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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

”Och dagarna rullar på.....”
Vi närmar oss på nytt ett årsskifte. Det börjar bli dags 
att summera WIS-året 2016. Blev det som vi tänkt? 
Ja, i stort sett skulle nog de flesta svara. Inga 
sensationer  vare sig det ena eller det andra hållet. 
Vi har som vanligt hållit våra sammanträden, caféer 
och möten. Westgötarnas Idrottshistoria har utkommit 
som planerat. ”Det är lognast så” tycker västgöten. 
Men hur är det med det inre och yttre arbetet, 
rekrytering och annat i våra sällskap? Står vi still eller 
utvecklas vi? Det finns alltid anledning att titta på sitt 
eget fögderi. Ingenting är oändligt. Runt omkring oss 
i samhället händer saker. Somliga förändringar smyger 
sig på oss. Andra kommer mer överraskande. Ser vi 
detta och förbereder  oss eller ställs vi inför fullbordat 
faktum? Jag ser som en av mina viktigaste uppgifter
att försöka se, vad som händer, och hur det påverkar 
oss i de idrottshistoriska sällskapen. 
Med envishet återkommer jag till detta här. 
Västra Götalands Idrottsförbund. 
Nu är det i praktiken klart att Västergötlands Idrottsförbund och Västsvenska Idrotts-
förbundet slås samman till ett förbund och blir det största i Sverige. Ansvariga beskriver 
det som, att en enorm kraft kommer att skapas = Europas bästa idrottsregion. Det är svårt 
att säga nej till en effektivisering och ökade resurser. En viktig faktor måste ändå ha  varit 
anpassningen till Västra Götalandsregionen. Det är ju därifrån bidragen kommer. Det ligger 
ju i tiden att diskutera storregioner. För mig uppstår dock ett antal följdfrågor. Hur platserna i 
det nya förbundets styrelse fördelas och vilka som kommer att sitta där, vet jag ej, men färre 
personer med mer makt kommer att bestämma över fler människor och områden.
Jag kan ana en maktförskjutning och en sämre lokalkännedom. Man kan fundera över hur 
verksamhetsansvaret skall fördelas. Detta sker samtidigt som idrottsföreningarnas medlems-
antal minskar och framtvingar nedläggningar eller sammanslagningar. Intresset för lagsporter 
minskar och ökar för individuella sporter. Ungdomar hoppar av idrotten i allt yngre ålder. 
Kraven är för stora. RF med ordföranden Björn Eriksson funderar på om RF skall var ett 
riksförbund eller en branschorganisation. Den ideellt organiserade idrotten är fortfarande 
dominerande men den köpta ökar. Stora frågor! Bara det inte i dessa urbaniseringstider blir 
en motsättning stad och land  eller en dragkamp i andra frågor. Mig oroar närmast huruvida 
WIS i framtiden kan påräkna det viktiga  främst ekonomiska stöd  vi fått från VIF. Ett stöd 
som möjliggjort att, vi på ideell basis kunnat ge ut vår medlemstidning. I utredningen har jag 
inte på någon sida kunnat finna ordet idrottshistoria. Alla från RF och nedåt säger sig värna 
om ”det idrottshistoriska arvet” I  WIS-tidningen bygger vi innehållet på de lokala sällskapen 
bidrag. Det är, om än i liten skala, ett stöd för att hela Sverige skall leva. 
Westgötarnas Idrottshistoria. Som om inte detta vore nog, så står vi inför en redak-
tionell förändring på vår tidningsredaktion. Vår ansvarige utgivare Leif Svensson och vår 
redaktör Göran Axelsson har med ålderns rätt valt att sluta vid kommande årsskifte. Detta 
mycket kompetenta, yrkesskickliga team har under många år byggt upp dagens välgjorda och 
respekterade tidning. De låter sig inte enkelt ersättas. Tidningen förenar och knyter samman 
alla våra arton sällskap. Genom den lär vi känna varandra, lär av och känner  gemenskap 
med varandra i hela Västergötland  Tidningen måste till varje pris få leva vidare. Styrel-
sen arbetar nu intensivt på att hitta en lösning. I detta ligger också ett ansvar på de lokala 
sällskapen att fortsatt allt bättre bidraga med underlag i form av artiklar och bilder, Detta är 
en förutsättning för att vår tidning fortsatt kan ha sin speciella karaktär och spegla den lokala 
idrottshistorien, föreningar och människor, händelser och inte minst tidsandan. 
Mediautredningen. I dessa tidningskrisens tider har vi nyligen begåvats med en 
medaiutredning. Den har som mål att lösa problem inom främst tidningsbranschen genom 
ett förändrat presstöd. Detta stöd är villkorat till att vissa demokratiska krav uppfylls. WIS 
kommer väl knappast att komma i fråga för något stöd även om vi förhoppningsvis uppfyller  
villkoren. Intressant för resten att få se hur och vilka, som skall avgöra vilken som uppfyller 
kraven för bidrag. Alla har vi märkt hur debatten i media har hårdnat. I identitetspolitikens 
spår delar vi in människor efter kön, ålder hudfärg, etnicitet o.a. Vita medelålders män har 
särskilt utpekats. Med tanke på medelåldern i våra sällskap behöver vi inte räknas in där. 
Tidningar och det tryckta ordet måste vi ha och bevara. Inte minst av demokratiska skäl. Jag 
kan lätt drömma mig tillbaka till den tid, då det fanns en egen lokaltidning i min kommun. 
I den kunde man på sportsidorna läsa om allt från kvartersfotboll, korpidrott till seriematcher 
och tävlingar för de lokala föreningarna. Idag efter nedläggning inskränker sig de lokala ny-
heterna i bästa fall till en helsida i centralortens nyhetsorgan. Kranskommunernas idrottshän-
delser förminskas oftast till en notis, en serietabell eller notis insänt från läsarna Jag förstår 
varför det blivit så, men detta är ett problem även för oss, som kallar sig idrottshistoriker.
Det finns säkert mycket mer att säga – för eller emot i dessa frågor.

Nu vill jag tillönska alla läsare och idrottsvänner
 
”En God Jul och Ett Gott Nytt År”
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Ansvarig utgivare:  Leif Svensson        Redaktör:  Göran Axelsson

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

Tryck:                  Responstryck, Borås

Produktion: Borås Idrottshistoriska Sällskap

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Redaktionskommittén
Adresser och tel.nr.

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

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

Leif Svensson
Östergatan 3
434 30 Kungsbacka
Tel: 0300-32 24 40 b, 0722-52 70 12
E-post: leif@bihs.se

Bo Zackrisson
Långgatan 5
547 93 Skagersvik
Tel: 0551-203 22, 0705-24 58 61
E-post: bo.zacke@gmail.com

Ingemar Williamsson
Klövergatan 39
531 41 Lidköping
Tel: 070-3282534
E-post:  sasami@telia.com

Materialdress för 
tidningsmaterial:

Westgötarnas Idrottshistoria
Box 554

501 13 Borås
E-post: bis@bihs.se

(eller E-postadresser enl. ovan)

Medlemstidningen WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA är nu 
inne på sitt trettonde år. 
51  fullmatade nummer med idrottshistoriska reportage och 
bilder har hittills producerats.

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

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

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

Planerad utgivningstid 

Nr 1/2017 ca. V 8

Nr 2/2017 maj

Du vet väl att du, som privatperson också kan 
 bidra med att förgylla tidningen 
med insändare, reportage, debattinlägg etc. 
Har du något idrottsminne, som du tror kan intressera 
våra läsare, så tveka inte, utan skicka in det till red.
Du får också skicka in bilder för publicering – färg eller 
svart/vitt, digitala, högupplösta, eller vanliga kort. 
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22-23 september gav sig 35 
hoppfulla WIS-resenärer av på en 
idrottsresa till Malmö och Hel-
singborg. I Malmö var det framför 
allt matchen MFF – Elfsborg som 
var målet, men deltagarna fick 
också ett mycket plusbetonat 
annat inslag före matchen.

Vi fick således träffa förre storspelaren 
i MFF och tränaren Roland Andersson. 
Under en timma berättade Roland om 
sin karriär och sin spel- och tränarfilo-
sofi på ett mycket avspänt, trevligt och 
intressant sätt. Bl a framhöll han hur lite 
en enskild spelare faktiskt har bollen 
under en match, mindre än en minut, 
liksom hur ofta bollen faktiskt inte är 
i spel alls, 35 av de 90 minuterna. Vad 
man gör när man inte har bollen är därför 
oerhört viktigt. Fasta situationer likaså 
eftersom en tredjedel av målen kommer 
där. Och naturligtvis kom samtalet in på 
Zlatanepoken och Islands framgångar 
där Roland också funnits med i bilden. 
Ja, här fanns mycket att ta fasta på och 
fundera över!

Sedan blev det match på flotta Swedbank 
Stadion, som det officiella namnet lyder. 
För de flesta WIS-arna blev det ett lite 
surt slut när MFF avgjorde med ett sent 
mål till 1-0-seger i den sista ordinarie 
minuten. Visst tryckte MFF på mot slutet 
men ett så sent avgörande svider ju 
alltid! Glad(ast) var Gunnar från Sparsör 
som visade sig vara en ivrig MFF-sup-
porter och inte hade några problem att 
manifestera detta på egen hand. 

WIS PÅ RESA

Roland Andersson

Swedbank Stadion                                                                                                                                         Foton: Lennart Odéen, BIS

Avresa från Borås

Efter lite mat och en god natts sömn bar 
det iväg till Helsingborg och det förnäm-
liga Idrottsmuseet där.

Efter kaffe och fotografering  i den 
inbyggda ståplatsläktaren (!) var det dags 
att gå igenom 800 kvm. idrottshistoria, 
förnämligt arrangerad och illustrerad av 
de duktiga helsingborgarna. Visst måste 
det här vara landets förnämsta museum 
i sitt slag! Bra på att dra in pengar till 
verksamheten är man också, både via 
medlemsavgifter, annonser och bok- och 
cdproduktioner.

Sedan var det dags för hemfärd och 
under resans gång jobbade deltagarna 
liksom vid tidigare resor med ett arbets-
material som SISU tagit fram. Resultatet 
kommer att redovisas i de här spalterna 
så småningom.

Sammantaget var det en mycket lyckad 
och prisvärd resa. Tack Bosse Zackrisson 
för ditt förnämliga jobb med att ordna det 
hela!

                                       Tommy Olsson
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Du vet väl att
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
• 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.

Falbygdens Idrottshistoriska 
Sällskap firade nyligen 25-årsju-
bileum i Odenhallen.

Inbjuden gäst var en av Falbygdens allra 
största idrottsmän genom alla tider, fot-
bollsspelaren Mikael Nilsson.

Det var i Odenhallens kafeteria, detta 
jubileum ägde rum.

Uppskattat föredrag
Mikael höll ett mycket intressant och 
uppskattat föredrag för jubileumsdel-
tagarna. Han hade döpt det till "Ifrån 
Torbjörntorp till Göteborg" och även om 
tyngdpunkten låg på de gyllene åren med 
IFK Göteborg under 1990-talets första 
hälft, så berörde Mikael också barn- och 
ungdomsåren här hemma på Falbygden 
samt givetvis också hur hans liv ser ut 
idag.

Jag är född 1968 och var 19 år när jag 
flyttade till Göteborg 1987. Jag fick ett 
U-kontrakt och var tillsammans med 
Klas Ingesson IFK Göteborgs två första 
ungdomsproffs utifrån. Vi bodde för öv-
rigt ihop, Klas och jag, i nästan två och 

25-årsjubileum med Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap 

En hel del folk hade kommit till Odenhal-
len. Här ses Peter Turin, Per Björkman, 
Leif Markrud (stående), Lennart Persson 
och Lennart Sterner.

Mikael Nilsson, höll ett spännande och 
intressant föredrag om sitt liv och sin 
karriär.

Kerstin Arnesson, kultur- och fritidssek-
torn i Falköpings kommun lämnade från 
Falbygdens Museiråd över en blomma till 
Ulf Söderhielm.

Från Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 
var ordförande Roland Gustavsson (till 
höger) på plats och lämnar här över en 
minnesgåva till jubilarens ordförande 
Ulf Söderhielm.

Vi borde också uppmärksamma vår 
sekreterare, Sven-Erik Hellberg, som 
verkligen jobbat ideellt i en massa år, 
med den äran .

ett halvt år. Vi startade alltså med ett U-
kontrakt, men plockades upp i A-truppen 
efter mindre än två månader, berättade 
Nilsson.
Otroligt 90-tal
Mikael hade förmånen att få vara med 
i IFK Göteborg under klubbens hittills 
bästa period.
1994-95 var nog de allra bästa åren, 
minns han.
IFK Göteborg tog under första delen av 
90-talet hela sex SM-guld och skördade 
även stora internationella framgångar. 
För Mikaels egen del blev det vid denna 
tid också landslagsspel med deltagandet i 
VM i USA 1994 som kronan på verket.

Slutade 2001
Efter sammanlagt 609 matcher i "Blåvitt" 
la Mikael skorna på hyllan 2001 sedan 
han hade drabbats av en ögonskada.
Efter det har livet gått vidare i andra 
riktningar.

Uppvaktad jubilar
Efter Mikael Nilssons föredrag blev det 
en del uppvaktningar av 25-åringen. 
Från kommunen representerade Kerstin 
Arnesson och lämnade från Falbygdens 
Museiråd över en blomma och ett tack 
för den insats som Falbygdens Idrottshis-
toriska Sällskap gör.

Från Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 
var ordförande Roland Gustavsson och 
kassör Sture Pettersson på plats.
Av distriktets 18 sällskap är Falbygdens 
bland de äldsta och vi är mycket im-
ponerade av er verksamhet, sa Roland 
Gustavsson när han lämnade över några 
jubileumsgåvor.
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- Jag provade på bloddoping 
redan i början på femtiotalet, 
medger Pontus Carlsson.  Jag 
hade varit ute på en rejäl långtur. 
Hösten var ovanligt varm, så jag 
var ordentligt törstig.
Jag öppnade skafferidörren och 
fick se en flaska med röd saft. Jag 
hämtade ett stort glas, hällde i 
saft, spädde ut med vatten och 
tömde innehållet i ett svep.
Saften smakade lite underligt, 
nästan lite salt, så jag förstad att 
det inte var jordgubbssaft. Förkla-
ringen till den annorlunda smaken 
fick jag när mamma kom hem.
Grannen hade slaktat en gris och 
mamma hade fått en flaska blod, 
som hon skulle göra palt av. Den 
hade hon ställt i skafferiet.
Men jag märkte inte av någon 
förhöjd prestationsförmåga, säger 
Pontus och ler.
Så började det.
Pontus, Carl och Bo Carlsson föddes på 
den lilla gården Pinnahemmet norr om 
Mullsjö, med den s.k. Epavägen* mellan 
Mullsjö och Tidaholm alldeles utanför 
knuten.
Bröderna kom tidigt att intressera sig för 
idrott.
- Att åka skidor var naturligt för oss. 
Med tanke på hur vi bodde, blev det ett 
nödvändigt fortskaffningsmedel, berättar 
Kalle.
- Och orienteringen kom vi tidigt i 
kontakt med, då en granne orienterade i 
Mullsjö SOK, fortsätter Bosse.
Därför var steget att pröva på skidorien-
tering ganska naturligt. Då bröderna var 
både goda skidåkare och orienterare, blev 
det lite extra satsning på den disciplinen.

