80	poäng.
		Läroverkets	skytteår	avslutades	med	att	
vi	deltog	i	det	västsvenska	skolmäster-
skapet	i	Skara.	I	NLT	kunde	man	läsa,	att	
vi	kom	4:a	i	lagtävlingen,	som	vanns	av	
Hvitfeldtska	läroverket,	Göteborg.	Men	
Eivind	Wold	och	jag	vann	var	sin	tävling	
för	klass	2.	Jag	vann	huvudskjutningen	
med	78	poäng.
  
1958 blev jag svensk skolmästare
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		Vi	lyckades	inte	upprepa	segern	i	
korpskyttet	detta	år.	Vi	blev	”bara”	2:a.	
Men	själv	vann	jag	klass	3	och	ham-
nade	återigen	på	bild	i	NLT.	Jag	hade	
dagens	högsta	resultat	på	300	meter,	97	
poäng.	Men	jag	tävlade	för	Läroverket,	
inte	Centralföreningen	som	det	stod	i	
tidningen.

		Vid	skolungdomens	tävlingar	kom	så	
den	stora	fullträffen.	Jag	blev	svensk	
mästare	för	första	gången.	Som	tred-
jeklassare	fick	jag	delta	i	mästerskapet	
tillsammans	med	fjärde-	och	femteklas-
sarna.	Och	jag	slog	dem	alla.	Segern	bär-
gades	först	efter	särskjutning	mot	Len-
nart	Malmqvist	från	Älmhult.	Jag	vann	
särskjutningen	med	46	poäng	mot	42.	Då	
hamnade	jag	på	bild	i	både	Stockholms-
Tidningen	och	Svenska	Dagbladet.

		I	Dagens	Nyheter	skrev	signaturen	
WIR	om	mig	och	min	seger:	”Det	var	en	
värdig	mästare	som	korades	vid	årets	täv-
ling.	…	Med	årets	seger	försvarade	han	
västgötatraditionen,	speciellt	Lidköpings	
som	framstående	skyttestad.”	Bakom	sig-
naturen	dolde	sig	Ivar	Wester,	den	gamle	
olympiaskytten	mm	som	på	1920-talet	
tävlade	för	Lidköpings	skytteförening.
		Vid	prisutdelningen	fick	jag	en	guld-
jetong	för	min	seger.	Dessutom	fick	jag	
Föreningens	för	befrämjande	av	skol-
ungdomens	vapenövningar	förtjänstje-
tong	i	silver	”för	förtjänstfullt	arbete	till	
främjande	av	skolungdomens	skytteverk-
samhet”.  

		Lidköpings	skytteförening	fann	tydligen	
min	seger	vara	något	av	en	bedrift	och	
i	NLT	kunde	man	senare	läsa	rubriken:	
”Alf	Johansson	fick	motta	skytteför-
eningens	medalj”.	I	texten	stod	det:	
”Lidköpings	svenske	skolmästare	i	skytte	
Alf	Johansson	blev	hyllad	av	Lidköpings	
skytteförening	på	lördagen.	Läroverkse-
leverna	samlades	utanför	skolan	och	
skytteföreningens	ordförande	Arvid	
Isaksson	höll	ett	kortare	tal	till	”mäs-
taren”.	Skytteföreningen	hade	beslutat	
förära	Alf	Johansson	sin	silvermedalj	vil-
ken	överlämnades	av	köpmannen	Birger	
Wold.	Rektor	Eric	Jacobsson	framförde	
skolans	tack	till	skytteföreningen	och	
läroverkets	skyttar.”	Det	handlade	då	om	
föreningens	förtjänstmedalj.	Jag	tror	inte,	
att	någon	så	ung	skytt	tidigare	hade	fått	
motta den.

	Även	detta	år	avslutades	Läroverkets	
skytteår	med	att	vi	deltog	i	de	väst-
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svenska	skolmästerskapen	på	Högsbo	
skjutbana	i	Göteborg.	I	Göteborgs-Posten	
kunde	man	läsa,	att	”lidköpingsbon	Alf	
Johansson	överlägset	tog	klass	3”.	I	mäs-
terskapet	blev	jag	dock	inte	bättre	än	3:a.	

Min sista insats som läroverksskytt 1959
		Min	sista	insats	som	läroverksskytt	
blev	korpskjutningen	1959.	Denna	gång	
lyckades	vi	att	vinna	igen	och	rubriken	
i	NLT	var:	”Läroverkets	lag	segrade	i	
rekordjämn	korpskyttetävling”.	Det	var	
fyra	lag	som	hamnade	på	282	poäng	och	
efter	särskiljning	vann	vi	före	Lidkö-
pings	mekaniska	verkstad,	Rörstrand	och	
Köpmännen.	
		I	NLT	kunde	man	läsa:	”Läroverkets	
lag,	som	i	år	inte	ansågs	ha	någon	verklig	
chans	att	kunna	konkurrera,	överraskade	
stort.	Genom	årets	seger	tog	Läroverket	
sin	andra	inteckning	i	det	uppsatta	vand-
ringspriset.	Läroverkets	segrande	lag	
bestod	av	K.	G.	Holm,	Johan	Selander	
och	Alf	Johansson.”	Individuellt	kom	
jag	6:a	i	klass	4	med	92	poäng.	På	bilden	
i	NLT	med	segrande	korpskyttar	syns	
Johan	Selander	längst	till	vänster	och	jag	
själv	därnäst	med	vandringspriset.	Som	
synes	hade	jag	nyligen	tagit	studenten.	
Övriga	skyttar	är	från	vänster	Erik	Karls-
son,	Gun	Olsson,	Rune	Berggren	och	
Arvid	Svensk.

		Efter	avslutad	skolgång	blev	jag	senare	
detta	år	lidköpingsmästare	på	både	gevär	
och pistol. Men det tillhör en annan 
historia.
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Skara IF – Örgryte IS.
Direkt efter skolans slut på fredagen 
cyklade jag ner till Skaravallen. Jag 
hade läst i Skara Tidning att man 
sålde förköpsbiljetter till Skara IF:s 
(SI) fotbollsmatch mot Örgryte IS på 
söndagen den 23 september.
Eftersom jag insåg att det skulle bli 
storpublik, ville jag vara säker på att 
få en biljett. Jag hade inte råd med 
en sittplatsbiljett à fyra kronor, men 
en ståplats för två kronor hade jag 
pengar till.
Fast att försäljningen inte började 
förrän klockan 18, var kön redan 
lång. Jag väntade tålmodigt och till 
slut var det min tur.
När jag talade om för Evert Carls-
son i luckan, att jag ville köpa en 
ståplatsbiljett, tittade han lite medlid-
samt på mig och sa:
- Vi säljer bara sittplatser i förköp!
Snopen steg jag åt sidan, gick bort 
till min cykel och trampade hem.