Skidorientering på 50- och 60-talet.
Skidorienteringen på 50- 60 talet har inte 
mycket gemensamt med dagens.
- Den största skillnaden var kartorna, 
säger Pontus. Vi använde det s.k. Grön-
saksbladet i skala 1:50 000. Den var inte 
särskilt detaljrik, utan ganska schematisk.
Inte heller var det, som idag, spårat i täv-
lingsterrängen. Den främsta orsaken var 
att det var ovanligt med snöskotrar. Var 
det någon gång spårat, så hade en eller 
ett par skidåkare gjort det.

Bröderna Carlsson anno 2016. 
Fr.v. Pontus, Karl och Bo.

Bröderna 
Carlsson

TROLLHÄTTAN

- Det innebar att vi fick hålla oss till vä-
gar, stigar och sjöar, där det var relativt 
lättåkt, säger Kalle. Men ibland fanns 
det ingen snö på vägen. Då fick vi ta 
av oss skidorna och springa med dem i 
händerna.
Skidorna var special gjorda. Underlaget 
var hickory, som var slitstarkt. På insidan 
hade skidorna en stålkant, så att vi skulle 
kunna ”skejta” effektivt på isvägar och 
sjöar.
- Sträckorna vi åkte var ofta långa, 3-4 
mil fågelvägen, med en åktid på lika 
många timmar, fortsätter Bosse. Det 
innebar att vi behövde tillförsel av både 
vätska och energi. Dock var tempot inte 
så högt, så vi svettades inte så mycket.
Det var inte så vanligt med vätskekon-
troller. Vi hade givetvis en plunta med 
vatten i bakfickan, men det hände ofta 
att vattnet frös. Energi fick vi genom 
Dextrosol tabletter.
- Stavarna var ett annat problem. Stan-
dardspetsarna höll inte på det hårda 
underlaget. Men vi jobbade i skogen. Då 
hade vi filar till motorsågskedjorna, som 
var gjorda av härdad metall. Dessa an-
vände vi som stavspetsar, fyller Pontus i.

Besvär.
1963 avgjordes SM i skidorienterings-
budkavle i Enebyberg, utanför Stock-
holm. Bröderna var vältränade och hade 
stora förhoppningar om framgång.
- Men det höll på att gå illa redan innan 
start, minns Pontus. Vi åkte tåg och på 
den tiden fick man pollettera skidorna. 
Med stavarna vågade jag inte lämna ifrån 
mig, utan tog in dem i kupén, fortsätter 
han.
När vi kom till Stockholms Central 
skulle vi fortsätta med taxi. Precis innan 
bilen rullade iväg, upptäckte jag att 
jag glömt stavarna på tåget. Jag rusade 
tillbaka, men tåget var borta. Det fanns 
redan på Hagalunds rangerbangård.
Jag lyckade, efter en del besvär, övertala 
taxichauffören att åka dit och efter en 
stund kom en städerska med stavarna.

SM i skidorienteringsbudkavle 1963.
- Det var alltid gemensam start på skid-
orienteringsbudkavlarna, säger Kalle. 

Eftersom det ofta var få vägval, blev det 
därför lite av ”sällskapsresa”, i varje fall 
i början.
Vi startade på natten och det var ett 50-
tal lag som deltog, fortsätter han. Det var 
runt 10 minusgrader. Vi hade pannlampor 
med vanliga 4,5 volts batterier, som vi 
kopplat ihop. För att spara på strömmen, 
hade vi svaga glödlampor, så belysning-
en var sparsam.
Jag hade fått uppdraget att ta hand 
om första sträckan. Vi började med 
att springa på landsväg de första sju 
kilometrarna. Det var inte så många som 
ville ”dra”. Det var givetvis bekvämare 
att ligga bakom och ”snålåka”. Efterhand 
glesnade det dock i ledet och när vi kom 
till växeln efter drygt tre mil var det bara 
ett 10-tal åkare kvar i tätklungan.

- Jag blev väckt tidigt, kommer Bosse 
ihåg. Det var fortfarande mörkt när vi 
gav oss ut på andra sträckan. Det var 
bara jag och två andra som ville dra. De 
andra bara följde med och stämningen 
ibak var god med mycket ”snack”.
Men efter hand blev det tyst och det var 
bara vi tre kvar i täten. På slutet fick jag 
släppa ett 100-tal meter. Men jag visste 
att Pontus väntade på slutsträckan och 
han skulle säkert komma ikapp.

- Vi som skulle åka sista sträckan, hade 
övernattat i en skola, säger Pontus. Där 
hörde vi på radion att Jonny Nilsson vun-
nit VM på skridskor i Japan.
Det hade börjat ljusna lite och jag var 
tveksam om jag skulle ta med pannlam-
pan eller inte. Jag valde att ”skippa” den.
Pontus täppte snart till luckan och efter 
ett tag var det bara tre åkare kvar i täten. 
Förutom Pontus var det Östen Zaar, IK 
Jarl från Rättvik och Lars-Erik Jansson, 
Stora Tuna från Borlänge.
- Två masar mot en västgöte tänkte 
jag, minns Pontus. Där ligger Pontus i 
lä, menade nog de flesta. Jag höll noga 
kontroll på kartan, höll mig lite för mig 
själv, samtidigt som jag hade ”koll” på 
de två andra.
Solen började värma lite, så föret började 
bli tungt. Den näst sista kontrollen låg i 
ändan på en lång sjö som vi skulle pas-
sera. Då såg vi att övriga lag var ordent-
ligt distanserade. På sjön släppte Jansson.
Östen och jag gav oss iväg mot sista 
kontrollen. Vi åkte på en väg och dags-
mejan hade satt in. Jag la mig bakom och 
avvaktade. Halvvägs till sista kontrollen 
fanns ett vägval. Vi stannade till och läste 
kartan. Östen fortsatte direkt, medan jag 
funderade lite.
Han fick därmed ett 30-tal meters för-
språng, som jag lätt tog in. Då kände jag 
att det nog skulle gå vägen.
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Från sista kontrollen var det snitsel 800 
meter till mål. Bl.a. var det en rejäl sax-
backe innan mål. När jag var mitt i den 
hörde jag att det var tyst bakom mig och 
förstod att Östen Zaar släppt. Det var en 
stor upplevelse att få segerkransen hängd 
runt halsen av kranskullan.

- Det var en nervös väntan vid må-
let, minns Bosse. Det var dåligt med 
radiorapporter, men vi visste att Pontus 
var med i täten. Vi spejade efter den vita 
blusen, som han brukade åka i.
Men när första löparen kunde skönjas, 
var det ingen vit skjorta, utan en mörk. 
Vi tyckte dock att vi kände igen Pontus 
stil. Efter en olidligt spännande stund, då 
en skogsridå skymde sikten, såg vi Pon-
tus på upploppet. Han fick lagerkransen 
och sensationen var ett faktum. Mullsjö 
SOK var svenska mästare, efter 11 tim-
mar och 55 minuter.
I och med segern erövrade bröderna 
”Kungens kanna” som ställdes ut i 
bankens fönster i Mullsjö. 1964 ”tap-
pade” man kannan, men tog tillbaka den 
i Ockelbo 1965.

Fotorientering.
Bröderna var också duktiga orienterare 
på barmark. 1964 vann de SM i Budkav-
leorientering i Skellefteå.
Pontus var den som hade flest fram-
gångar i orientering. Han vann dag-SM 
både 1959 och -60, och blev därmed den 
förste att vinna två år i rad.
- Jag blev också den förste att vinna 
Lång-SM. Det var extra roligt, eftersom 
ett par landslagskompisar och jag mo-
tionerat om införandet av Lång-SM**. 
Tidigare hade det bara funnits Dag-SM 
och Natt-SM.

Svenska Mästare. Fr.v. Kalle, Pontus och 
Bosse Carlsson.

Första Lång-SM avgjordes i Bollebygd. 
Sträckan var 25 kilometer och jag vann 
på 3 timmar och 25 minuter.

Träning.
- Vi tränade mycket och långt, säger 
Bosse. All träning fick vi sköta på friti-
den, eftersom vi hade heltidsjobb.
- En långtur har fastnat i minnet, berättar 
Kalle. En vinterdag startade vi på skidor 
klockan sex på morgon ner mot Vättern, 
dit det är 15 kilometer. Därefter åkte vi 
till Visingsö och efter totalt fem mil var 
vi hemma igen, lagom till 10-kaffet.

Bosse som poet.
Så småningom upptäckte Bosse att han 
hade en litterär ådra. Han började skriva 
dikter på västgötamål. Dessa har samlats 
i en bok ”På sôffelôcket”.
I en av dikterna har Bosse skildrat det 
Skidbudkavle-SM bröderna vann 1963. 
Dikten publicerades i förra numret av 
WI.

Lennart Karlsson
Källor: Pontus, Karl och Bo Carlsson

*Under depressionen på 30-talet startade 
staten nödhjälpsarbeten, s.k. AK-arbeten, 
för att hålla nere arbetslösheten. Bl.a. 
byggdes ett antal vägar som fick epitetet 
”EPA-vägar” då kvalitén ofta var dålig.
**Lång-SM benämnes idag Ultra lång-
SM.

En bandymatch.
- Det var i början på 60-talet. Vintern började ge 
sig här i Grästorp och det kändes som om våren 
var på gång, berättar Börje Svensson, som spe-
lade bandy i Tuns IK.
Vi hade en hängmatch mot Svarthall kvar i serien, 
men vi räknade inte med att den skulle kunna 
spelas.
Men så kom en kallelse från Svarthall om match. 
Vi skulle samlas vid Svarthallsviken på Kålland. 
Vi var skeptiska, men gav oss i väg. När vi kom 
fram, fick vi se en märklig syn. Ute i viken låg 
ett stort isflak, som lossnat från land. Där hade 
Svarthall ordnat en bandyplan och isen såg fin ut.
För att komma ut till planen, fick de ro oss i ekor. 
Eftersom vi inte spelade med sargar då, åkte 
bollarna titt som tätt ut i vattnet. Men de var ju 
gjorda med en kork kärna i mitten och flöt bra. 
En man i en eka rodde runt och samlade ihop 
dem. Tuve Vidarsson i vårt lag ”åkte på” en tio-
minuters utvisning. Eftersom han hade problem 
med en skridsko, så tog han ekan och rodde iland. 
Han bytte skridskor, rodde ut till isen igen
och kom tillbaka lagom tills utvisningen var 
avklarad.
Vi vann matchen.

Lennart Karlsson

Rivsår.
I början på 70-talet arrangerades IK Gandviks nattorientering ”Häxjakten” 
i Axvall på Skärtorsdagskvällen. Karin Monsén var ansvarig för sjukvår-
den.
- Eftersom det fanns taggtråd i området, räknade jag med att det skulle 
bli en del rivsår att plåstra om och jag hade ”bullat upp” med plåster och 
antiseptika, berättar hon. Det kom mycket riktigt flera löpare som rivit sig, 
men de flesta behövde bara plåstras om.

- Men så kom en manlig orienterare till mig och visade upp sitt lår. Där 
var en ordentlig reva, som var rejält djup.
- Tvätta av såret och sätt på ett plåster, bad han.
- Jag såg på en gång att såret behövde sys. Jag berättade för honom att han 
behövde åka till Lidköpings lasarett för behandling. Han ville dock inte 
lyssna på mig.
- Jag skall springa på lördag, så det räcker med ett plåster.
- Jag fick syn på Bo Persson, en annan funktionär, som var veterinär. Jag 
ropade på honom och han gjorde samma bedömning av såret, som jag. 
Men löparen vägrade fortfarande att åka iväg.

- Då kom jag på en idé. Jag frågade Bosse om han hade akutväskan med 
sig i bilen. Han nickade och hämtade väskan. Efter att vi rengjort såret, 
plockade han fram nål och tråd och sydde igen revan.
Löparen var mycket nöjd och tackade oss. Sedan sa han:
- Vilken service! Att ni har en kirurg här ute i skogen!
- Bosse och jag log mot varandra, innan jag talade om att Bo var veterinär. 
Först såg ”patienten” lite förvånad ut, men sedan konstaterade han lugnt:
- Ja, ja, kött som kött.

IDROTTSMINNEN
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När domarens pipa ljöd för full tid och 
seriesegern var klar för Skoftebylaget, 
stormades planen av överförtjusta an-
hängare, som ville gratulera elva trötta, 
men lyckliga spelare. Efter diverse mer 
offentliga gratulationer, tågade ”Glass-
Oskar”, grundaren av Trollhätteglass 
och en stor anhängare av Trollhättans 
”svartingar” in på plan för att visa sin 
uppskattning. Oskar Olsson bjöd på 
stående fot in laget till en segermiddag 
på hotellet i Grästorp.

Div. 6 Västra Elitserien.
Säsongen 1958 spelade Skoftebyns IF i 
div. 6 Västra Elitserien efter att ha vunnit 
div. 7 Norra Älvsborgsserien 56/57. Inför 
Svenska Fotbollsförbundets omläggning 
till vår- höstsäsong, som skulle införas 
1959, hade Västergötland fått dispens 
att ”tjuvstarta” året innan för div. 5 och 
neråt. För att komma ”i fas”, spelades 
en enkelrondig serie på hösten 1957, 
som kallades för Jubileumsserien. Den 
spelades utan upp- eller nedflyttning och 
vanns av Skoftebyn före Skogslund.
Ganska snart visade det sig att Skof-
tebyn* och Skogslunds IF** skulle bli 
två topplag i div. 6 säsongen -58. I näst 
sista omgången vann båda lagen med 
6-1, Skoftebyn mot Vedum och Skogs-
lund mot Järpås.
Inför sista matchen, 19 oktober, som 
spelades på Skogslunds hemmaplan 
Björkevi och var en ren seriefinal, ledde 
Skoftebyn med två poäng. Trollhättelaget 
var dock tvunget att spela minst oavgjort, 
då Skogslund hade bättre målskillnad.

Stort intresse.
Intresset för seriefinalen var rekordstort i 
Trollhättan. I Trollhättans Tidning kunde 
man läsa:
”Med all säkerhet kommer Skoftebyn att 
avfolkas rätt väsentligt under söndagen.”
- Jag tror man kan säga att laget var det 
mest populära i Trollhättan på den här 
tiden, säger Stig Svantesson. Jag bodde i 
stadsdelen och höll givetvis på Skofteby-
laget.
Och intresset var imponerande. I lördags-
numret av Trollhättans Tidning kunde 
man läsa att det skulle avgå bussar från 
kiosken i Skoftebyn, till en kostnad av 5 
kronor tur och retur.
- Det var ett flertal bussar som avgick 
mot Björkevi, minns Stig. Dessutom 
var det ett stort antal privatbilar, som 
fraktade supportrar. Själv var jag givetvis 
där och tittade.
Evert Andersson, som var målvakt i 
Skoftebyn, minns att stämningen var 
uppskruvad inför matchen.

”Glass-Oskar” bjöd 
på segermiddag

Skoftebyns IF.
Stående fr.v.: Ture Svanström, lagledare, Gunnar Andersson, Stig Söder, Åke Söder, 
Tom Olsson, Sture Årstrand.
Knästående fr.v.: Lennart Årstrand, Sture Söder, Evert Andersson, Ebbe Svensson, 
Torild Andersson, Stig Stenman, Ivan Lundqvist.              Maskot: Steve Stenman.

- Skoftebyn hade en aktiv Damklubb. 
Kvällen innan matchen bjöd de in oss för 
en samling med smörgås och kaffe, be-
rättar han. Kanske var det en bidragande 
orsak till att vi vann.

Det blev en verklig folkfest och nästan 
1200 åskådare ”inramade” den, enligt 
Trollhättans Tidning, ”flotta anlägg-
ningen”.
I vanlig ordning lämnade Skogslund in 
en rapport efter matchen. Efter ett tag 
fick man ett telefonsamtal från Väster-
götlands Fotbollsförbund, vari kanslisten 
undrade om det inte var en nolla för 
mycket i åskådarantalet! 1200 åskådare 
på en div. 6-match ansågs uppenbarligen 
vara osannolikt.

Matchen.
Matchen startade i ett högt tempo och det 
var hemmalaget som tryckte på. Redan 
efter tre minuter skallade Skogslunds 
Kalle Andersson in 1-0 från nära håll. 
Skoftebyn utjämnade efterhand spelet 
och efter en dryg kvart bröt jublet ut 
bland anhängarna, då Tom Olsson gjorde 
mål. Det blev dock bortdömt för en tvek-
sam offside.
I andra halvlek tryckte Skoftebyn på. 
Tom Olsson sköt men bollen stoppades 
med handen av Skogslunds centerhalv, 
med straff som följd. Gunnar ”Jocke” 
Andersson*** placerade, under total 
tystnad, bollen på den ”magiska” punk-
ten, fintade bort målvakten och det var 
utjämnat.
I mitten av halvleken sköt Stig Söder ett 
rungande skott i högra krysset och Skof-
tebyn hade vänt matchen.
Men Skogslund gav inte upp. När tio mi-
nuter återstod gjorde Kalle Andersson sitt 
andra mål. Hemmapubliken jublade och 
med ena benet i div. 5, pressade Skogs-

lund hårt för att avgöra. Men när bara 
fem minuter var kvar, fick Skoftebyn sin 
andra straff efter ny hand. Tom Olsson 
gjorde inget misstag och Skoftebypubli-
ken ackompanjerade målet med ”ova-
tionsartat bifall”. Slutresultatet skrevs 
således till 3-2 till Skoftebylagets fördel.

Efter matchen uppvaktades det seriese-
grande laget av Skogslunds IF, Skof-
tebyns damklubb som överräckte nejlikor 
till spelare och lagledning och förening-
ens ordförande Carl-Olof Hermansson 
som överlämnade en stor bukett rosor.
När hyllningarna var klara, äntrade laget 
spelarbussen tillsammans med ”Glass-
Oskar” för färd till Grästorps hotell. 
”Glass-Oskar”, som var en ”stor” man 
i Trollhättan, hade körts till matchen av 
privatchaufför, men valde nu att åka med 
bussen.
- ”Glass-Oskars” inbjudan kom som en 
total överraskning, säger Evert. Det var 
en flott middag vi bjöds på. Även om 
vi uppskattade all uppvaktning, var det 
”Glass-Oskars” middag som blev mest 
omtyckt.

Lennart Karlsson.
Källor: Trollhättans Tidning
             Carl-Owe Johansson

* Skoftebyn är en stadsdel i Trollhättan. 1 
september 1950 bildades Skoftebyns IF.

** Skogslunds IF har sitt ursprung i en liten 
by, Skår, utanför Stora Levene. 1934 bildades 
en klubb, som fick namnet Skårs AIS. 1949 
bytte föreningen namn till Skogslunds IF. 
2001 gick man samman med St. Levene IK 
och bildade Levene/Skogslunds IF.

*** Gunnar ”Jocke” Andersson var också 
duktig boxare. Han var svensk juniormäs-
tare och representerade vid några tillfällen 
svenska landslaget.

TROLLHÄTTAN
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- Jag hade bestämt mig för att delta i 
Vinterserien i löpning, när Trollhättans 
IF arrangerade i början på 80-talet. 
Jag var 40+ och kunde inte konkurrera 
med de bästa, med det skulle bli ett litet 
avbrott i träningen.
Vi startade vid Vårviks gård. Den första 
kilometern är platt och jag tyckte jag 
kom igång bra och det kändes fint. Nu 
väntade den ”fruktade” Båbergsbacken, 
en 1,5 km lång slakmota. Även här 
kändes det bra. De bästa var redan långt 
före, men jag hade en del bakom mig.
Plötsligt hörde jag att det tassade bakom 
mig. Jag sneglade över axeln och blev 
lite smått ”chockad”. Det var en kvinna 
i min ålder som utmanade mig. Gick det 
så sakta? Jag ökade farten och det ver-
kade som om hon ”sackade”. Men snart 
hördes stegen igen. Jag ökade farten lite 
till och började känna att jag närmade 
mig mitt ”max”.
Det hjälpte inte och när vi nådde krönet, 
stack hon förbi och ifrån. De avslutande 
12 kilometrarna var inte roliga. Jag 
funderade mest på hur denna kvinna i 
min ålder kunde springa ifrån mig. Var 
jag så dålig?
När jag kom i mål, gick jag fram till en 
av funktionärerna och frågade lite för-
synt vem kvinnan var.
- Känner du inte igen henne? blev svaret. 
Det är ju Evy Palm.
Dagen var räddad!

Vinterserien.
- Vinterträningen för långlöpare kan ib-
land kännas ganska enformig och tråkig, 

Henry och Peter Gross i täten.

Vinterserien

säger Günter Gross från Trollhättan. Det 
är många gånger mörkt, kallt och regnigt. 
Ibland snöiga och isiga väger. Och för en 
del löpare ganska ensamt.
Jag funderade på om man inte kunde 
”lätta upp” enformigheten på något sätt. 
Då föddes idén om att arrangera tävlingar 
som inslag i träningen. 
Inför vintern 1981-82 kontaktade jag 
grannklubbarna och vi kom överens om 
att starta en Vinterserie. Deltagande klub-
bar blev, förutom Trollhättans IF, Främ-
mestad IK, OK Skogsvargarna, Ryda SK, 
Lidköpings IS och Uddevalla SK.

- Jag lyckades få fram ett stiligt vand-
ringspris, som skulle löpa i tre år. Den 
förste att vinna detta pris blev Stellan 
Olsson från Uddevalla. Stellan är f.ö. 
också den löpare som deltagit vid flest 
tillfällen, hittills 187 gånger.
I början deltog damerna i samma klass 
som herrarna, men i slutet av 80-talet 
fick de ett eget vandringspris. Det första 
hemfördes av Birgitta Viklund, Skogs-
vargarna.
Från början varierade distanserna mellan 
15 till 17 km, men har senare kortats ner 
till 12 km. Underlaget har många gånger 
varit besvärlig med snöiga och isiga 
vägar. Inte heller har vädret alltid varit 
”nådigt”.
- En gång i Lidköping 1985 var det -15 
grader och rejäl nare, minns Günter. När 
jag kom in i omklädningsrummet, fick 
jag inte av mig mössan. Den hade frusit 
fast i öronen. Jag fick ”duscha” loss den.
Minnet från den tävlingen blev ett par 
förfrusna örsnibbar.

Bröderna Peter och Henry Gross.
-Våra pojkar, Peter och Henry, började 
tidigt delta i vinterserien. De var inte mer 
än tretton år, när de debuterade.
- Pojkarna är tvillingar, berättar Alice 
Gross. De är födda med kejsarsnitt och 

därför skiljer det bara en minut i ålder, 
till Peters förmån.
Detta faktum skulle visa sig ha betydelse. 
När vandringspriset skulle delas ut 2003, 
hade Henry och Peter samma poäng. De 
var då juniorer. Vinterseriens regler säger 
att om juniorer har lika poäng, skall den 
yngste vinna. Henry erövrade således 
pokalen.
Märkligt nog hade bröderna också 
samma poäng, när bucklan skulle delas 
ut 2013. Men den här gången drog Peter 
”längsta strået”. Nu var de seniorer och 
då säger reglerna att den äldste skall 
vinna.

Lite fakta.
Fram till 2010 låg deltagarsnittet runt 30 
löpare. 
- Men 2011 gick vi ut med inbjudan lite 
bredare, berättar Günter. Det blev något 
av en ”boom”. 
Därefter deltar 60-70 löpare per gång. 
Rekordet innehar Trollhättan med 90 
deltagare 2014.
Fortfarande är det sex klubbar som ar-
rangerar. Men idag har Främmestad och 
Skogsvargarna ersatts av Vedums AIS 
och Lidköpings VSK.

Som ett kuriosum kan nämnas att start-
avgifterna lottas ut till löparna efter varje 
tävling.
- Vi kommer att fortsätta arrangera så 
länge intresse finns, avslutar Günter och 
visar den senaste inbjudan, som just har 
distribuerats.

Lennart Karlsson

Källor: Alice och Günter Gross
 Stellan Olsson, ”meste” löpare i Vinterserien

Stellan Olsson och Günter Gross.
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Innan Kvänums Idrottsförening 
bildades i mars 1926 hade det 
funnits åtminstone två äldre fören-
ingar med idrott i köpingen. 
Såväl 1912 som 1921 är årtal som 
bekräftats. Men om de föreningarnas 
stabilitet sägs inget. Det var oftast fråga 
om bristande ekonomiska resurser, som 
gjorde att dåtida föreningar inte över-
levde så länge. Den idrottsliga organisa-
tionen fanns heller inte och vad fotboll 
beträffar så var det svårt att hitta lämp-
liga platser för utövandet.

Bland de som bildade Kvänums Idrotts-
förening 1926 och spelade i det första 
laget var Gunnar Hjelmberg, Karl Svens-
son, Oskar Persson, John Lundell (som 
även var föreningens förste ordförande, 
en post han innehade under 15 år), Ha-
rald Andersson (Backebo), Robert Lans, 
Nils Bergstrand, Sven Hermansson, Egon 
Johansson, Viggo Nilsson, Fridde Nils-
son och Bertil Andersson.

Platsen för den första fotbollsplanen var 
utmed nuvarande Tornumsgatan. Det 
första föreningen hade att göra var att 
köpa en fotboll för 10:72, samt att hyra 
platsen för utövandet med 80 kronor. Re-
dan i maj mötte man Floby IF och senare 
kom även Tråvads IF och Vedums IK på 
besök. För att finansiera verksamheten 
ordnades fester.
  1927 flyttades fotbollsverksamheten 
till närheten av tegelbruket, där även en 
dansbana anlades. Därmed hade KIF en 
fast plats för såväl idrott som festarrang-
emang.
   Samma år startades seriedeltagandet. 

Kvänums
Idrottsförening

Någon större framgång rönte inte laget, 
men man skrapade i alla fall ihop fem 
poäng i Västgötaserien klass III E. Det 
synes som om inte föreningen var mogen 
för seriespelet vid den tidpunkten. Något 
B-lag fanns inte. Inte förrän 1931 dyker 
Kvänums IF åter upp i seriesammanhang 
och då i Skaraortens Pokalserie. Samma 
höst är man tillbaka i ”klass III E”-serien. 
Först därefter fanns också ett B-lag med 
i seriespel. På samma nivå, i förbundets 
lägsta serie, höll man till under hela 
30-talet. 1941/42 kom första seriese-
gern med avancemang till Div. V Västra 
Skaraborgsserien. Där visade laget stor 
stabilitet med ett par andraplatser som 
toppar. 
  1956 invigdes idrottsplatsen vid Oltorp. 
Genom serieomläggning 1961, då Div. 
VIII försvann, var Kvänums IF åter 
tillbaka i lägsta förbundsserien. 1966 
kom nästa serieseger, men vad hjälpte 
det när två år senare även Div. VII tas 
bort. Återigen var Kvänums IF nere i 

lägsta serien. 1975 blev det ny seriese-
ger. Samma år invigdes dessutom Nya 
Idrottsplatsen. Debuten i femman skedde 
lagom till 50-årsjubiléet. Tio år senare 
var det dags för ytterligare avancemang, 
för första gången spel i Div. IV. 1990 når 
man för första (och enda) året dessutom 
epitetet ”bästa lag på slätten”. Efter en 
degradering tog KIF 2001 en ny seriese-
ger samma år som man firade 75-årsju-
bileum. Två år senare hade emellertid en 
djupdykning gjorts: raset slutade i Div. 
VI.

2010 vad det dags för ett samgående med 
Jungs IF. Konstellationen kallade sig 
därför helt kort JK10.

Fakta Kvänums IF: 1926- … (sista spel-
året 2009). Idrottsplatser: Tegelbruket, 
Oltorp, Nya idrottsplatsen. Dräkt: Första 
dräkten lär ha varit gul-svartrandig tröja 
och svarta byxor. Senare blev röd tröja 
och blå byxor klubbens ordinarie dräkt. 
Seriesegrar: 6. 40/41 Div. VII, 1966 Div. 
VII, 1975 Div. IV, 1985 Div. V, 2001 
Div. V, 2006 Div. VI.
Segrar i Varaalliansens inomhuscup: 2
Serieseger JK10: 2011 Div. VI.

Andra sektioner: Löp-och cykel (enda 
kvarvarande sektion), bordtennis, bandy, 
handboll, damfotboll, samt ungdoms-
verksamhet.

Ungdomsverksamhet. 1946 startades 
ungdomsverksamheten med ett P16-lag i 
fotboll. 1961 bildas ett juniorlag och man 
har då flera ungdomslag i seriespel.
Damfotboll. Som en av de första klub-
barna på slätten bildade KIF 1968 ett 
damlag, som 1972 deltog i den första 
lokala serien.
Löp-och cykel-sektionen startade 1987 
för att ta tillvara det cykel- löp- och skid-
åkningsintresse som fanns på orten. 

A-lagstruppen 1982
St.fr.v. Morgan Ottosson, Jerker Andersson, Sven-Erik Bertilsen, Kjell-Ove Hassel-
ström,  Wolf Sporer, Jerker Ström, Anders Ryman, Sven-Erik Westfeldt, Kent Johans-
son, Ingvar Whass.
Sittande fr.v. Peter Andersson, Anders Karlsson, Conny Ullström, Jörgen Berggren, 
Börje Falk, Johan Whass, Tommy Mörk, Christer Svensson, Jonas Jonsson, Anders 
Wersén saknas på bilden.

1927 års lag
St.fr.v. Sven Hermansson, Harald Andersson (Backebo), Sven Bergstrand, Viggo Nils-
son, Bertil Andersson, Nils Bergstrand, Karl Svensson, John Lundell, Robert Lanz.
Sittande fr.v. Gustav Hjelmberg, Gunnar Lundell, Josef Persson.
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1989 arrangerades det första ”Midnatt-
sloppet”, med start och mål vid Oltorp. 
Det visade sig vara en succé. Två år 
senare deltog över 500 löpare och snart 
blev loppet till en långlivad tradition med 
ett 30-tal olika klasser och ett kringarr-
angemang, som lockade massor med 
publik. T.ex. kan nämnas en ”Super-
startävling” mellan prästerskapet och 
företagarna i Kvänum. Till gemytligheten 
har också Ingvar Oldsberg starkt bidragit 
som konferenciär under många år.
  1996 arrangerades ”I:a Majloppet” på 
mountainbike för första gången. Det har 
också blivit till en pågående tradition, 
liksom nationella framgångar för Kvä-
numscyklisterna i mountainbike. Under 
2000-talet har åtskilliga SM-tecken 
hamnat i Kvänum.         
Bordtennis. Redan 1945 deltog Kvä-
nums IF med framgång i Varaortens 
Bordtennisserie.  Folke Skallström, 
Henry Boström, Holger Svensson och 
Folke Svensson hör till de mest namn-
kunniga bordtennisspelarna. Stjärnan i 
laget var Folke Skallström, som tidigare 
i Lidköpings BTK blivit Skaraborgsmäs-
tare. Under större delen av 1950-talet 
spelade KIF i V. Skaraborgsserien.   
Bandy har funnits på programmet i olika 
sejourer. Första gången fr.o.m. 1952. 
1969 togs bandyn upp på nytt, men blev 
inte särskilt långlivad.
Handboll. 1973 startade handbollsverk-
samheten under ledning av eldsjälen Rolf 
Wersén. Det blev god fart på verksamhe-
ten och KIF klättrade uppåt i seriesyste-
met ända till Div. II 1987.
Som mest hade KIF fyra lag.