Friplats.
Säsongen	1955/56	slutade	SI	på	andra	
plats	efter	IFK	Trollhättan	i	div	3	mel-
lersta	Götaland	till	många	supportrars	
besvikelse.	Men	efter	en	serieomlägg-
ning	fick	laget	en	”friplats”	i	div	2	Västra	
Götaland.
Även	om	de	flesta	tippade	att	SI	skulle	
bli	”strykpojkar”,	förutsåg	man	att	pu-
blikintresset	skulle	bli	stort,	då	lag	som	
Elfsborg	och	Örgryte	skulle	komma	på	
besök.
Skaravallen	rustades	upp.	En	permanent	
ståplatsläktare	byggdes	utefter	ena	lång-
sidan,	en	monteringsbar	läktare	placera-

Det hände för 60 år sedan

des	vid	sidan	av	den	ordinarie	läktaren	
och	extra	vändkors	öppnades.

Rivstart.
SI	fick	en	sensationell	”rivstart”.	Elfs-
borg	besegrades	i	öppningsmatchen	på	
Ryavallen	med	1-0	och	laget	följde	upp	
med	tre	raka	vinster.	Efter	fyra	omgångar	
toppade	man	div	2	tabellen	med	maxi-
mala	åtta	poäng.
Publikintresset	fullkomligt	exploderade	
och	matchen	mot	Oddevold	i	fjärde	om-
gången	drog	8000	åskådare.
Den	23	september	skulle	Örgryte	komma	
på	besök.	Eftersom	laget	innehöll	stjärn-
spelare	som	Gunnar	Gren,	Agne	Simons-
son	och	Rune	Börjesson,	var	allt	upplagt	
för	en	ny,	och	värre,	publikinvasion.

Förberedelser.
Allt	gjordes	för	att	öka	publikkapacite-
ten, främst med sittplatser på löparbanor-
na.	Snickarna	i	Skara	fick	beställningar	
på	enkla	bänkar	och	gymnastikbänkar	
lånades	från	skolorna.
-	Pappa	(Axel),	som	var	vaktmästare	på	
Skaravallen,	köpte	plank,	målade	num-
mer	på	dem	och	lade	dem	över	bockar,	
berättar	sonen	Ingvar	Nyman.
I	Skara	tidning	vädjade	klubben	till	
skaraborna:
-	De	som	har	stolar	och	bänkar	att	låna	
ut,	ombedes	sätta	sig	i	förbindelse	med	
Skara	IF,	ty	de	nuvarande	resurserna	
skulle	behöva	utökas	en	del.
Polisen	hade	ställt	i	ordning	en	extra	
parkeringsplats	för	1	000	bilar	söder	om	
idrottsplatsen.

Förköp.

Försäljningen	av	förköpsbiljetter	hade	
flyttats	från	Nymans	kläder	till	Skaraval-
len.	Ett	problem	var	att	man	inte	riktigt	
visste	hur	många	platser	man	hade	att	
sälja,	då	man	hela	tiden	försökte	ordna	
fler.
Trots	att	försäljningen	inte	började	förrän	
klockan	18.00,	var	Sten	Johansson,	som	
förste	man,	på	plats	klockan	6.00.	Kön	
växte	snabbt.

-	Stadiga	madamer,	pigga	pojkar	och	fot-
bollstokiga	farbröder.	Ja,	alla	fanns	med,	
kunde	man	läsa	i	Skara	Tidning.
Det	var	påfallande	många	kvinnor	i	kön.	
Förklaringen	gavs	också	i	tidningen:
-	Min	man	arbetar	och	kan	inte	komma.	

SI: berömda div.-2-lag 1956
Övre raden fr.v. Lennart ”Kula” Andersson, Kurt ”Laxå” Andersson, Stig Pettersson, 
Sven-Olof Bergqvist, Eric ”Kirre” Andersson och Bengt Johansson.
Nedre raden fr.v. Karl-Erik Svensson, Per Svensson, Sven Jonsson, Curt Lundgren 
och Carl Carlsson.
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Ett av ÖIS-målen. I vänster bildkant: Gunnar Gren och Carl ”Calle-Dreck” Carlsson 

Därför	sitter	jag	här	vid	idrottsplatsen,	
som	jag	knappast	lagt	märke	till	tidigare,	
sa en dam till reportern.
När	försäljningen	började	innehöll	kön	
500	personer	och	var	300	meter	lång.
Sittplatsbiljetterna	blev	hårdvaluta.	Ett	
nytt	fenomen	dök	upp	i	Skara	och	för	
första	gången	såldes	biljetter	på	svarta	
börsen. 
-	En	läktarbiljett	kunde	”krängas”	för	50	
kronor	(ca	700	kronor	i	dagens	penning-
värde)	och	gav	en	förtjänst	på	46	kronor,	
skrev	tidningen.

Försäljning.
Trycket	på	försäljning	av	korv,	dricka	
och	övriga	kioskvaror	skulle	givetvis	
bli	stort,	speciellt	som	väderprognosen	
lovade	sol	och	värme.	Många	skulle	
också	tillbringa	lång	tid	på	arenan,	då	
det	gällde	att	vara	ute	i	tid,	för	att	få	bra	
plats.	Magarna	behövde	sitt.
-	Min	mamma	ansvarade	för	kiosken,	be-
rättar	Ingvar.	För	att	klara	av	situationen	
”upprättades	filialer”	på	flera	ställen.
Pappa	kände	en	plåtslagare	som	tillver-
kade	”korvlådor”	speciellt	för	matchen.	
Dessa	såldes	sedan	till	”Kôrva-Kalle,	
som	på	den	tiden	sålde	korv	på	torget.
Själv	hade	jag	en	vagn,	fylld	med	dricka	
och	choklad,	som	jag	drog	på	löpar-
banan.	Det	var	problem	att	sälja	till	
ståplatspubliken.	Men	jag	fick	kasta	upp	
varorna	till	dem	och	de	kastade	ner	peng-
ar	på	löparbanan.	Så	fort	en	”drickaback”	
blev	tom,	var	det	någon	som	”snodde”	
den, för att sitta eller stå på.
Själv	såg	jag	inte	mycket	av	matchen.	
Stannade	jag	till,	var	det	alltid	någon	
som	klagade	på	att	jag	skymde.