Kvänums gymnastikföreningar.
Den 11 september 1936 bildades två 
gymnastikföreningar i Kvänum  

2016 firar Hembygdsförbun-
det hundra år. I Västergöt-
land manifesterades detta 
genom en mässa på Tånga 
Hed i Vårgårda 17-18.9 med 
i idrottshistoriska kretsar väl-
kände Sven-Åke Mökander 
som mässgeneral.

För första gången deltog också WIS i ett 
arrangemang av det här slaget genom 
en bemannad monter där vi visade upp 
vilka idrottshistoriska sällskap/föreningar 
som finns i landskapet och olika skrifter 
som dessa tagit fram och vår tidning som 
fanns för utdelning mm. 

TÅNGAMÄSSAN För oss som deltog kändes det väldigt 
bra att vara med tillsammans med en rad 
hembygdsorganisationer, släktforskare, 
museer, arkiv och specialföreningar av 
olika slag. På det idrottshistoriska områ-
det fanns förutom WIS också Carl-Owe 
Johansson på plats med Kålles Rekord-
Magasin.

Det blev många tillfällen att berätta om 
den idrottshistoriska rörelsen och hur 
man kan bli medlem i ett lokalt sällskap, 
många samtal och kontakter både i WIS-
montern och vid besök i andra organisa-
tioners montrar. Sammantaget en både 
ny och lyckad erfarenhet som visade 
på vikten av att synas även i ett bredare 
sammanhang.

                                       Tommy OlssonSven-Åke Mökander

–  Kvänums Kvinnliga Gymnastik-
klubb och Kvänums Gymnastikför-
ening. Vid bildandet av de båda fören-
ingarna var 50 personer närvarande. Till 
styrelse hos damerna valdes Dagmar 
Winroth (ordf.), Disa Winroth (v.ordf.), 
Ingrid Apelgren (sekr.) och Maj-Lis 
Larsson (kassör).
  Skolrådet upplät gympasalen för akti-
viteterna, där damerna fick tillträde på 
fredagar och herrarna på torsdagar. 
  Samarbetet mellan de båda förening-
arna var gott och man beslöt att anordna 
en Luciafest, samt inköpa en bock. 1937 
deltog föreningarna i Västergötlands 
Gymnastikförbunds stora gymnastikfest 
vid pingst i Falköping. 
  Aktiviteterna var mindre under bered-
skapsåren, men 1948 hade man kommit 
igång ordentligt och höll uppvisningar på 
många ställen runt om i bygderna. Två av 
de manliga gymnasterna, bröderna Folke 
och Sven Svensson, blev uttagna att delta 
i en svensk 200-mannatrupp vid OS i 
London. Vid återkomsten till Kvänum 
blev de ordentligt firade.
  1952 var det ånyo ett OS-år, men det 
bekom inte Kvänumsborna, som i stället 
startade husmorsgymnastik.

  1956 däremot var det Ryttar-OS i 
Stockholm. 12 kvinnliga gymnaster från 
Kvänum ingick i Västergötlandstruppen, 
som åkte chartrat tåg till Stockholm för 
att ha uppvisning på Olympiastadion för 
inte minst Englands drottning Elisabeth 
och prins Philip.

Ja, det var väl de mest spektakulära 
höjdpunkterna för Kvänumsgymnasterna, 
som fortsatte med många uppvisningar - 
inte minst i Vara 1973. Tillsammans med 
Varas kollegor stod Kvänumsgymnas-
terna som arrangör för VGF:s gymnas-
tikfest på Torsvallen med 900 glada 
deltagare.
  Vid Kvänumsföreningarnas gemen-
samma 50-årsfirande 1986, stod de som 
arrangör för VGF:s gymnastikfest i 
Kvänum med 800 ”aktivister” inför en 
tusenhövdad åskådarmassa. En tidnings-
reporter skrev: ”Säkert skulle gymnasti-
kens fader P. H. Ling med stort intresse 
velat följa föreningarna i Kvänum och 
dess verksamhet. Dessa föreningar har 
aldrig legat i träda eller haft någon kris, 
tvärtom har intresset för gymnastik stått 
sig fint.”
  1996 slogs de båda föreningarna sam-
man i Kvänums Gymnastikförening. 
Goda representanter för de båda könen 
är Gunni Svensson för de kvinnliga. Hon 
skötte nämligen träningen i dryga 60 år! 
Lennart Johansson har varit en manlig 
ledargestalt.
  Tyvärr har det inte lyckats att få fram 
den bildande styrelsen för den manliga 
föreningen. Översvämningskatastrofen 
i Kvänum 2014 förstörde många viktiga 
dokument.

                              Carl-Owe Johansson
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VARA

Vara Idrottshistoriska Sällskap 
stämde träff med representanter för 
Vara Sportklubb, för att få ta del av 
episoder ur de snart 90 gångna åren 
i VSK:s historia. Den 20 december 
2016 fyller nämligen Vara SK exakt 
90 år.

Ordföranden i Vara SK, Christoffer 
Hjelm, påtog sig ansvaret att förmedla 
de gångna åren, även om hans i samman-
hanget blyga ålder inte medgav så många 
personliga minnen bakåt i tiden. Däremot 
kunde han med modern utrustning på duk 
via stolpar berätta om utvecklingen.

Efter att Vara Gymnastik & Idrottsfören-
ing (bildad 1919) lades ner 1925, gjorde 
dess gamla styrelse ett misslyckat försök 
till återuppstående. Varefter ett yngre 
gäng tog saken i egna händer och bildade 
en helt ny förening. Det skedde vid en 
träff på Ordenshuset den 20 december 
1926. Att föreningsnamnet skulle lyda 
Vara Sportklubb var på förhand bestämt.
  Till styrelse valdes: Ordf. Gunnar Pet-
tersson, vice ordf. Lars Larsson (Buss-
Lasse), kassör Helge Johansson, sekr. 
Eric Siesing, materialförvaltare Eric 
Nilsson, suppleanter Axel Svensson 
och Herbert Almqvist, revisorer Harald 
Svensson och Nils Dahllöf, rev. supple-
ant Nils Florin.

Fotboll och allmän idrott skulle utövas 
av sektioner som valdes. Fotbollssek-
tionen bestod av Gunnar Pettersson, 
Eric Siesing och Nils Dahllöf. Allmänna 
idrottssektionen: Helge Johansson, Nils 
Florin och Harald Svensson.

Idrottsverksamheten inom Vara SK kom 
att bli livaktig och snart fanns det även 
sektioner  inom gymnastik, bandy, cykel, 
brottning (dock kortvarig), skidor och 
orientering. 

Här följer 
några 
milstolpar i 
klubbens 
historia:

• Idrotts-
 platsen 
 invigs och 
 får namnet 
 Torsvallen.
• Fem gymnaster från Vara SK deltar i  
 massuppvisning vid OS i Berlin.
• Vara SK blir Skaraborgsmästare i  
 fotboll via seger över IFK Hjo. 

VARA SK 90 ÅR

 Allsvenska IF  Elfsborg blir dock för  
 svåra i DM-finalen på Torsvallen.
• Vara SK går upp i Västsvenskan.
• Kommunen tar över Torsvallen.
• Ishockey och damhandboll in-
 troduceras som sektioner.
• Bordtennissektionen bildas.
• Landskamp i bordtennis mellan Sve- 
 rige och Österrike i Alléhallen.
• Nya fotbollsplanen invigs och ny  
 omklädningspaviljong byggs.
• Dubais landslag möter en Vara-
 kombination på Torsvallen.
• Engelska ligalaget Birmingham City  
 kommer till Torsvallen och sätter nytt            
 publikrekord (1 600 åskådare).
• Skotska ligalaget FC Aberdeen gästar  
 Torsvallen. 
• VSK står som värdar för bordtennis 
 landskampen Sverige-Jugoslavien.
• Medlemmar i Vara SK bygger egen  
 klubbstuga i anslutning till omkläd 
 ningspaviljongen.
• Juniorlandskamp Sverige-Danmark på  
 Torsvallen.
• 1996.  Vara SK spelar för första   
 gången i Div. III
• Vara SK 75 år. Kval till Div. II mot  
 Mjölby AIF.
• Sparbankshallen invigs, där Vara SK  
 är en av delägarna.
• VSK startar damfotboll (en treårig  
 parentes 1972-74 inte att förglömma).
• VSK bygger Bendersvallen – ortens  
 nya konstgräsplan.
• VSK:s anläggning på Torsvallen brin 
 ner ner till grunden.
• 2012.  Herrarna tar sig tillbaka till  
 Div. III igen.
• 2013.  VSK:s damer gör sin första  
 säsong i Div. I.
• 2013.  VSK köper Sparbankshallen av  
 de andra ägarklubbarna.

• 2014.  Sparbankshallen byggs ut.
• 2014.  Vara SK startar handikapp- 
 idrottssektion.
• 2014.  VSK utses till årets förening av  
 Västergötlands handikappidrotts- 
 förbund.
• 2014.  VSK utses till årets förening av  
 Västergötlands bordtennisförbund.

Vara Sportklubb bedriver idag bordten-
nis, fotboll och handikappidrott (fotboll 
och innebandy). En viktig målsättning 
för klubben är att bedriva en ungdoms-
verksamhet som ska ge en bred bas för 
klubben med ett stort socialt arbete och 
engagemang, samt att skapa underlag för 
en kontinuerlig rekrytering av spelare till 
klubbens seniorverksamhet.

Så långt Vara SK:s stolpar och Christof-
fer Hjelms ribba vid mötet med Vara IHS 
(undertecknad har utökat stolparna något 
och dessutom höjt ribban). Eftersom 
Christoffer avbröt sin lovande domar-
karriär för ordförandeskapet i Vara SK, 
bjöds till fikat osedvanligt många doma-
repisoder – dock inte av Christoffer själv 
utan av f.d. aktiva spelare med betydligt 
högre ålder. Alla episoderna lämpar sig 
dock inte i tryck. Som vanligt vid träffar 
med Vara IHS spreds en gemytlig stäm-
ning och berättelserna var otaliga.
  Som avslutning överlämnade ordf. i 
Vara IHS, Carl-Owe Johansson, en gåva 
i form av ett diagram för samtliga Vara 
SK:s serieplaceringar i fotboll genom 
åren. Vara SK deltog i den allra första 
förbundsserien för lokala klubbar, som 
startade hösten 1927. Nästa år blir det ett 
nytt 90-årsjubileum! 

                             Carl-Owe Johansson
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BILDSKATTEN

”BILDSKATTEN”

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

Max Scott boxades i lätt weltervikt och representerade i tur och 
ordning Skene Atletklubb, BK Björnen, Helsingborg och Alingsås 
Boxningsklubb. Här får här in en fullträff på Sven Nilsson, BK Primo, 
Osby. De två möttes tre gånger varvid Scott vann en och Nilsson två 
matcher. Främsta meriterna för Scott var seger i Sydsvenska mäster-
skapet 1957, en landskamp mot Danmark 1958 samt silvermedalj i 
SM 1956 efter förlust med 0-3 mot Kurt Hjelm, Värnamo BK. Bilden 
tillhör Ronnie Andersson i Alingsås IHS.

1965.
Sture Pettersson, Vårgårdacyklisten, mönstrar 
in på I 15 i Borås. Han kom givetvis på cykel.

Kyrketorpsloppet.
Speedwaybanan vid Kyrketorp, en 1.000 meter jordbana för motorcykeltäv-
lingar, invigdes 1946.
Den har varit en publikmagnet i över 50 år.

Rankåsstugan.
Tibro AIK:s senare Tibro OK.s klubb-
stuga, uppfördes 1948. Här syns en 
uppvisning av en gymnastikgrupp från 
den tiden. Stugan är hjärtat av Rankås-
området -Tibros fritidsparadis.

Avbytarbås vid bandyplanen i Rydal.
Här spelades bandy på 50- och 60-talet.
Idag är den en parkering.

Invigningsmatch på den nya rinken 1947.
Norrby - Wendelsberg.
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IDROTTSFÖRENINGAR och
IDROTTSHISTORISKA 

FÖRENINGAR/SÄLLSKAP 
I VÄSTERGÖTLAND!

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

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

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

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

Efter flera års hemlöshet med 
samlingarna förpassade till 
packlådor, blev lördagen den 5 
november 2016 en glädjens dag 
för Vänersborgs Idrottshistoriska 
Förening. 

Då kunde man nämligen bjuda till invig-
ning av Idrottsmuseets nya lokaler med 
utställning i Idrottshusets källare. Trots 
ett regnruskigt väder blev det en festlig 
tillställning som samlade ett stort antal 
deltagare, ca: 130 st. både inbjudna gäs-
ter och andra intresserade som kom för 
att bekanta sig med det nya museet.
 VIHF har sedan lokalerna blev klara 
jobbat hårt hela hösten för att få montrar 
och samlingar på plats. Eftersom det nya 
museet har en mindre yta än det tidigare, 
kan inte samlingarna visas i sin helhet, 
men det som fanns på plats i form av 
pokaler och andras priser, diplom, foton, 
böcker, vimplar och olika utrustningsde-
taljer som använts i olika idrotter, rönte 
stor uppskattning av invigningsbesö-
karna, likaså de gamla bandyfilmer som 
rullade på en TV-skärm i museet.
 Glädjen över att ha fått ett museum 
på plats igen framhölls också på olika 
sätt när det var dags för den officiella 
invigningen, som inleddes med 45 min. 
svängig konsert av Vänersborgs stads-
musikkår. VIHF-ordföranden Benny 
Östh hälsade alla välkomna till invig-
ningen, som var en del av Vänersborgs 
kulturvecka och erinrade om eldsjälar 
som Carl-Martin Biörkkvist, S Gunnar 
Peterson och Harald Jakobsson som 
en gång startat föreningen och museet. 

Vänersborgs
 Idrottshistoriska 

Förening
inbjuder till 

 
Årsmöte 2017

Måndagen 20 Februari Kl. 1900

i sal ovanför musèet.

Årsmötesförhandlingar, 
kaffeservering,

(Vi försöker få en 
föredragshållare)?

Styrelsen önskar alla 
Välkomna!  

EFTERLÄNGTAD MUSEIE-INVIGNING
Efter flera tuffa år, år man kämpat för att 
finna nytt hem för museet, var det förstås 
mycket glädjande att man nått fram till 
en lösning.
 Uppdraget att symboliskt klippa 
bandet och förklara museet invigt (följt 
av en härlig tvåmanna trumpet fanfar) 
hade Vänersborgs kommundirektör Ove 
Thörnkvist, som hyllade det arbete som 
nedlagts för att får till stånd det nya 
museet, som han ansåg nu hamnat på rätt 
plats som en del i Vänersborgs sportcen-
trum och även han påminde om bandet 
mellan kultur och idrott.Han överläm-
nade även från Vänersborgs kommun en 
penninggåva som bevis på uppskattning. 
Även Bo Carlsson höll ett spotantal 
där han uttryckte både historiskt och 
framtida utveckling. Hyllade med blom-
mor, gåvor och uppskattande ord gjorde 
även Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap 
genom ordföranden Roland Gustafsson, 
som även hade med en hälsning från 
hemkommunen Karlsborg samt natur-
ligtvis närmsta grannen, Trollhättans 
Idrottshistoriska Sällskap som överläm-
nade blommor och en lyckönskan om 
god fortsättning. 
 VIHF gladdes förstås åt att man vid 
invigningen även hade besök av dött-
rarna till några av stiftarna, Ylva Biörk-
kvist och Ann-Christine Salenius (född 
Jakobsson) med familj.
 Förutom invigningsceremonin fira-
des det nya museet med öppet hus under 
större delen av lördagen och det lockade 
som nämnts många besökare. Alla hade 
möjlighet att bese de nya lokalerna och 
de samlingar som fanns utställda och 
man trakterades även med kaffe och en 

speciellt, mycket vacker och god invig-
ningstårta som skapats av Nordfeldts 
konditori. Också det mycket uppskattat.
 Eftersom det inte ges utrymme att på 
en gång presentera alla våra samlingar i 
det nya museet, är tanken att innehållet i 
flertalet av montrarna med vissa inter-
valler kommer att bytas ut, när genom-
gången av de magasinerade samlingarna 
blir helt klar. Vi kan också nämna att två 
montrar står uppställa i Vargöns centrum-
hus, tanken är att även andra ytterområ-
den ska utsmyckas på sikt.  
 Beslut om regelbundna öppettider 
för det nya museet är också under utar-
betande och det finns även idéer om att 
hålla öppet i samband med större arrang-
emang i sportcentrum. Viktigast av allt är 
dock att ett idrottshistoriskt museum nu 
åter finns på plats.

Text: Ing-Britt Knutsson 

VÄNERSBORG
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Vid 18-milaloppet i VM 1986 går Mag-
nus Knutsson loss på det elfte varvet, av 
de femton varv gånger tolv kilometer, 
som tävlingen omfattar. Vid utgången 
av det tolfte varvet har han en ledning 
på tjugotre sekunder. Då hoppar kedjan 
av. Servicepersonalen är relativt snabbt 
framme med en ersättningscykel. Den 
går dock inte att växla, vilket innebär att 
han nästan står stilla i backarna. Tack och 
adjö!
   Nej, den gången lyckas det inte för 
Magnus, jättetalangen. Annars går hans 
karriär som ung cyklist redan som på 
räls. Både som junior och senior får han 
direkt stora framgångar i cykellands-
laget. I Olympiska spelen 1984 är han 
tillsammans med Bengt Asplund, Håkan 
Larsson och Per Christiansson med i lag-
tempolaget, där Sverige kommer femma. 
Han tar sju lag-SM-guld och 1985 vinner 
han också guld i tempoloppet. Samma år 
blir han även ”Stor Grabb” nummer 75 
bland Sveriges cyklister. En idrottsman 
som naturligtvis vänersborgsklubben, 
CK Wänershof, är mäkta stolta över.
   Att cykla är en både nyttig, rolig och  
innovativ fritidssysselsättning. Det anser 
i alla fall cykelklubben Wänershof – som 
redan från början satsar stort. Här kan 
man få hyra cykel för en låg penning. 
Tävlingskläder står klubben för, bort-
sett från cykelbyxor som man får köpa 
själv. Med andra ord stor skillnad från 
1920-talet, då klubben bildas.  Då kostar 
en ny cykel hela kontantlönen under fyra 
månader för en manlig lantarbetare – 
och sex månader för en kvinna i samma 
situation.

 CK Wänershof satsar under många 
år målmedvetet på sina unga cyklister. 
Framför allt genom sin karismatiske 
ledare Bertil ”Galning” Johansson. Ett 
skämtsamt smeknamn, som han tillskan-
sar sig på grund av sin bilkörning - där 
han i hysterisk fart transporterar både 
cyklar och cyklister i framför allt den 
västgötska landsbygden. Då han slutligen 
får Tore Wibom-priset - för årets bästa 
idrottsledare i Vänersborg - är det också 
ett synnerligen rättvist  val.

VÄNERSBORG

Magnus och Björn – två cykelgiganter

1980 vinner Björn Johansson, Timo 
Murberger och Magnus Knutsson SM i 
lagtempo för juniorer. Magnus hemför 
dessutom både 1980 och 1981 SM-guld 
i det individuella tempoloppet. Både 
Magnus och Björn blir sedan stöttepe-
lare i det svenska cykellandslaget - där 
bland annat Björn är med och bärgar ett 
brons i lagtempo vid OS i Seoul 1988. 
Stronga killar som för evigt är inskrivna 
i Vänersborgs stolta idrottshistoria.

   Cykelklubben Wänershof har lyckats 
bra i ungdoms-SM under åren. Bara 
sedan 1978 har man tagit över femtio 
guldmedaljer, plus ungefär lika många 
silver- och bronsplaketter. 2004 blir man 
till och med bästa ungdomsklubb i SM 
och 2005 blir man tvåa. Övergången från 
juniorer till seniorer har dock inte varit 
lika framgångsrikt. Några Wänersho-
fare har dock gått vidare och klarat sig 
galant i konkurrensen, framför allt just 
Magnus Knutsson och Björn Johansson. 
Det är också de, tillsammans med Timo 
Murberger, som gör den första, stora 
satsningen för att lyckas på en högre 
nivå. Inför säsongen 1980 satsar de med 
klassisk ”Sixten Jernberg-träning.” Med 
andra ord, stenhårt. De kör testcykel, löp-
ning och skidor året om – och så tränar 
de med de internationellt kända Fåglum-
bröderna, som lär dem att åka verkligt 
fort. De har endast ett mål i sikte, att 
vinna SM i lagtempo i Uppsala samma 
år. Så blir det också. Man får till ett per-
fekt lagtempo och tar hem segern.  
   Om Magnus är jättetalangen så har 
Björn Johansson däremot en mer ”ving-
lig” bakgrund. Mellan åren 1975-1977 
består hans idrottande av fotboll med 
IFK Vänersborg, terränglöpning med 
VAIK, orientering, skidor med Väners-
borgs Skidklubb och ishockeyspel i 
VHC. År 1978 i februari kommer han i 
kontakt med CK Wänershof. Det är vid 
en sportlovsaktivitet, där man får prova 
på olika idrotter. Den entusiastiske Bertil 
Johansson övertygar honom att cykel 
verkligen är något han passar för. Björn 
är i början av karriären en cyklist, som 
ofta blir avhängd redan i starten. Un-
der två års tid är han ganska långt efter 
de flesta – men sedan börjar det hända 
saker. Ja, han kommer till och med med i 
landslaget. 1986 är han exempelvis med 
och vinner NM i lagtempo och på VM 
blir lagtempolaget sjua.
   Nu börjar Björns allra bästa cykelsä-
songer. 1987 vinner han både Västbolop-
pet, Solleröloppet och Baccoloppet, alla 
tävlingar som ingår i Svenska Cupen. 
Vid SM vinner han 5-milen, dryga mi-
nuten före Magnus. I linjeloppet piggnar 
Björn till vid slutvarvet och tar hem 
vinsten. Björn är dubbel svensk mästare, 
den tredje i historien. Som bevis på sin 
framgång under säsongen 1987 får han 
även motta ”Postryttaren”, som Sveriges 
bästa cyklist.
   De roligaste tävlingsminnena är troligt-
vis ifrån Väner-Touren 1987, med etapp-
mål i Vänersborg, där han får vinna solo 
inför flera tusen Vänersborgare. Björn 

blir sedan nominerad till OS tillsammans 
med Anders Jarl, Jan Karlsson och Mi-
chel Lafis. Detta skall bli lagtempolaget 
till OS. Väl i Korea är det så dags för att 
se hur laget står sig i konkurrensen. Jodå. 
Jättebra, de tar brons! ”När vi kom OS-
trea efter DDR och Polen var vi världens 
bästa ”rena” lag – det törs jag påstå”, 
konstaterar Björn Johansson efteråt.
   VM 1990 går i Japan. Lagtempola-
get består nu av Jan Karlsson, Magnus 
Knutsson, Björn Johansson och Michael 
"Roddarn" Andersson. Trots mycket strul 
slutar laget på femte plats. Efter VM 
beslutar sig Björn och Magnus för att 
inte delta mera i landslaget under Ville 
Nordins ledning. Samarbetet ”funkar” 
helt enkelt inte. Inför OS-säsongen 1992 
beslutar Svenska Cykelförbundet sig 
dock för att ersätta Ville Nordin med 
Jupp Ripfel. Magnus är inte med denna 
gång, men Björn är återigen med i lag-
tempolaget. Tanken är att karriären skall 
få en lysande slutpunkt. Från början ser 
det också ganska ljust ut - fram till 50 
km Då händer det som absolut inte får 
hända. "Roddarn" kör in i Johan Fagrells 
bakhjul och så är den dagen förstörd. 
Efter OS-fiaskot i Barcelona lägger Björn 
Johansson av, bara 29 år gammal. Karriä-
ren är ändå inte så pjåkig. Fem SM-guld 
och sex segrar i Nordiska mästerskapen 
smäller högt. Lägger man till Magnus 
Knutssons sju SM-guld i lag är saken 
självklar. Magnus Knutsson och Björn 
Johansson är Vänersborgs bästa cyklis-
ter genom tiderna!  Den ene är bara en 
urhoppad kedja från att bli världsmästare 
och den andre ordnar ett OS-brons till 
Sverige. Heder åt dessa giganter!
                                         J-O Gustafson
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Mark har idag 14 idrottsföreningar  
som bedriver fotboll, efter samman-
slagningen av Torestorp-Älekulla till
TÄFF, dessutom är Hyssna lite 
vilande.

Det är bra av en kommun med 34 000 
invånare, men varje samhälle försöker att 
hålla sin förening vid liv.  Det finns dock 
en del sammanslagningar som Svansjöal-
liansen  bland ungdom och Sätila-Ubb-
hult  ihop med Hällingsjö på reservsidan. 
Även Björketorp- Hajom på damsidan.
Äldst av föreningarna är Fritsla IF som 
bildades 1920, Skene IF bildades 1921, 
Kinna IF 1922 och Rydals GOlF 1923. 
Det har blivit många derbymatcher  
genom åren och derbyt Kinna mot Skene 
drog närmare 1000 åskådare. 
Ett mindre derby är i div 5, där Kinnahult 
och Fritsla lockade över 250 betalande. 
Markserien startade 1921 med Fritsla 
som segrare de 2 första åren, här kan 
nämnas att Kinna vid ett tillfälle spelade 
med 12 man mot Fritsla.
De största derbyn som spelades på 30 
och 40-talet var Fritsla mot Kinna. 
Publikt var 2000 åskådare inget ovanligt. 
Intresset var så stort att tåget gjorde 
uppehåll mitt för Häggåplan i Fritsla. 
Såhär kunde man läsa i tidningen: Ett 
extratåg utgår från Skene 11.15, Kinna 
11.22, Kinnahult 11.27 och anländer till 
Fritsla 11.35 där uppehåll göres på linjen 
mitt emot idrottsplatsen. Sedan var det 
bara att promenera över åkern.
Kinna  marcherade snabbt uppåt på 
50-talet sedan man 1948-53 tagit ner en 
stockholmare, Hilding Moggli Gustavs-
son som tränare. Han följdes senare av 
Sixten Tjärpapp Rosenqvist från GAIS.
1954 gjorde Kinna IF debut i Div 2 som 
då var den näst högsta serien i Sverige. 
I dag har vi ju både Div l och superettan. 
Kinna mötte i första hemmamatchen 
Jönköpings Södra inför nya publikrekor-
det 4 500 åskådare. Det rekordet slogs 
när IF Elfsborg drog 5 611 betalande, det 
rekordet står sig än i dag.
Det var många av den tidens storlag i 
tvåan, förutom Elfsborg och Jönköping 
även Örgryte, Waggeryd med sin lands-
lagstrio Sven Gliet Eliasson, Lennart 
Jöns Nilsson och Göran Lindblad. Även 
Norrby med Reino Börjesson, Halmia, 
Råå IF, IFK Malmö och GAIS med Karl- 
Alfred Jacobsson, lag som hade sin stor-
hetstid på femtiotalet. Den största publik 
som Kinna spelat inför är säkerligen mot 
Örgryte på Gamla Ullevi 1957, då 
14 751 såg matchen. Örgryte ledde serien 
före Elfsborg. Det kan vara på sin plats 

Ett foto från 1951 var slutet på de jämna derbyna mellan Kinna IF och Fritsla IF, då 
Kinna drog ifrån. På bilden från Viskavallen i Kinna som (1-1), ser vi förbrödringen. 
Bakre raden fr.v.:
Kjell Johansson KIF, Arne Svensson KIF, Gunnar Pettersson FIF, Elon Bengtsson 
FIF, Bengt Persson KIF, Rolf Lundberg FIF, Egon Eliasson FIF, George Qvist KIF, 
Berndt Lindberg KIF, Rolf Eliasson FIF, Yngve Brodd FIF, Göte Larsson KIF, 
Tage Riedel KIF, Ingvar Bylund FIF och Leif Arnarsson KIF.
Främre raden fr.v.: 
Gunnar Bank KIF, Kurt-Erik Eliasson FIF, Lill-Arne Andersson FIF, Villard 
Vernblom FIF, Rune Flack KIF, Arne Andersson FIF och Gunnar Petersson KIF. 

MARK

FOTBOLLEN I MARKS KOMMUN
att presentera lagen. ÖIS Kurt Johans-
son, Lennart Wing, Helge Börjesson, 
Rolf Wetterlind, Vilgot Schwarts, Stig 
Jarlsborn, samt femmannakedjan Karl-
Erik Tölö Kristensson, Gunnar Gren, 
Agne Simonsson, Rune Börjesson och 
Bengt-Göran  Johansson. ÖIS vann med 
4-1. Kinna Arne Andersson, Gunnar 
Pettersson,Rune Arvidsson, Ragnar 
Eriksson, Tage Riedel, Göte Larsson 
samt forwards Roger Skoglund, Gunnar 
Bank,
Sven Andersson, Arne Jätten Knutsson 
och Conny Persson.
Bästa placeringen för Kinna i serien 
under allsvenskan var en sjätteplacering  
57-58.
Mark har haft många allsvenska spelare 
genom åren, men den störste är utan 
tvekan Yngve Brodd. Uppvuxen i Rydal 
gjorde han debut redan som 13-åring i A-
laget såväl i fotboll som bandy. Somma-
ren 1950 gick han över till Fritsla IF, där 
han även jobbade som målare, att cykla 
3 mil per dag till jobbet var inget konstigt 
för honom. Det blev 1,5 år i div, 4 med 
Fritsla innan Örebro SK lockade. I lands-
laget mot pressens lag på våren -52 blev 
Brodd uttagen som reserv, fick hoppa 
in och gjorde succé. Kom med till OS i 
Helsingfors och var med och tog brons. 
På hösten samma år skrev han proffskon-
trakt med Toulouse FC. 