Stort intresse.
Matchdagen	bjöd	på	strålande	väder	med	
solsken.	”Rena	skjortärmsvädret”	skrev	
signaturen	BOB	i	Skara	Tidning.
Och	publiken	vällde	in.	Det	kom	extratåg	
från	Göteborg	och	bussar	från	alla	håll.	
Tåget	från	Lidköping	stannade	vid	kors-
ningen	mellan	Hindsbogatan	och	Sven	
Hofsgatan,	en	kilometer	innan	statio-
nen. Därifrån var det bara 300 meter till 
idrottsplatsen.
Det	var	folk	överallt.	I	de	stora	träden	på	
arenan	hängde	de	yngre	i	klasar.	Taken	
på	kiosken	och	över	entrén	”bågnade”.	
Ingen	ville	missa	”århundradets	match”.
-	Stadgade	madamer	och	fridsamma	
fäder	sällade	sig	till	fnattiga	fotbollsfan-
taster,	noterade	BOB.
Det	blev	naturligtvis	publikrekord.	Hur	
många	som	var	inne	på	Skaravallen,	är	
det	nog	ingen	som	riktigt	vet.	Publikre-
kordet	ändrades	flera	gånger.
-	Det	var	säkert	över	15	000	som	”inva-
derade”	arenan,	säger	Leif	Nordh,	som	

arbetade	vid	ett	av	insläppen.	Förutom	
ett	antal	frikort,	fanns	det	ett	intresse	för	
föreningen	att	hålla	nere	det	officiella	
publiktalet,	då	de	betalade	planhyra	i	
förhållande	till	antalet	åskådare.
Noterbart	är	att	vi	fick	betala	tillbaka	
inträdet	á	två	kronor	till	bortemot	1	000	
människor,	som	var	arga	och	besvikna	på	
att	de	inget	såg	och	lämnade	Skaravallen	
innan matchstart.
Till	slut	skrevs	publikrekordet	till	12	857.	
Oavsett	hur	många	som	var	på	matchen,	
är	och	förblir	det	en	gåta	hur	man	
lyckades	tränga	in	så	många	personer	på	
Skaravallen.
Som	jämförelse	kan	noteras	att	den	
allsvenska	toppmatchen	mellan	IFK	
Norrköping	och	Malmö	FF,	samma	dag,	
drog	12	600	personer.
Och	då	ska	man	veta	att	det	var	6	000	
travfantaster	samtidigt	på	den	nyöppnade	
travbanan	i	Axvall,	en	mil	utanför	staden.	

Matchen.
En	match	i	matchen,	som	många	såg	
fram	emot,	var	den	mellan	Gunnar	Gren	
och	SI:s	egen	”trollgubbe”	Carl	”Calle-
Dreck”	Carlsson.	Första	poängen	tog	
”Calle-Dreck”.
-	Han	gjorde	omgående	en	tunnel	på	
Gunnar	och	publiken	vrålade	av	förtjus-
ning,	minns	Bosse	Persson.
Men	sedan	var	det	slut	på	det	”roliga”.	
ÖIS	visade	sig	vara	”ett	nummer	för	
stort”	och	”dödade”	matchen	direkt.	Det	
stod	2-0	efter	sex	minuter	och	4-0	efter	
en	knapp	halvtimme.
Slutresultatet	blev	6-1,	sedan	Lennart	
”Kula”	Andersson	nickat	in	en	hörna.

De	äkta	SI-fansen	lämnade	givetvis	
Skaravallen	besvikna.	Men	de	allra	flesta	
var	nog,	trots	förlusten,	nöjda.	De	hade	
köat,	”knöat”,	trängts	och	umgåtts	denna	
soliga	söndagseftermiddag.	Och	de	hade	
fått	uppleva	Skara	största	idrottsevene-
mang	någonsin.	Det	väckte	uppseende	
överallt	och	har	skrivit	in	sig	i	stadens	
historia.
-	Det	är	min	största	idrottsupplevelse,	

konstaterar	Bertil	Månsson.

Fortsättningen.
Matchen	mot	Örgryte	fick,	märkligt	nog,	
konsekvenser	för	Skaravallens	framtid.
-	Det	fanns	framskridna	planer	på	att	
utöka	idrottsplatsen,	berättar	Leif	Nordh.	
Det	fanns	gott	om	utrymme	både	söder-	
och	västerut.	
Men	en	remissinstans,	Skarapolisen,	sa	
blankt	nej	efter	matchen.	De	ville	inte	
uppleva	fler	evenemang,	som	korkade	
igen	hela	staden.
Men	polisens	farhågor	visade	sig	vara	
obefogade.	Matchen	mot	ÖIS	blev	en	
vändpunkt	för	SI.	Endast	två	poäng	eröv-
rades	under	resten	av	höstsäsongen.	Och	
våren	blev	bedrövlig.	Bara	två	poäng	
till betydde en bottenplats och respass 
till	div	3.	Publikintresset	sjönk,	naturligt	
nog,	i	takt	med	motgångarna.

-	Ett	stort	skäl	till	utvecklingen	hade	led-
ningen,	menar	Leif	Nordh.	Efter	den	fina	
inledningen	fick	man	hybris	och	drömde	
om	allsvenskt	spel.	Tränaren	Brynolf	
Antonsson	”sparkades”	efter	höstsäsong-
en	och	Harry	”Dicko”	Magnusson	från	
Göteborg	anställdes	på	heltid.	”Dicko”	
var	för	övrigt	tränare	för	ÖIS	under	ska-
ramatchen, men hade fått lämna plats för 
Gunnar	Gren.	
”Dicko”	var	omstridd	som	tränare.	
Han	kom	aldrig	överens	med	spelarna	
och	stämningen	i	laget	blev	dålig,	bl.a.	
på	grund	av	märkliga	laguttagningar.	
”Dicko”	lämnade	SI	efter	vårsäsongen.
-	Ett	annat	skäl	var	att	laget	drabbades	av	
flera	skador	under	vårsäsongen.	Således	
var	försvarsspelaren	Pär	Svensson	borta	
hela	våren	och	även	backkollegan	Curt	
Lundgren	var	borta	flera	matcher.

Efter	tiden	i	div	2,	började	en	riktig	
”kräftgång”.	Laget	hamnade	efter	några	
år i div 5, där man, med ett nödrop, räd-
dade	sig	från	att	hamna	i	div	6.

Jan-Åke Ek    Lennart Karlsson

Källor: Skara Tidning.
Medlemmar i Skara IHS
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SOLLEBRUNN: Några vedpinnar 
behövde de 40-talet besökarna inte 
medföra. Det var ju redan gott och 
varmt i SAIK-stugan annandag jul 
och efterhand steg temperaturen 
ytterligare när Gamla Saikare höll 
sitt årliga ting. För övrigt det 60:e i 
ordningen.

Tanken	att	bilda	en	kamratklubb	med	
speciella	ritualer	föddes	redan	när	Solle-
brunns	AIK	anordnade	sitt	20-årsjbileum	
1953.	Två	år	senare	såg	sammanslutning-
en	Gamla	Saikare	dagens	ljus	på	en	av	
årets	mörkaste	dagar,	nämligen	annandag	
jul	1955.	Följande	medlemmar	inrös-
tades:	Gösta	Andersson,	Stig	Backlnd,	
Rune	Albinsson,	Sven	Gustav	Carls-
son,	Tore	Johansson,	Rune	Andersson,	
Einar	Hansson,	Harald	Jakobsson,	Lasse	
Svensson	och	Gunnar	Johansson.	

Utomhus
Tro	nu	inte	att	man	satt	och	gottade	sig	
inomhus	med	julens	läckerheter.	En	
speciell	lagbok	upprättades	och	här	be-
skrevs	i	detalj	vilka	egenskaper	flocken	
(medlemmarna)	skulle	besitta	och	hur	det	
årliga	tinget	skall	arrangeras.	Texten	var	
synnerligen	gammalmodig	och	inte	helt	
lätt att tyda. Därför har den modernise-
rats.	Hur	som	helst	kan	vi	läsa:	"Tidigt	
om	morgonen	andra	juledag	ska	de	sitta	

samman	kring	lägerelden	i	hembygds	
trolska	skog.	Till	elden	skall	en	var	med-
föra	ett	torrt	björkvedsträ	i	mått	som	en	
mans	underarm."	
Det	hela	är	förstås	symboliskt	och	syftar	
till	att	alla	ska	bidraga	till	värmen	och	
gemenskapen.	

Lång tradition
Första	gången	sökte	man	sig	upp	till	
Gransjöås	i	Risveden	och	sedan	har	tra-
ditionen	att	hålla	till	i	"hembygds	trolska	
skog"	hållits	vid	liv	ända	fram	till	60-års-
jubileet,	då	SAIK-stugan	fick	utgöra	
tingslokal	och	jubileumsprogrammet,	
förutom	uppläsning	av	lagen,	bestod	av	
inval,	frågetävling,	filmvisning	samt	en	
redogörelse	för	SAIK-stugans	tillkomst.	
Curt	Wingfors	berättade	att	stommen	
utgjordes	av	baracker	som	inköptes	för	
en	rimlig	summa	och	att	engagemanget	
sedan var stort bland både privatpersoner 
och	lokala	företag.	I	oktober	1985	stod	
det	hela	klart.

Titt i backspegeln
Vid	en	titt	i	gammelsaikarnas	backsegel	
är	det	många	namn	och	årtal	som	note-
rats.	Tre	herrar	som	inte	går	att	komma	
förbi	är	eldsjälarna	Stig	Backlund,	
Gunnar	"Jonte"	Johnsson	och	sist	men	
inte	minst	Harald	Jakobsson,	känd	under	
signaturen	Jac	som	frilansare	i	Alingsås/

PROFILER i gången tid. Från vänster: åldermannen Gösta Andersson, talmannen 
Stig Backlund, klubbmästaren Tore Johansson och skrivaren Harald Jakobsson. 
Foto: Privat.

ALINGSÅS

Varm gemenskap hos 60-åringen
- även utan medhavda vedpinnar

HELA RÅDET. Bengt Granath läser 
lagen vid 60-årstinget och flankeras av 
Herbert Andersson och Claes-Göran 
Kjellén.                     Foto: Anders Thorn.

Elfsborgs	Läns	Tidning	och	idrottsledare	
i	olika	sammanhang.	Var	på	sin	tid	stark	
man	i	dåvarande	Sollebrunns	Brottar-
klubb	och	med	stark	avses	då	verksamhe-
ten	utanför	mattan.	Han	lär	ha	fått	rycka	
in	i	någon	match	men	hade	inte	mer	än	
hälsat på sin motståndare innan han fått 
inta	ryggläge.	Vidare	kan	berättas	att	Jac	
var	initiativtagare	till	Bjärkes	Idrottshis-
toriska	Sällskap,	vilket	dock	fick	en	rela-
tivt	kort	historia.	Skrev	även	flera	böcker.	
Mest	känd	är	Wästgöten	i	OS.	

Rådet
Högsta	styrande	organ	hos	gammelsai-
karna	är	rådet.	Posten	som	talman	ikläs	
av	Bengt	Granath,	som	tog	över	klubban	
efter	Jac	år	2003.	Bengt	har	ett	mångårigt	
förflutet	som	stabil	fotbollslirare	i	SAIK.	
Detsamma	gäller	Claes-Göran	Kjellén,	
titulerad	kassaförvaltare	och	skrivare.	
Båda	har	också	en	inte	alltför	lyckad	kar-
riär	som	ishockeyspelare	bakom	sig.	
-- Minns bland annat att vi förlorade mot 
Skövde	på	bortais	med	20-0,	skrattar	
Bengt	vid	AT:	besök	i	"tingshuset".

Klubbmästare
Att	Sollebrunns	AIK	även	haft	friidrott	
och	orientering	på	programmet	är	det	
kanske	inte	så	många	som	känner	tlll	
idag.	En	av	de	mera	framträdande	löpar-
profilerna	i	sammanhanget	var	Herbert	
Andersson.	Han	har	i	många	år	innehaft	
den	viktiga	posten	som	klubbmästare	och	
anordnat	annandagsvandringar	till	en	rad	
olika	platser	i	nejden.	Nu	avsade	han	sig	
sin	syssla	till	förmån	för	en	något	yngre	
kraft,	Yngve	Johansson.

Tillbaka i skogen
En	inte	alltför	djärv	gissning	är	att	gam-
melsaikarna	redan	nästa	andredagjul	är	
tillbaka	i	skogen	för	att	kasta	in	var	sin	
pinne	i	brasan,	grilla	korv,	fika,	höra	la-
gen	uppläsas	och	känna	gemenskap	med	
sina	kamrater	i	den	anda	som	föreskrivs.	
Traditioner	är	som	bekant	till	för	att	hål-
las.
                                ANDERS THORN
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En yngling från Annelund, som 
hette Kjell-Åke Dunder, provade 
på de flesta sporter, som de flesta 
ungdomar gjorde innan dom kom 
på vad som passade bäst.

Boxning,	Bågskytte	och	Skidor	blev	
Kjell-Åkes	stora	intressen	och	med	
många	fina	toppresultat	i	vissa	av	gre-
narna.

En	av	de	första	sporter	Kjell-Åke	prova-
de	på	var	boxning	hos	Ymer	BK	i	Borås,	
men	den	karriären	blev	inte	så	långvarig,	
trots	att	han	var	både	hård	och	tuff.