Debut på våren -53 efter endast 19 
matcher i ÖSK. Han stannade i Frankrike 
i l0 år och efter hemkomsten spelade han 
för IFK Göteborg, där han även blev trä-
nare. Yngve tränade senare även Örgryte.
Med dessa rader om Rydals store son 
avslutar vi om herrfotbollen i Mark.

DAMFOTBOLLEN I 
MARK
Öxabäck IF var pionjärer inom svensk 
damfotboll, och att damfotbollens  vagga 
stod i Mark och Öxabäck är ju allmänt 
känt. Det var 1966 som Kerstin Anders-
son-Johansson, Kerstin Larsson, Anna-
Greta Skoglund  Olsson och Maj-Britt 
Håkansson- Oscarsson träffades på en 
dans i Borås.
De böljade prata fotboll som de fuskat 
lite med i uppvisningsmatcher, så när de 
kom hem kontaktade de Ebba Andersson. 
Det var starten för svensk damfotboll. 
Det är väl bekant för alla hur det gick, vi 
kan bara nämna sex segrar om Svenska 
Mästerskapet.  Plus en inofficiell och sex 
segrar i svenska cupen. Plus l7 serie-
segrar. Öxabäck har dessutom bistått 
svenska landslaget med ca 25 spelare.
Efter 1998 drar sig Öxabäck ur seriespe-
let och damfotbollen dör ut i samhället.

Sven-Olof Andersson
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Hagge D Strilb
Nils Attos Bernon
Rustan Sten Pamke
Rave Hong
Pam y Lev
Aron Erss Nedan
Hasso N Jonnbert
Kristen A Gösso
Ricko N Laress
Boel Mie Ridde

   1. Stig Dahlberg
  2. Bertil Antonsson
  3. Petrus Kastenman
  4. Ove Grahn
  5. Evy Palm
  6. Arne Andersson
  7. Bernt Johansson
  8. Gösta Eriksson
  9. Erik Carlsson
10. Meeri Bodelid

Rätt lösning till ”Verkliga Västgöta Veteraner”

Hoppas att det gav en stunds tidsfördriv och inte för mycket grubbleri, Lennart Karlsson

TORSDAGEN DEN 21 SEPTEMBER
Kl.07.00  Avresa från Vänersborg och möjlighet till påstigning från 
  samtliga sällskap/föreningar inom WIS (se senare info om 
  påstigningsplatser).
  Lunch och besök på Sixten Jernbergs Museet i Lima
  Besök vid Vasaloppsstarten i Transtrand
  Stopp vid någon kontroll efter ”Vasaloppsvägen” till Mora
Kl.19.30  Middag och logi på Hotel Siljan i Mora

FREDAGEN DEN 22 SEPTEMBER
Kl.07.30 Frukost på hotellet
Kl.09.00 Guidat besök på Vasaloppsmuseet i Mora 
  Avresa till Falun
  Lunch på Scandic Hotel i Falun
  Guidat besök på Lugnets Skidmuseum i Falun  
  Avresa från Falun
under em/kväll Avlämnande vid samma platser som på ditvägen

KOSTNADER     
Pris vid 50 betalande :  ca 1 600 kr (justerat pris vid lägre betalande)   
Enkelrum tillkommer:          300 kr

INGÅR
Helturistbuss nämnda väg upp till Mora och från Falun på vägen hem, lunch på Sixten Jernbergs 
Museet i Lima, 2-rätters middag, logi i dubbelrum samt frukost på Hotel Siljan i Mora, guidat besök 
på Vasaloppsmuseet i Mora, lunch på Scandic Hotel i Falun, guidat besök vid Skidmuseet i Falun 

PRELIMINÄR BOKNING (ej bindande)
Du kan göra en preliminär bokning redan nu, denna är ej bindande, men garanterar dig en plats – 
först till kvarn ! Kontakta Lars-Göran Bengtsson på följande sätt:
Adress:  Roddaregatan 4C, 462 35 Vänersborg 
Mobil:   073 639 71 88 
Mail:   lgb.vanersborg@gmail.com 

MEDLEMSRESA
21-22 SEPTEMBER 2017

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
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WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA

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

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

Runt om i våra skogar kan man se 
spåren efter skytteföreningar, vars 
verksamhet sedan länge upphört. 
Allt från övergivna skyttepavil-
jonger, som håller på att falla 
samman, till mer gediget byggda 
markörgravar och skjutplatser.
Wårgårda IHS har under en tid gjort en 
inventering av kommunens tidigare ge-
värsskyttebanor. Utan ”lokal” hjälp hade 
detta nästan varit omöjligt, då de flesta 
skjutbanor numera är, i det närmaste, 
helt igenvuxna eller bortodlade. I bästa 
fall kan man se grundstenar till skytte-
paviljonger samt rester av markörgravar 
och skjutplatser. Några få undantag finns 
dock, där skyttepaviljongerna fortfarande 
finns kvar, trots att de aktuella skytte-
föreningarna sedan länge upphört med 
sin verksamhet. Några paviljonger har 
flyttats och fått andra  uppgifter. Så har 
t.ex. en blivit redskapsbod (Tumbergs 
Skytteförening) och en annan har fått en 
ny roll som hönshus (Kvinnestads Skyt-
teförening). Så sent som i juni 2016 fick 
en f.d. skyttepaviljong en ny uppgift, då 
den omvandlades till en utescen (Södra 
Härene Skytteförening).

 I början av sommaren 2016 
fanns fortfarande tre skyttepaviljonger 

Sista bilden på Södra Härene Skytteför-
enings skyttepaviljong på dess ursprung-
liga plats i Dalslund. Bilden tagen den 
31 maj 2016. Den 5-6 juni 2016 flyttades 
paviljongen till Södra Härene  hem-
bygdsgård (f.d. skolan) där den, efter lite 
”upputsning”, nu tjänstgör som utescen.
Foto: Stig Sjögren

Fast ärrad av ”tidens tand” är Ljurs Skytteförenings paviljong fortfarande i sitt 
ursprungliga skick. Skogen har emellertid kommit ”farligt nära”. Bilden tagen den 
21 juli 2016.
Foto: Stig Sjögren

Vårgårda Skyttegilles paviljong i 
Rensvist börjar alltmer likna ”Törnrosas 
slott”. Bilden tagen den 22 juli 2016.
Foto: Stig Sjögren

kvar på sina ursprungliga platser ute i 
skogarna i Vårgårda kommun. Skogen 
”arbetar sig” emellertid allt närmare 
byggnaderna och det är bara en tids-
fråga innan de blir helt ”uppslukade”. 
Enda undantaget är Södra Härenes 
Skytteförenings paviljong i Dalslund, 
Södra Härene (uppförd 1925), som har 
fått ett ”nytt liv”. Sedan skyttefören-
ingen upphörde omkring 1983 har Södra 
Härene Hembygdsförening stått som 
ägare till byggnaden, som fortfarande 
är i ett förvånansvärt bra skick. I början 
av juni 2016 flyttades paviljongen till 
hembygdsgården (f.d. skolan) i Södra 
Härene, där den i fortsättningen fungerar 
som utescen. 
 1945 började Vårgårda Skyt-
tegille att bygga en ny paviljong på Gull-
högen. Paviljongen ersatte en tidigare 
byggnad från seklets början. I början 
av 1970-talet blev skytteföreningen 
uppmanad att flytta sin verksamhet från 
Gullhögen, då bebyggelsen kommit ”far-
ligt nära” skjutbanan. En ny skjutbana 
anlades då i Rensvist, några km utanför 
samhället, dit även paviljongen flyttades 
1971. År 2004 togs beslutet att lägga ned 
verksamheten och därmed  gick Vårgårda 
Skyttegille definitivt  ”i graven”. Då hade 
verksamheten gått på ”sparlåga” under 
flera år. Paviljongen står dock fortfa-
rande kvar, men naturen erövrar alltmer 

av byggnaden, som mer och mer börjar 
likna ”Törnrosas slott”.
 Den verkliga veteranen bland de 
kvarvarande skyttepaviljongerna är Ljurs 
Skytteförenings paviljong, som ligger på 
fastigheten Ljur Tolsgården i Ljurs för-
samling. Paviljongen invigdes 1905, ett 
år efter föreningen bildande. Fortfarande 
står den lilla färggranna paviljongen kvar 
på sin ursprungliga plats, om än något 
ärrad av ”tidens tand”. Men även här 
kryper skogen all närmare och det är bara 
en tidsfråga innan växtligheten uppslu-
kat det lilla huset. Efter 1990 hade Ljurs 
Skytteförening ”minimal” verksamhet, 
men fanns officiellt kvar till 2004, då 
man firade 100-årsjubileum.
                                            Stig Sjögren

Dolt i skogen

VÅRGÅRDA
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När AT besöker Göte i hans hem 
vid Ornunga-sjön är det för att 
prata om tre ronder som kan vara 
bland dom mer oförglömliga i 
hans boxningskarriär hos Alings-
ås Boxningsklubb.
Men snart står det klart att boxningen 
skänkt mer än bara glada minnen till 
Göte.
– Började väl boxas när jag var 17-18 år 
någonting, och då fick det bli Alingsås. 
Men först åkte jag faktiskt för att testa på 
brottningsklubben.
Var dock bara inne där en gång och hade 
ingen aning om vad jag skulle välja. 
Brottning var i alla fall inte min grej, 
säger Göte med ett leende.
På den tiden bedrev boxningsklubben 
sin verksamhet i centralskolans gymnas-
tiksal, byggnaden som idag går under 
namnet Lendahlsskolan, och Göte berät-
tar att det fanns ett brinnande intresse för 
boxning i staden.
– Vi var ganska många som höll på 
faktiskt, ABK var en väldigt aktiv klubb, 
menar han och avslöjar samtidigt att en 
stor anledning till att hans karriär tog fart 
var den store idolen på den tiden.
– Joe Louis var ju lite av en idol, det får 
man säga. På den tiden var boxningen 
väldigt omtalad och det blev ju dessutom 
att man läste en hel del Rekordmagasi-
net!
Göte var redan från början väldigt seriös 
med sin träning. Förutom utflykterna till 
Alingsås blev det en och annan tränings-
timme hemma på gården.

Det är få förunnat att få mäta sina krafter med en världsmästare.
Men det var precis vad Göte Landin, 82, fick göra den där 
dagen 1955 då Ingemar ”Ingo” Johansson besökte Alingsås.

– Uppe på vinden hade vi satt upp en 
sandsäck som vi hade fått till skänks 
av en gammal polis. Dessutom blev det 
mycket hopprep och löpning, berättar 
Göte.
Blygsamheten är påtaglig när man pratar 
om Göte Landins boxningskarriär. När 
frågan ställs om vilka som var hans styr-
kor kommer svaret efter viss tvekan och 
med ett lätt skratt som följd:
– Har aldrig kommit på att jag haft några 
styrkor direkt, jag var jämndålig! Men 
onekligen var det så att Göte Landin 
hade en ganska beryktad vänster, som 
firade en hel del triumfer i ringen. Men 
högern, den var det inte mycket med 
då han bröt mellanbenet i handen vid 
en tävling. Problemen med högernäven 
till trots fanns det flera fina minnen att 
ta med sig från karriären för Göte. Den 
främsta framgången kom i västsvenska 
mästerskapen i Kinna.
– Där träffade jag på en riktigt kraftig 
kille som gled runt med två snygga 
fruntimmer med sig. Han gick fram till 
listan över matcherna och såg att han 
skulle möta mig, så han kom bort och 
skulle snacka. Det var bara min andra 
eller tredje match någonsin och han bara 
ryckte på axlarna och sa att det skulle bli 
en lätt match. Jag blev riktigt förbannad!
Ilskan tog Göte med sig ut i ringen och 
visade att han inte var någon slagpåse.
Det blev en lika överraskande som sky-
hög seger på poäng, och han gick också 
ända fram till finalen som han sedermera 
vann i sin klass lätt tungvikt.
När det stod klart att Alfred Gustafs-
son, dåvarande ordförande i Alingsås 
Boxningsklubb, lyckats få svenska 
stjärnskottet Ingemar ”Ingo” Johansson 

till Alingsås för ett par uppvisningsfajter 
i tennishallen, var Göte Landin ett givet 
namn. Men att
få honom att ställa upp var inte det 
enklaste.
– Jag hade lagt av sedan ett par år, men 
man tjatade på mig och sa att jag måste 
ställa upp. På affischerna skrev man att 
jag var i mitt livs form! Så det var bara 
att börja träna, berättar Göte med skrattet 
nära till hands.
Väl i ringen med den blivande världs-
mästaren gick Göte tre ronder, men det 
kunde blivit en kort fajt om Ingo hade 
tagit i ordentligt enligt Landin.
– Hade han satsat ordentligt hade jag 
kanske stått sju sekunder. Man märkte 
direkt hur bra han var. Han var lättfotad 
och slog bra med både vänstern och 
högern. En riktigt trevlig kille vid sidan 
av ringen dessutom.
– Jag pratade med hans farsa efteråt och 
sa att det skulle vara mycket konstigt om 
han inte blev världsmästare! 

Hur tänker man när man möter Ingo 
Johansson trots att man inte tränat på 
flera år?
– Är man bara tillräckligt stollig så går 
det (skratt)!
Hur ser du tillbaka på mötet med 
Ingo?
– Det var såklart en väldigt kul händelse 
i mitt liv, men det är inget man sitter och 
tänker på direkt. Men jag
följde honom när han blev världsmästare 
såklart, det var väldigt roligt.
Hur kommer det sig att du slutade?
– Kanske för att jag tänkte att jag ville bli 
lite äldre. Det var nog tur att jag la av i 
tid, jag har varit ganska fri
från skador ändå.

Marcus Löfström
Alingsås Tidning

ALINGSÅS
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Domarskrönor från 
Lidköpingsbygden
Vid tisdagsfikat på Lidköpings 
Idrottsmuseum samlas varje 
vecka ett antal ”experter”! 
Då granskas (och sågas) allt 
som hänt inom framförallt den 
lokala idrotten, allt ifrån lagut-
tagningar till 
domarinsatser.

Vid en av dessa träffar stod just domarna 
i focus och kärntruppen i denna orgie av 
skrönor och anekdoter bestod främst av 
tre f d domare från Lidköping, nämligen 
Jan-Erik ”Vindy” Johansson, Lennart 
Wångdahl och Kjell-Åke Starck. 
Ytterligare en ”domare”, som aldrig haft 
domarlicens men som ”dömt” otaliga 
matcher från sidan av planen, nämligen 
Trässbergslegendaren Harald Falck 
deltog också. 

Vet inte hur många gånger Harald kom-
mit till tisdagsfikat och varit mycket upp-
rörd över domarprestationen i Trässbergs 
senaste match? Det har då låtit ungefär 
så här: 
”Om domara sa va så dåliga som den 
vi hade i söndags, då sa ja sluta gå på 
fotboll!”