I	början	på	1960-talet	blev	det	istället	
bågskytte	han	fastnade	för.	Hemma	i	lilla	
Annelund	var	det	ett	20-tal,	som	höll	på	
med	bågskytte.

Framgångarna	lät	inte	vänta	på	sig,	utan	
kom	fort	för	många	i	klubben,	men	i	
första	hand	för	Kjell-Åke.	Han	skördade	
stora	framgångar	i	DM,	SM,	NM,	VM	
och	i	Svenska	Landslaget.

Några	av	hans	framgångar	är	DM,	som	
ofta	blev	storslam	för	Annelunds	fram-
gångsrika	Bågskytteklubb.	I	lag	vann	
Kjell-Åke	tillsammans	med	Bruno	Lars-
son	och	Christer	Larsson,	samtidigt	som	

Kjell-Åke Dunder var en stor mästare
Kjell-Åke	vann	individuellt.
Detta	var	inget	ovanligt,	oavsett	om	DM	
gick	i	Tidaholm,	Vänersborg,	Ljung	eller	
någon	annanstans.

1965	hände	något	spännande.	Det	var	
klubbmästerskap	på	hemmaplan	i	Ljung	
samtidigt	somdet	var	SM	i	Sundsvall.	
Det	var	Kjell-Åkes	första	SM	och	han	
vann	båda	tävlingarna	på	plats	i	Sunds-
vall.

I	mitten	av	60-talet	debuterade	han	i	
Svenska	Landslaget	med	många	fina	
resultat	individuellt,	men	allra	mest	med	
sina	landslagskompisar.

1964	var	han	med	på	NM	i	Köpenhamn	
med	en	hedrande	3:e	plats,	vilket	resul-
terade	att	han	blev	uttagen	att	represen-
tera	Sverige	VM,	som	gick	i	Västerås.	
Sveriges	lag	med	Kjell-Åke	i	spetsen	tog	
där	en	bronspeng.

Han	kvalificerade	sig	också	till	OS	i	
Montreal,	men	kände	sig	inte	i	tillräck-
ligt	bra	form,	utan	överlät	platsen	till	en	
annan.

Intresset	i	Annelund	svalnade	med	åren	
och	1984	gick	Kjell-Åke	över	till	Borås	
Bågskyttedällskap	där	framgångarna	
fortsatte.

Götalandsmästare	kunde	han	titulera	sig	
under	flera	år	och	hans	styrka	i	skjut-
momentet	var	koncentrationsförmågan,	
vilket	innebar	att	hans	serier	var	mycket	
jämna,	till	skillnad	mot	många	av	kon-
kurrenterna.

Samtidigt	med	den	intensiva	bågskyt-
tekarriären,	var	det	även	skidor,	som	
var hans stora intresse. Han tävlade för 
Herrljunga	SK.	Han	körde	de	flesta	lop-
pen	som	gick,	bl.a.	ett	antal	elljuslopp	i	
Hudene,	Borås,	Ulricehamn	och	Herr-
ljunga.

Västgötaloppet	mellan	Ulricehamn	och	
Borås	var	ett	populärt	lopp	att	åka,	där	
han	körde	ett	antal	gånger	med	blandade	
resultat.

Kullingsloppet	mellan	Herrljunga	och	
Vårgårda	var	ett	annat	populärt	lopp	som	
drog	mycket	publik	och	med	många	star-
tande.	Det	var	en	kamp	mellan	de	båda	
orterna,	om	vem	som	kunde	kalla	sig	för	
Kullingsmästare.	Där	var	alltid	Kjell-Åke	
med	bland	toppresultaten.

Ett	tiotal	vasalopp	blev	det	också	för	
honom,	med	bästa	resultat	runt	6	timmar.

I	det	civila	arbetade	Kjell-Åke	som	
regionalt	skyddsombud	och	hade	TA	i	
Ljung,	som	sin	arbetsplats	under	hela	
sin	idrottskarriär.	I	början	på	90-talet	
gick	Kjell-Åke	tyvärr	bort	efter	en	tids	
sjukdom.

                                      Harry Nilsson
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BILDSKATTEN

”BILDSKATTEN”

Vi vet att det finns 
mängder med 
bildskatter ute i 
landskapet.
Det är bara att 
skicka in!
               red.

Stelfrusna bandyaktörer på Bandygrytan i 
Lidköping på 1950-talet. Bengt Blomqvist med 
flaggan och Nils Kjellqvist med klubborna

Kulstötaren Thage Sönegård Lidköpings 
IS. Svensk mästare i kula 1953, 5:a i EM 
1946

SM i 10-kamp på Framnäs i Lidköping 1919. 3:a från höger är 
segraren Gösse Holmér, 7600 p

Lidköpings Gymnastik och Atletlubb 1902.
St. fr.v. Ragnar Svensson, Georg Westerstål, Adolf Ledström, Rickard 
Magnusson, Vilmar Sjölin, Takman.
Sitt. fr.v. Johan Gustavsson, Sven Löfkvist, Bagarn Hallkvist, Hugo 
Sjölin, Sven Värnlund, Johan Särnkvist. 

Bo Forssander
Under sin tid i Skackans IF presterade Bosse flera 
resultat, som förde upp honom i europaeliten. 
Bland annat 3 olympiska spel. Segrare i finnkampen 
9 år i rad och var kapten i landslaget i 5 år.

Västgötaloppet 1951
Åkarna har i god stil och i gott väder lämnat 
Ulricehamn och styr mot Borås över Åsundens is.
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… dock inte nu i sommar i Rio De 
Janeiro. Men på ett OS-år kan det 
vara intressant att som vårgårda-
bo titta tillbaks på tidigare OS-år 
och se vilka deltagare vi haft med.

Självklart	är	det	bröderna	Fåglum	som	
dominerar	minnet	efter	deras	brons	i	lag-
tempo	i	Tokyo	1964	och	silver	i	Mexiko	
1968,	en	brödraprestation	som	aldrig	lär	
upprepas.	Lite	i	skuggan	av	brödernas	
OS-framgångar	har	vi	i	Vårgårda	ytter-
ligare	en	OS-deltagare	som	jag	vill	lyfta	
fram,	nämligen	pistolskytten	Monica	
Rundqvist	som	var	med	i	Sydney	2000.

Monica	har	7	syskon	varav	två	äldre	brö-
der	som	höll	på	med	pistolskytte	på	den	
närbelägna	banan.	Där	fick	Monica	testa	
att	skjuta	och	när	den	nya	banan	byggdes	
vid	Tånga	Hed	1979	så	började	hon	på	
allvar	att	träna	skjutning	och	upptäckte	
vilken	talang	hon	hade	för	sporten	och	
hon var fast. Före Monica fanns en enda 
dam	med	i	klubben,	Clary	Andersson.	
De	första	15	åren	var	det	kaliber	22	som	
gällde	och	med	den	kunde	hon	tävla	i	
flera	grenar	såsom	fältskytte,	banskjut-
ning	och	sportpistol.	Sedan	tog	luftpisto-
len över och det var med den hon tävlade 
i Sydney. 

När	jag	frågor	om	hur	vägen	till	en	OS-
uttagning	i	pistolskytte	går	till	så	svarar	
Monica	att	grenen	tilldelas	en	kvot	på	46	
skyttar	från	hela	världen.	Från	Sverige	
var	det	bara	en	som	kvalade	in	och	det	
var	Monica.		Hon	berättar	att	till	grund	
för	uttagningen	gäller	bara	världscuptäv-
lingar.	Monica	balanserade	på	gränsen	
att	komma	med	men	så	blev	hon	tvåa	vid	
en	världscuptävling	i	Milano	samma	år	
och	biljetten	till	Sydney	var	klar.	När	jag	
hör	Monica	berätta	om	sin	väg	till	OS	
så	anar	jag	vilken	prestation	det	var	att	
bara	komma	dit.	Hur	gick	det	då?	Varje	
skytt	skjuter	40	skott	i	en	första	omgång.	
De	åtta	bästa	går	till	final.	Den	åttonde	
som	kvalificerade	sig	för	final	hade	382	
av	400	poäng.	Monica	hade	381!	Så	nära	

Monica Rundqvist beredd att avfyra sin Hämmerli 22 på hemmabanan i Vårgårda. 
Foto: Bertil Hedlund

var	hon	att	komma	till	final	men	ham-
nade	ändå	på	en	hedersam	11:e	plats	av	
46	skyttar	från	hela	världen.

Oavsett	den	egna	placeringen	så	fick	hon	
vara	med	om	två	OS-guld	beträffande	
svenskt	skytte.	Hon	fick	bevittna	live	
hur	Pia	Hansen	tog	guld	i	dubbeltrapp	
(lerduveskytte)	och	hur	Jonas	Edman	i	
liggande	gevär	med	60	skott	även	han	
fixade	guld	till	Sverige.	Det	kan	nämnas	
att	målet	för	Sverige	var	10	medaljer	–	
och	det	blev	12!

Monicas	OS-äventyr	ligger	nu	16	år	
tillbaks	i	tiden	och	jag	frågar	hur	det	är	
med	skyttet	idag.
Jo	tack,	svarar	hon,	det	står	bra	till	men	
ligger	inte	på	samma	nivå	som	toppåren	
2000	–	2002	då	hon	tränade	skjutning	
i	snitt	10	timmar	i	veckan	+	tävlingar	
på	helgerna.	Efter	2005	har	Monica	
gått	över	till	PPC	som	jag	läst	mig	till	
betyder	Pistol	Precision	Competition.	
Från	början	en	skytteutbildning	för	polis,	
FBI-agenter	och	andra	yrkeskategorier	
i	USA	som	tillåts	bära	vapen	i	tjäns-
ten.	Nu	är	det	en	tävlingsform	med	en	
mängd	olika	moment.	När	jag	pratar	med	
Monica	upptäcker	jag	en	bok	i	klubb-
lokalen	med	titeln	Regler	för	PPC.	Inte	
läge	att	utveckla	reglerna	på	denna	plats.	
Som	sin	närmaste	konkurrent	i	PPC	har	

hon	sin	man	Torben	som	framgångsrikt	
skjutit	till	sig	en	mängd	titlar	inom	denna	
pistolsport.	Bland	alla	meriter	finns	t.ex	
VM-medaljer.	Det	lönar	sig	inte	att	fråga	
Torben	om	hans	framgångar	för	jag	har	
hört	honom	svara	att	det	är	oväsentligt,	
det	är	vägen	dit	som	är	målet.	

En	överflödig	fråga	till	Monica,	som	
jag	ändå	ställer,	är	om	det	är	en	tillgång	
att	som	makar	tävla	i	samma	sport?	Jo,	
säger	Monica	vi	har	stor	förståelse	för	
varandra	satsningar	och	numera	tävlar	
vi ofta på samma banor. Det tar emot 
för	Monica	att	erkänna	att	Torben	oftast	
vinner	men	att	hon	hävdar	sig	väl	på	
momentet	banskjutning.	Här	noterar	
jag	en	väsentlig	sak	som	bara	nämns	i	
förbifarten,	nämligen	att	i	skytte	tävlar	
herrar	och	damer	i	samma	klass.	Monica	
och	Torben	är	verkligen	konkurrenter	om	
samma	titlar	på	riktigt.	
Jag	lägger	också	märke	till	att	det	går	bra	
att	åldras	med	en	sport	som	pistolskytte.	
Monica har tävlat sedan 1981 och tävlar 
fortfarande	nästan	varje	helg	och	tycker	
det	är	lika	roligt	både	att	skjuta	och	tävla	
som	när	hon	började.
Jag	tackar	för	pratstunden	och	önskar	
henne	lycka	till	i	många	kommande	skyt-
teår.
Bertil Hedlund
Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap

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. 

Monica 
– en OS-deltagare
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Christer Forsmark ”dirigerar sina 
mannar” i Vårgårda IK:s
handbollslag under en match 1992. 
Eller har han kanske
synpunkter på domarnas sätt att leda 
matchen?
Foto: Lasse Bäckström

Korpfotbollslaget ”Lärkvägen” 
1969. Stående från vänster: 
Bertil Stenbäcken,
Stig Jönsson, Per Thimfors, och 
Knut Björkqvist. Knästående 
från vänster:
Alf Eliasson, Thore Forsvid och 
Arne Johansson.
Foto: Jörgen Åhman

Starten har gått för Skultorps Terrängstafett 1966. I mitten, i vit 
överdel, Vårgårda IK:s startman, Stig Sjögren. 
Foto: Stig Brehag

VÅRGÅRDA

Från 
Vårgårdas 
bildarkiv

-insänt av 
Stig Sjögren

Hans Andersson, DM 
10 000 m i Herrljunga 
1991.
Foto: Klas Johansson
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VÅRGÅRDA

Vi minns Runa Bernemalm
Den	29	februari	2016	avled	f.d.	lagvärldsmästarinnan	i	bågskytte,	Runa	Bernemalm.
Runa	föddes	den	25	augusti	1924	och	skulle	således	ha	fyllt	92	senare	i	år.