Lidköpings Domarklubb 1983
Bakre raden fr.v.: Staffan Meijer, Håkan Albinsson, Åke Dafgård, Ingemar Albinsson, Lennart Johansson, Christer Apell, Arne Funk. 
Mellanraden fr.v.: Per Karlsson, Lennart Wångdahl, Lars Hallström, Jan Rönnqvist, Josef Mayer, Rolf Andersson, Per-Anders 
Åhs, Henrik Johansson.
Främre raden fr.v.: Lennart Andersson, Stig Olof Johnsson, Jan-Erik Johansson, Tommy Sturesson, Annica Karlgren, Elving Jo-
hansson, Alf Håkansson, Gunnar Wahlström, Alf Palmgren, Folke Åhs.                         

Tydligen har standarden på domarna 
stadigt förbättrats ty den gode Harald är 
fortfarande en trogen gäst på bygdens 
fotbollsarenor!

Här följer några citat av händelser som 
framförallt ”Vindy” med hjälp av Len-
nart berättade om:

• En gång dömde Lennart och jag en 
match där bägge lagen hade blå kläder! 
Efteråt när vi satt och fikade och rökte 
kom domarbasen Curt Lidberg och frå-
gade hur vi kunde tillåta detta samt skilja 
de båda lagen åt? Jag svarade då: - Vi 
tittade på klubbmärkena!

• I Tråvad visade jag ut en spelares pappa 
från idrottsplatsen efter att han uppträtt 
störande. Pappan vägrade gå av och röt: - 
Jag går inte av för det är min mark!

• När jag var domare jobbade jag Junga-
verken och av någon anledning var det 
allt som oftast kö utanför mitt kontor på 
måndagarna!

• En gång på Ågårdsvallen i Lidköping 
dömde jag Heimers pojklag med ”Buck” 
Axelsson och ”Kaggen” Wennerholm 
som ledare. Vid ett tillfälle blåste jag för 
mål men ledarna hävdade att bollen gått 
utanför. Då kom mittbacken i hemmala-
get och pekade och sa: - Bollen gick in 
där! Sånt händer nog inte idag?

• Vid ett tillfälle dömde jag en match 
med Mariestads Finska Förening vilken 
innehöll åtta olika nationaliteter. Efter 
matchen kom en 2 m lång mörk bjässe 
gående mot mig och jag tänkte, ska jag 
springa eller…? Men han tog mig med 
bägge armarna i ett järngrepp, tryckte en 
blöt kyss rätt på munnen på mig och sa: - 
Tack domarn!

• När Lennart och jag dömde bandy var 
det jag som dömde och Lennart som åkte 
skridskor! Inför en match med en, som vi 
visste på förhand, besvärlig spelare sa jag 
till Lennart: - Ta hand om matchen du så 
tar jag hand om Pelle!

• När jag var ny som domare ringde det 
kl halv 12 på kvällen. Det var dåvarande 
domarbasen Curt Liedberg som också 
var journalist och då satt som nattredak-
tör på Nya Lidköpings-Tidningen. - Du 
får döma N Härene A-lag i morgon! Jag 
protesterade och sa att det klarar jag nog 
inte! Då röt Curt: - Vadå, det är ju elva 
man i varje lag i den här matchen också!

• I N Härene spelade en kille som kalla-
des ”Bosse Banan” och som sköt mycket 
hårt. Vid ett tillfälle drog Bosse på en 
kanon som gick utanför och jag pekade 
på inspark. - Hörna Vindy, skrek Bosse. 
Jag svarade: -Såg inte, du sköt så hårt så 
håret blåste ner i ögat på mig!
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• Jag spelade själv fotboll innan jag 
blev domare och bildade då vänsterving 
tillsammans med Uno Fast i Råda C-lag. 
Vid en match mot Söne låg vi lika i skyt-
teligan när Uno gjorde mål. Jag skrek 
då: - Offside domarn,..! och han blåste! 
Detta glömde inte Uno!

• Kållandsö hade en back som hette Gun-
nar Rosén och som var känd i domarkå-
ren som en mycket hårdför spelare. Det 
hände därför kanske ofta att Gunnar blev 
utvisad, och inte sällan p g a sitt rykte. 
En match var Gunnar förhindrad att delta 
och då fick Folke Brink ta hans tröja. I
samband med ett inkast efter 10 min blev 
Folke, ganska omotiverat, varnad. På 
uppmaning uppgav Folke sitt namn vil-
ket gjorde att domaren då tappade hakan 
av förvåning.

• Inför en match på Kållandsö kom deras 
lagledare Ingvar ”B-trean” Svensson in 
till mig och sa: Ge Jan Falk en varning 
idag! I samband med en kollision i andra 
halvlek gav jag Jan en varning. Då sa Jan 
besviket: - Men snälle Vindy, jag ligger 
ju i lumpen! Det visade sig nämligen att 
Kållandsö bestämt att den spelare som 
fick en varning måste bjuda på tårta!

Och här är några skrönor 
från Kjell-Åke:

• Domare har ju ofta kallats för ”gnidna! 
Jag åkte en gång med en sådan till en div 
4-match i Tidaholm. Som brukligt var så 
bjuder den som kör till matchen på fika 
på vägen hem. Så även nu, det blev stopp 
i rondellen vid Falköping. Vanligtvis 
fick man själv bestämma vad man ville 
ha men nu hade man extrapris på pytt-
i-panna för 15 kr. Vår ”snåle” domare 
beställde snabbt tre pytt med ägg o vatten 
för totalt 45 kr, vilket klipp han gjorde!!

• Vid en B-lagsmatch mellan Kållandsö 
och Källby, kl 10 en söndagsmorgon 
på 60-talet, hände följande. Källbys 
linjeman (troligtvis inte helt nykter) blev 
kissnödig och i samma veva kom en tjej 
med barnvagn förbi strax bakom honom. 
Då gav han helt sonika flaggan till tjejen 
och gick in i skogen för att uträtta sina 
behov. Där stod den stackars tjejen med 
flaggan i hand och visste inte vad hon 
skulle göra, en härlig syn!

• En match mellan Främmestads IK 
A-lag och Skoftebyns F A i div 5 en 
fredagskväll på 90-talet. Skoftebyn var 

kända för att ha en härlig hejaklack som 
alltid uppträdde positivt. Nåväl, de var 
dock inte särskilt nöjda med dagens 
domare herr Arne Hallström, de tycke att 
han borde syssla med något annat 
t.ex. laga bilar istället för att döma 
fotboll. Jag som bott granne med honom 
visste ju att han hade tummen mitt i 
handen så i halvtid förklarade jag för 
klacken att ni skall vara glada att han inte 
lagar era bilar. Därefter sjönk klacken: - 
Du kan inte laga bilar heller!

• Jag var AD tillsammans med en domare 
i Hova, som hade en gammal risig BMV. 
Matchen gick inget vidare enligt bortala-
gets spelare och ledare, de fick dessutom 
stryk så han var inte särskilt populär hos 
dom. Bortalaget och vi i domarteamet rå-
kade bli de sista att lämna idrottsplatsen 
och då startade naturligtvis inte doma-
rens gamla BMV. Jag glömmer aldrig när 
han fick gå in i bortalagets spelarbuss för 
att få hjälp med att försöka skjuta igång 
bilen. De ställde upp, men en bland alla 
kommentarer var: 
- Skjut själv domarjäkel!

Noterat av
Ingemar Williamsson LIHS

Vid en intervju med boxnings-
klubben KK All-Rounds duktige 
ledare Lasse Rang berättar han 
följande.

Någon gång i slutet av 1950-talet valde 
KK All-Round en ny ordförande vid 
namn Holger Seger. Holger som var en 
stor och handlingskraftig person, ville 
göra något för att höja trivseln för grab-
barna i klubben.  Vi bjuder grabbarna på 
våfflor föreslog han. Sagt och gjort. En 
träningskväll dyker Holger upp med en 
hel armada med våffeljärn, sladdar, visp-
grädde, sylt och en stor gryta med våf-
felsmet. Här skulle bakas våfflor. I med 
alla sladdar och på med våffeljärnen.
Boxningsklubbens träningslokaler var 
belägna i Folkets Hus källare. I biosa-
longen, som var i våningen ovanför, 
spelades filmen Det sjunde inseglet av 
Ingemar Bergman och när spänningen i 
filmen var som allra störst blev det svart i 
hela biosalongen.

Nerför trappan som leder till boxningslo-
kalen rusar vaktmästaren och med hjälp 
av alla svordomar han kunde frambringa 
rusar han fram till Holger Seger och 
undrar vad i h…e han håller på med. 

Träning i boxningslokalen i Folketshus källare 1960.
Från vänster: Kurt Andersson, Lennart Larsson, Lasse Rang och Sven-Olof Lundberg.

Boxning, film och våfflor i Lidköpings Folkets Hus

Holger som var en trygg person tog det 
hela med ro, eftersom han till yrket var 
elektriker var problemet snart fixat och 
filmen kunde fortsätta och våfflorna 
kunde gräddas. 
Nu steg stämningen i boxningslokalen, 
grabbarna njöt av de nygräddade våff-
lorna med sylt och grädde och Holger var 
nöjd och belåten. Just då kommer en be-
drövad vaktmästare återigen ner för trap-
pan, biosalongen var fylld av en vit rök 

som doftade våfflor. Undrar vad Ingemar 
Bergman skulle tycka om att hans dystra 
film Det sjunde inseglet skulle upplevas 
tillsammans med oset från våfflor? 

Numera har KK All-Round sina tränings-
lokaler i Wennerbergsskolans källare. 
Om det beror på denna händelse förtäljer 
inte historien.  

Bengt-Göran Bäcklund LIHS.
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Så började det 
 Handboll är en ganska sentida sport. I 
Tyskland, Danmark och Sverige började 
utövandet samtidigt. En dansk gymnas-
tikpedagog utgav 1907 en ”Vejledning i 
Haandbold”. Vid första lekledarkurserna 
på Nääs instruerades kursdeltagarna i 
spelet på 1910-talet och bidrog till spri-
dandet av sporten.
 1932 spelades det första Svenska 
mästerskapet som utehandboll. OS-sport 
blev handbollen vid Berlinolympiaden 
1936.
 Intill 1940 rörde det sig bara om en 
sport för herrar. Därefter kom så små-
ningom även damerna att utöva sportgre-
nen.

De första åren i Lidköping
 I Lidköping spelades den första ute-
handbollsmatchen den 9.7 1943 mot F7 
på Framnäs, resultat 6-4. Lidköpingsla-
gets herrar var E. Persson, R. Broman, 
Erik Strömberg, K. Larsson, E. Petters-
son, S. Ståhl, G. Persson, C. Svensson, 
B-O Unenge, C-H Stålhane och K-E 
Lundström. Sporten hade dock övats 
vid gymnastiktimmarna inomhus långt 
dessförinnan, dock med alltför ”hemma-
gjorda” regler, medförande ett otal ben- 
och revbensbrott.
 LIS som startat många idrottsgre-
nar i staden började förstås också med 
damhandboll. 1951 deltog LIS med ett 
damlag i Skaraborgsserien men hade 
ingen större framgång. Med i det lag 

Handbollens historia i Lidköping

HK Linne. Finallaget 1967
St. fr.v: Gunnar Käck, Lena Larsson, Eva Johansson, Gunnel Blixt, Ann-Kristin Gus-
tavsson, Inger Strid, Britt Andersson, Christina Larsson.
Knäst. fr.v: Eva Östberg, Kia Norrlander, Marita Stenbacka, Marianne Frisk, Britt-
Marie Funk, Christina Skoglund.

LIDKÖPING/BORÅS

Kållandsö korplag 1961
St. fr.v: Irene Wedebrand, Ingalill Timgren, Kerstin Larsson, Birgitta Larsson, Inger 
Salegård.
Knäst. fr.v: Monica Gustavsson, Lillemor Karlsson, Ruth Andersson, Gun Axelsson, 
Margareta Ottosson.

som tog den första segern mot MAIF 
Mariestad  var följande damer: Rydén, 
Wallin, M. Gustavsson, Ulla Pettersson, 
C. Nordberg, Källen, Pagerup, Lundh, K. 
Jansson, S. Berglund, Roslund, Ekdahl, 
Sandberg och Thorstensson.
 1952 deltog även N Härene GoIF 
med ett damlag i den av Västergötlands 
Handbollsförbund anordnade sommarse-
rien som spelades utomhus, i N Härenes 

fall på Bronäsvallen.  Övriga lag i denna 
serie var lag från Lidköpings IS, Borås, 
Skövde, Trollhättan och Falköping. 
En flicka från LIS uppmärksammades 
särskilt, Ulla Pettersson som blev uttagen 
i Västgötalaget detta år. Ulla var också en 
toppspelare i tennis. 
 På 1960-talet var korphandbollen 
mycket stor i Lidköping med ett 70-tal 
deltagande dam- och herrlag och fullsatt 
Idrottens Hus under spelkvällarna.

HK Linne
 1955 startade ”Linnebolaget” dam-
handboll, först som korpklubb och senare 
efter Idrottshusets tillkomst 1960, som en 
framgångsrik och mycket aktiv dam-
handbollklubb under namnet HK Linne.
 Genom åren har HK Linne spelat i 
den högsta serien 19 säsonger, var av 9 i 
den numera gällande Elitserien. Detta har 
utvecklat många duktiga spelare.
Några av dessa blev även landslags-
spelare. Sex av dem kom till och med så 
långt som till A-landslaget, bl a Britt-
Marie ”Spiken” Funk, Kia Norlander 
och Christina Larsson. 17 Linnetjejer har 
varit med Juniorlandslaget. För klubbens 
del var den mest framgångsrika perioden 
under säsongerna 1966-70, då laget tog 
sig till SM-final sex gånger. 
 Svenska handbollsförbundet fick upp 
ögonen för Lidköping och den nya hallen 
genom Linnes framgångar. Flera stora 
mästerskaps- tävlingar och träningsläger 
anordnades, främst under 60-talet. Det 
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LHK 70-talet. St. fr.v: Lars-Göran Aronsson, Pelle Berggren, Torgier Antonsson, 
Peter Nordberg, Lasse Landström, Erling Svensson, Ingemar Josefsson.
Knäst. fr.v: Mikael Svensson, Roger Cederqvist, Åke Karlsson, Ingvar Andersson, 
Arne Ögren.

var Nordiska Mästerskap, VM- kval och 
landskamper, bl a en damlandskamp 
1964 mellan Sverige och Danmark som 
lockade 1321 betalande åskådare. Det 
är fortfarande hallens gällande publikre-
kord.

Lidköpings HK
 Herrhandbollen i staden i organise-
rad form började först omkring 1957 då 
träningen var förlagd till Magretelunds 
gymnastiksal. Lidköpings Handbolls-
klubb (LHK) bildades den 3 mars 1958 
men redan tre veckor innan spelades den 
första matchen mot Lidköpingspolisen 
och slutade 13-12 till LHK.  Matchen 
gick i Såtenäsflottiljens gymnastiksal 
vilken var den enda som höll någor-
lunda handbollsmått i kommunen. LHKs 
verksamhet kom sen igång på allvar efter 
Idrottens Hus tillkomst 1960. 
 1987 vann LHK serien och gick upp i 
div 2 vilket upprepades 1995 efter några 
mellanår i div 3. 1996 deltog LHK med 
ytterligare två seniorlag i seriespel, näm-
ligen Limtorget i div 3 och B-laget i div 
IV.
 Erling Carlsson har spelat flest 
matcher under hela 22 säsonger i LHK 
genom åren och han satt också i styrelsen 
i 27 år.