1948	bildades	Vårgårda	Bågskytteklubb	och	året	därpå	började	Runa	intressera	sig	
för	denna	nyetablerade	sport	på	orten.	Hon	visade	omgående	att	hon	hade		stor	
fallenhet	för	bågskyttet	och	blev	snart	klubbens	stora	galjonsfigur.	1949	gjorde	hon	
sin	första	SM-start,	vilket	resulterade	i	en	8:e	plats.	En	placering	som	hon	
upprepade	i	1950	års	SM.	

1950	blev	hon	uttagen	till	den	trupp,	som	skulle	representera	Sverige	vid	VM	i	
Köpenhamn.	Runas	VM-äventyr	resulterade	i	tre	erövrade	medaljer	
(guld,	silver	och	brons)	i	lagskyttet.	

1951	uppnådde	hon	sin	bästa	SM-placering,	då	hon	kom	på	2:a	plats.
Samma	år	blev	hon	även	distriktsmästarinna.		

Runas	karriär	som	bågskytt	blev	relativt	kort	och	efter	1951	syntes	hon	inte	längre	i	de	”stora	sammanhangen”.	Hon	släppte	
emellertid	inte	helt	kontakten	med	bågskyttet.	Under	en	period	var	hon	engagerad	i	styrelsen	för	Vårgårda	Bågskytteklubb,	
bl.a.	som	sekreterare.																																																																																																																																													Stig Sjögren

Runa ”spänner bågen” i en tävling på 
Tånga hed i början av 1950-talet.
Foto via Vårgårda Föreningsarkiv.

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.

Till minne
Stig	”Vårgårdaälgen”	Dahlberg,	en	av	Sveriges	orienteringsprofiler	har	lämnat	oss.	
Vi	Kullingshofare	har	många	ljusa	minnen	av	Stig.
	 Stig	var	med	på	mötet	en	tisdagskväll	den	9	mars	1943	då	Orienteringsklubben	
Kullingshof	bildades.	Klubben	fick	en	flygande	start	och	detta	mycket	tack	vare	Stig,	
som	direkt	visade	fina	orienteringstalanger	och	vann	klubbens	första	DM-seger	samma	år.
	 Under	slutet	av	40-talet	och	hela	50-talet	tillhörde	Stig	den	svenska	eliten.	
På	Nordiska	4-landskampen	1949	och	1950	segrade	Stig	vid	båda	tävlingarna.	
Framgångarna	fortsatte	vid	budkavle-SM	i	Östersund	1950	och	1951	i	Flen.	Han	var	starkt	
bidragande	till	att	klubben	kunde	bärga	sina	första	SM-medaljer	vid	dessa	tävlingar.	
Trots	många	framgångsrika	år,	så	dröjde	det	ända	till	1958	innan	Stig	vann	ett	välförtjänt	
och	efterlängtat	individuellt	SM-guld.
	 Stig	lade	ned	ett	stort	och	beundransvärt	ideellt	arbete	i	klubben	och	då	framförallt	
med	kartritning	och	banläggning,	bland	annat	då	Kullingshof	arrangerade	Dam-SM	1967.	
En	annan	fin	egenskap	som	Stig	visade	var	hans	engagemang	för	klubbens	yngre	förmågor,	
där	han	gärna	efter	tävlingslopp	lyssnade	och	gav	råd.	
Vem		ville	inte	få	tips	av	”Vårgårdaälgen”?
	 Nu	när	Stig	har	stämplat	vid	sista	kontrollen	så	minns	vi	honom	inte	bara	som	en	
fantastisk	orienterare,	utan	också	som	en	mycket	godhjärtad	och	sympatisk	människa	som	
ville	alla	väl.	Stig	blev	91	år.

                                                                                                                               Göran Frisk , Ordförande i OK Kullingshof

Stig demonstrerar sitt eleganta 
och vägvinnande löpsteg. 
Här under budkavle-SM 1950.
      Foto via OK Kullingshof.
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För några personer är det något 
visst med en SM-final i bandy och 
för en person är det alldeles extra 
extra – för han har sett hela 48 
stycken.
Jag	har	träffat	bandyentusiasten	och	Lid-
köpingssonen	Rolf	Karlsson,	som	sedan	
1964	bor	i	Stockholm.	Träffar	honom	
hemma	hos	f.d.	Villatränaren	Kjell”	
Krullen”	Johansson.	Det	är	Sixtens”	
pöjk”	från	Götgatan	i	Lidköping,	där	
Rolf	bodde	sina	första	år.	Pappan	var	en	
känd	seglare	på	den	tiden	i	Lidköping,	
och	även	Rolf	har	seglat,	och	själv	säger	
han,	att	han	kan	Kinneviken	utantill.
Det blev lite fotboll, men framförallt 
var	det	bandyn,	som	fängslade	den	unge	
Rolf,	och	som	vänsterback	blev	det	spel	
då	i	Wästerlunds	IK.
-Denna	klubb	var	stan	bäste	på	1950-talet	
tills	några	med	namnet	Göran	”Fiskarn”	
Johansson, Loli Sandström och Tore 
Skoglund	började	få	sina	framgångar	
med Villa berättar Rolf.
Rolfs	största	framgång	på	bandybanan	
var	när	Wästerlunds	juniorlag	iklädda	
bandykepsar	och	utan	benskydd	tog	ett	
DM-tecken.	Man	slog	Villa	i	semi	med	
8-2	och	vann	sedan	finalen	mot	Rydal	
med 3-1.
Efter	studentexamen	på	Högre	Allmänna	
Läroverket	i	Lidköping	blev	det	1964	en	
flytt	till	Stockholm	för	vidare	studier,	och	
Rolf	slutade	med	sitt	aktiva	bandyspe-
lande.	Han	har	under	alla	år	i	Stockholm	
jobbat	på	Folksams	huvudkontor	på	
skadesidan,	där	han	haft	hand	om	svåra	
personskador	i	trafiken.	Intresset	för	
bandy	har	dock	aldrig	Rolf	släppt.	Han	är	
en	hängiven	anhängare	av	den	kulturella	
bandysporten,	och	försöker	titta	på	så	
många	matcher	som	möjligt	på	Zinken,	
där	många	av	Rolfs	kompisar	är	hängiv-
na	”Bajenfans”.	Rolf	bor	på	Söder,	och	
har	gångavstånd	till	Zinkensdam.
Karlsson	är	medlem	i	Villa	sedan	1975	
och när Hammarby och Villa möts då har 
han	hjärtat	för	Lidköpingslaget	bland	alla	
sina	”Bajenfans”.

Gänget i Wästerlund som vann junior-DM 1959. Stående fr.v. Klas Karlsson, Hans 
Hägglund, Olof Tobiasson, Börje Lundström, Kjell Johansson, Bernt Larsson.
Sittande fr.v. Ingemar Bergkvist, Hans Svankvist, Olof Mouchard, Rolf Karlsson, 
Gunnar Wänström.

Bandynörden Rolf Karlsson har sett 48 SM-finaler

-En	gång	Lidköpingsbo,	alltid	Lidkö-
pingsbo	och	där	kommer	jag	alltid	ha	
mitt	hjärta	myntar	Rolf	om	sin	barn-
domsstad.
Den	första	SM-finalen,	som	Karlsson	såg	
var	på	Stockholms	Olympia	stadion	mel-
lan	Örebro	och	Broberg,	där	Örebro	vann	
med	5-2.	Det	var	för	övrigt	den	sista	
finalen	som	gick	på	stadion.	Stadion	hade	
ingen	konstfrusen	bana.
Sedan	har	det	rullat	på	med	SM-finaler	
för	Rolf	–	det	har	blivit	besökta	finaler	på	
Söderstadion	Rocklunda,	Studenternas	
Uppsala,	Friends	och	nu	Tele	2	Arena.
Några	SM-finaler	har	Karlsson	missat	
på	grund	av	sjukdom,	och	när	Villa	var	
i	final	mot	Sandviken	för	några	år	sedan	
(2012)	var	han	på	en	utlandsresa,	men	
kom	hem	samma	dag	som	SM-finalen	
spelades,	och	fick	höra	de	sista	minuterna	
i bilen från Arlanda. När han satte på 
bilradion	stod	det	5-1	till	Sandviken.
Önskedrömmen	för	Rolf	är	en	SM-final	
mellan	de	båda	publiklagen	Hammarby-	
Villa	BK.
-Möjligheten	finns,	att	det	kan	bli	en	final	
i	år	mellan	dessa	lag.	Normalt	håller	jag	
på	Hammarby	men	vid	en	eventuell	final	
då	klappar	mitt	hjärta	för	Villa,	vilken	
härlig	slutkläm	det	skulle	bli	på	säsongen	
säger	den	bandytokige	Stockholmaren.
Rolf	tycker	det	är	bedrövligt	att	en	stad	
av	Stockholms	storlek	inte	kan	bygga	en	
bandyhall,	och	tycker	att	Lidköpings	med	
dess arena är ett föredöme i bandy-
Sverige.	

Villas legendariske med två SM-finaler 
hälsar här Rolf Karlsson välkommen till 
Sveriges bandyhuvudstad Lidköping

Dessutom	är	den	härliga	stämningen	
och	kringarrangemanget	vid	matcherna	
suverän.	Minst	två	gånger	per	säsong	
åker	han	till	Lidköping	för	att	uppleva	at-
mosfären	i	Arenan	och	naturligtvis	passar	
han	också	på,	att	hälsa	på	sina	släktingar	
i Vänerstaden.
-Det	är	något	visst	med	SM-finalen	inte	
bara för oss bandyvänner. Det handlar 
om idrott när den är som allra bäst, spel 
på	högsta	nivå.	Det	är	en	härlig	folkfest	
med	en	stor	entusiastisk	publik	i	glädje-
rus.	Och	därtill	ett	direktavgörande	i	en	
enda	match,	som	inte	tillhör	det	vanliga	i	
dagens	idrotts-Sverige	tycker	Rolf.
-	Bandyn	är	den	finaste	sporten	för	mig.
Snabbheten,	flykten,	stämningen	och	så	
slutklämmen,	en	härlig	bandyfinal	på	
vårkanten	med	förhoppningsvis	två	spel-
skickliga	lag	som	exempel	Hammarby	
och	Villa	önsketänker	Karlsson.
Rolf	har	sett	48	SM-finaler	i	bandy	och	
enligt	obekräftade	uppgifter	så	ska	det	
finnas	en	en	person	i	Hälsingland,	som	
tydligen	har	sett	50	finaler	men	kanske	
Karlsson	nångång	i	framtiden	hinner	
ikapp-	för	bandyintresset	går	inte	att	ta	
fel på.
En	sista	fråga	till	Rolf	Karlsson	är	vem	
tycker	du	har	varit	de	bästa	bandyspe-
larna	genom	tiderna?
-Bandyartisten	Micke	Arvidsson	i	
Villa	och	Jonas	Claesson	och	även	X-et	
Eriksson	i	Bajen	blir	svaret	från	denne	
bandynördige	Stockholmare	med	rötterna	
kvar	i	Lidköping.
                Text och foto Tore Sahlström
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VÅRKRYSS.
Bokstäverna i de skuggade rutorna bildar, rätt sammansatta, ordet för det som många har längtat till. Skriv ned ordet på ett vykort eller kuvert och 
skicka till
”VÅRKRYSS” Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik. Senast den 10 augusti vill vi ha svaren. Vi drar som vanligt tre vinnare bland rätt in-
komna svar.

Rätt svar i förra numrets ”VINTERKRYSS” skulle vara ”SKOTTDAGEN”.
Vi har dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Kai Hellmér, Kungsgatan 4, 546 30 Karlsborg.
2:a pris 2 Sverigelotter: Sven-Olof Andersson, Månsagårdsvägen 13, 511 71 Fritsla.
3:e pris 1 Sverigelott:    B.O. Broback, Lunnebergsvägen 16, 461 78 Sjuntorp.

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

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

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

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

Adress:			 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.	 Lena	Gustafsson
	 0505-306	14								
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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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-Olof	Larsson	
Tel:	 0521-654	12
				Bankg.	 5859-9200	

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

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

Adress:	 c/o	Kurt	Granlund
	 Storgatan	50
	 461	30	Trollhättan
Tel:	 0520-	48	22	25
	 0706-	85	66	06
Epost:	 kurt_granlund@	hotmail.com
Hemsida:	www.trollhattansihs.se
Bankg.		 230-0119
Kontakt:	 Ordf.		Eje	Grönquist					
	 0768-	89	54	80
	 Sekr.			Kurt	Granlund				
	 0520-	48	22	25
	 0706-	85	66	06

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

Vara Idrottshistoriska Sällskap Vänersborgs Idrottshistoriska Förening

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap

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:		 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



Returadress:
Westgöta	Idrottshistoriska	Sällskap
Box	554
501	13	BORÅS

Posttidning B

”Snelltrofén” - sid 6

WIS årsmöte - sid 8

Velociped-Täflingen - sid 4

Läroverksskytte - sid 18-19

OS-deltagare- sid 25

Velanda SK 
- sid 12-13

Några ”go´bitar” ur WI nr 2 2016

”Bildskatten” - sid 24

...och mycket, mycket mera!