Kållandsö HK
 Kållandsö Handbollsklubb bildades 

1971 efter att sedan 1962 varit ett korp-
lag och en handbollssektion i Kållandsö 
GoIF. Handbollen har dock, trots namnet, 
alltid bedrivits i hallar i Lidköping. 1974 
blir A-laget seriesegrare div 2 genom att 
vinna seriefinalen mot Stenum med 12-
11. A-flickorna tog samma år steget upp i 
Flickallsvenskan. 2009/10 spelade laget i 
div 3 Västergötland Dam.

HK Lidköping
 År 2011 gick de dåvarande fören-
ingarna HK Linne, Kållandsö HK och 
Lidköpings HK samman och bildade 
Handbollsklubben Lidköping, (HKL). 
Herrlaget fick börja spela i div 4 men 
avancerade 2013 till div 3. Samma år 
kvalspelade damlaget till Allsvenskan 
men förlorade mot Helsingborg i två raka 
matcher.
                           Ingemar Williamsson

Årets inval i boråsidrottens 
Wall of Fame genomfördes 
8.11 i Idrottsmuseet i an-
slutning till Borås Baskets 
match mot Uppsala. Den här 
gången valdes två aktiva in, 
nämligen ishockeyspelaren 
Nikolaj ”Drutten” Drotzdet-
skij (1957-1995) och utförså-
karen Patrik Järbyn (1969- ).

WALL OF FAME I BORÅS
”Drutten” spelade i det sovjetryska 
landslaget, den röda maskinen, tillsam-
mans med legendarer som Fetisov, Kru-
tov, Kasatonov och Tretiak och tog 
bl. a. OS-guld med det laget i Sarajevo 
1984. Han kom 1989 till Borås HC där 
han spelade till sin alltför tidiga död 
1995.

Patrik Järbyn är vår främste fartåkare 
genom tiderna med tre VM-medaljer i 
Super-G och störtlopp. Han deltog i hela 
fem olympiader i sträck, från Lilleham-
mer 1994 till Vancouver 2010 då han var 
41 år. 

Ett tjugotal inbjudna gäster deltog i 
ceremonin vid upphängningen varefter 
man tittade på basketmatchen där man i 
pausen visade upp de nya namnen, num-
mer 38 och 39, på jumbotronen.
                                        Tommy Olsson

Nikolaj ”Drutten” Drotzdetskij Patrik JärbynInge Järbyn hänger upp bilden på sin son
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Ur SLA lördag 17 Juli 1999

Orienterarna i IF Hagen och 
Tibro AIK SOK har under senare 
år funnit att  det går mycket bra 
att genom samar bete öka konkur-
renskraften inom tävlingsorien-
teringen. På områden som man 
aldrig förr trampade in på, står 
man nu gemensamt och stöttar 
varandra och hjälps åt.

Så är det inom området ung-
domsutbildning, där alla klubbar öster  
om berget  samarbetar. Så är det vid 
vanliga tisdagsträningar då klubbarna i 
Skövde har öppet hus. Så är det också 
i elitträningen där man i IF Hagen och 
Tibro  AIK SOK gemensamt planerar 
träningssäsongen. Så är det bland pensio-
närerna från hela Skaraborg, som nästan 
var je torsdag hela året samlas för gemen-
samma träningar.  I alla des sa fall är man 
sedan häftiga kon kurrenter vid helgens 
tävlingar. Framgångarna låter heller inte 
vänta på sig. Ofta finner man bå de IF 
Hagenlöpare och Tibro AIK SOK d:o 
och ungdomar från  den östra kretsen 
bland de tio bästa i de flesta klasser.
Ett område där gemenskapen ofta frodas 
är vid de tävlingar där man har möjlighet 
att blanda lö pare från olika klubbar. Det 
är vid stafetter, sk. budkavlar och patrull 
och parorienteringar.
Den  omskrivna och nyss  ge nomförda 
Fjällorienteringen är ett exempel på en 
sådan. Här sat sade IF Hagen sitt  star-
kaste namn i H60-klassen. Likaså gjor de 
man från Tibros sida. Därmed föddes ett 
urstarkt lag i form av Ingemar Holmberg 
och Alvar An dersson. Totalt sett den mest 
ru tinerade konstellationen som tävlingen 
skådat. Fem kilometer väster  om Åre, i 
Ullådalen hade tävlingen sitt  centrum. 
Det täv las tre dagar i följd och etapper na 
innehåller en orientering, som kräver allt 
från mod, fortänk samhet till styrka och 
kondition. Även om banorna inte omfat-
tar bergsklättring i modern tapp ning, 
är det snubblande nära att man ibland 
önskar sig den utrustningen. Svårast är 
det nedför.

Den första etappen i år var för H60-
klassens 18 patruller. 12,5 kilometer 
lång  med en stigning på 260 meter. Efter 
halva banan skulle ett sjösystem passe-
ras. På det smalaste stället vadade 

Tibros Alvar Andersson och Hagens Ingemar Holmberg deltog i fjällorienteringen.
Ett tufft äventyr och ett bevis på att två oli ka klubbar kan samarbeta.

Två ”fjällrävar”, som är fina bevis på 
Hagens och Tibros samarbete.

SKÖVDE

löparna över och det ovanligt höga 
vattnet nådde den långe Ingemar upp till 
hakan. Hur det gick for Alvar som är två 
huvuden korta re förtäljer inte historien. 
Efter dagens slit i regn låg vår patrull 
på andra plats med  fyra andra inom 10 
sekunder.
Andra dagen var löparna gan ska slitna. 
Arrangören hade lagt en kortdistans 
på 8,5 km, men kompenserade med en  
stigning på 350 meter, vilket  innebar att 
man var alldeles nära toppen  på Åresku-
tan. Det var sol och varmt och Ingemar 
och Alvar tog sig upp i tätposition med 
sex sekun der tillgodo och med totalt fyra 
patruller inom 40 sekunder.
Sista etappen startade i myck et dåligt vä-
der som bara blev sämre. Kraftig dimma 
med bara tio meters sikt och endast elva 
grader varmt bäddade for stora omkast-
ningar i resultatlistan. När så banläggaren 
också lagt en kontroll lite 
konstigt, senare mycket omdiskuterat, 
förstår man att rättvisan sattes på spel. 
Fortfarande efter halva banan ledde  våra 
Skaraborgare. Den olyckliga kontrollen 
som fanns högst upp bommades tillsam-
mans med ett sjuttiotal patruller, vilket 
var en tredjedel av hela startflältet. När 
sedan kursen till nästa kontroll lades lite 
for tvärt, hamnade Ingemar och Alvar i 
bergsklättringster rängen och  fick med 
förenade krafter hålla sig kvar utefter 
fjällväggen. 

Nedförsbacken gick från 1100  meters-
nivån ned till 740 meter på en sträcka av 
ca. 500 meter. Täten i klassen hade
därför övertagits av en finsk pa trull och 
på upploppet segade sig ett norskt par 
förbi med några meter tillgodo i mål. En 
tredje  placering är dock något som de är 
mycket nöjda med. Men det finns som 
sagt rutin att ta fram. Alvar har genom-
fört 19 och lngemar 17 fjällorienteringar. 
Alvar har vun nit tre gånger och Inge-
mar en gång, men de har tidigare aldrig 
sprungit tillsammans.

Nu ser båda fram emot nästa gemen-
samma uppgift och det är Ungdomens 
10-milaorientering, som på initiativ av 
Ingemar star tades för19 årsedan av IF 
Hagen och som nu vuxit till att bli ett 
storevenemang där  Tibro AIK SOK 
nu liksom flera gånger tidi gare arrang-
erar två vanliga täv lingar  på samma 
tävlingscen trum. Det är ett samarbete 
som verkligen uppskattas bland nordens 
orienterare.               ·

Sören Andrén

Jag skickar detta utdrag från SLA med 
Sören Andréns tillåtelse.
Ingemar Holmberg, Skövde
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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. 

SKÖVDE

Tänk vad det har skrattats inom 
idrottsrörelsen genom åren. På 
matcher, tävlingar, träningar och 
resor har det funnits mängder av 
händelser, situationer och kom-
mentarer, som givit upphov till 
munterhet. Mycket har nedteck-
nats men ändå mer har levt vidare 
genom muntlig tradition. Olika 
generationer har hört och berättat 
vidare om skrönor och anekdoter.

Ett exempel på ”historia” som berät-
tats genom åren i Skövde är hämtad 
inom Skövdebandyn. Det var långt före 
det fanns uppspolade och konstfrusna 
isbanor eller för den del inomhushallar. 
Annat var det förr när bandy spelades på 
naturis, ”riktig” bandy säger gamling-
arna.
I handbollsstaden Skövde spelades det 
bandy förr uppe på Billingen på sjön 
Hållsdammen, men även på andra sjöar 
som Karstorpssjön, Sjötorpssjön och 
Boulognersjön

-Det var bara det att målen förvarades i 
en ladugård alldeles bredvid Alphyddan. 
Vi fick slita med att bära målen ända 
bort till Hållsdammen och det var riktigt 
tungt, minns Skövdes Mr Bandy, Pelle 
Jonsson, som var med och spelade redan 
på 1940-talet.
Isens kvalitet kunde förstås variera efter 
väderleken. Ett tungt arbete var att ploga 
bort all snö. Någon sarg fanns inte.

Skröna eller anekdot? – Kul är det i alla fall

-Att få till linjer var inte lätt, men vi hade 
en vattenkanna med färg som vi åkte 
med mellan benen efter ett snöre, minns 
Pelle Jonsson.

-Visst hände det att någon 
gick igenom isen, men 
som tur var så gick det bra.

Det berättas att när 
bandysäsongen var slut 
så glömdes bandymålen 
bort med följden att de så 
småningom sjönk igenom 
isen. Men med hjälp av 
en eka så lyckades man 
ändå få upp dem.
 
Döm om gubbarnas 
förvåning när de 
upptäckte att det satt två 
gäddor (!) i nätet.

-Det är en historia som 
jag hört berättats genom åren och som 
det har skrattats mycket åt. Jag vet inte 
om den är sann men jag känner igen den, 
säger Pelle.

-Vi tyckte att historien var så bra att vi lät 
en duktig illustratör, Christina Jonsson 
från Hjo, göra tre tavlor så att historien 
inte faller i glömska, berättar Börje Wei-
ler ordförande i Skövde Idrottshistoriska 
sällskap.

De tre akvarellerna återfinns att ses 
på Idrottsmuséet i Skövde i First Hotel 
Billingehus lokaler uppe på Billingens 
friluftsområde. Öppettider är tisdagar 
10.00 – 12.00 samt första söndagen 
10.00 – 13.00 i varje månad.
BENGT SÄLL
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De fem idrottshistoriska säll-
skapen från Karlsborg, Vadsbo, 
Tibro, Skara och Lidköping  den 
s.k Femklövern träffas regelbun-
det vår och höst. 

Vid träffarna utbyter deltagarna infor-
mellt erfarenheter och diskuterar aktuella 
frågor. Det sällskap, som står för värd-
skapet, ansvarar för någon form av akti-
vitet t.ex. studiebesök eller inbjuden gäst. 
Denna gång var det Karlsborgs IHS som 
bjöd in. Temat var Fallskärmsjägarskolan 
(FJS) och transportplanet DC 3:ans färd 
2009 från Skokloster via Göta Kanal till 
Fallskärmsjägarlägret, där det står i dag 
vid  Karlsborg fästning.
   Mötet började under gemytliga for-
mer i Forsviks IF:s klubbstuga, dit ett 
tjugofemtal    medlemmar infunnit sig. 
Ordföranden i WIS och Karlsborgs IHS 
Roland Gustafsson inledde mötet och 
presenterade överstelöjtnant Rolf Käck 
som varit chef på FJS. Rolf Käck höll ett 
intressant kåseri med lustiga anekdoter 
och  med dramatiska inslag. En intressant 
film om DC 3:ans transport till Karls-
borgs visades. Rolf beskrev att han har 
haft idrotten som en röd tråd under sitt 
liv och periodvis tränat som en eliti-
drottsman. Rolf menade, att vara officer 
på FJS är som att vara en idrottslärare. 
Han har i sitt yrkesverksamma liv träffat 
många duktiga
idrottare.
    Rolf har gjort mer än 2 800 falskärms-
hopp. Det högsta från 11300 meters höjd 
med syrgas på Gardemoen i Norge. Fritt 
fall i två minuter och fyrtio sekunder och 
landning i en trädgård där det gick en 
man och krattade höstlöv. Rolf kände sig 
upprymd och lite som nationens hjälte, 
när han for ned mellan äppelträden. 

Femklöverkamraterna framför DC 3:an                                                                                                       Foto Margareta Grudemo

Femklövern

Rolf Käck och Roland 
Gustafsson under fikastunden i 
Forsviks IF:s klubbstuga.
Foto Margareta Grudemo
Han morsade på gubben, som inte ens 
lyfte på huvudet utan fortsatte att kratta. 
Gubben var ganska sur och Rolf frågade 
varför. Svaret blev ”Jag är så j-a trött på 
alla fallskärmshoppare som landar i min 
trädgård!” Rolf har gjort 243 tandem-
hopp och även gjort masshopp med 
tjugoåtta hoppare, som bildade en forma-
tion under fria fallet.
   DC 3:an, som står vid Jägarlägret, 
är tillverkad 1943. Planet var med vid 
invasionen på Sicilien juli 1943 och vid 
invasionen i Normandie de 6 juni 1944. 
När planet transporterades till Karlsborg 
monterades det isär. Flygkropp och 
vingar transporterades på Göta Kanal 
medan de två motorerna transporterades 
med lastbil. Nu är planet en turistattrak-
tion och besöks årligen av mängder med 
sällskap. Det ägs av FJS:s kamratfören-
ing som har mer än 1 800 medlemmar. 
    Efter fikastunden i klubbstugan gick 
färden till DC 3:an vid Jägarlägret. Rolf 
fortsatte kåseriet och beskrev hur hopp-
ningen ur planet gick till. När jägarsolda-
terna hoppade med truppfallskärm fästes 

fallskärmsväskan med fallskärmen fast 
med en krok i en lina i planet och väskan 
blev kvar i planet. Ett fallskärmshopp 
motsvarar ungefär ett hopp från två meter 
och i fritt fall kommer man upp 200 km 
i timmen.
   Rolf berättade, att när drottning Silvia 
fyllde 50 år firades detta med tandem-
hopp för allmänheten på Gärdet i Stock-
holm. En blind 85-årig dam ville göra ett 
tandemhopp, vilket hon fick. Instruktören 
sa efter hoppet,att hon hoppade som om 
hon kunde se! När hon hade landat kom 
en journalist från en kvällstidning fram 
till hennes och sa ”Jag har blivit utsänd 
för att göra ett reportage om ditt hopp 
men blev försenad eftersom jag fastnade 
i en bilkö. Kan ni tänka er att göra ett 
hopp till?” Det gjorde hon och inom 
loppet av en halvtimma gjorde damen två 
tandemhopp! 
   Den första kullen fallskärmsjägare 
utbildades 1952. Erik var en i den första 
kullen. I början var det en del missöden 
under hoppen. När Erik gjorde ett hopp 
från ca 400 meter höjd hoppade kroken 
ur linan i planet och huvudskärmen löstes 
därför inte ut. Han var därför tvungen att 
snabb lösa ut reservfallskärmen men den 
öppnades inte heller. Han hann ju inte 
tänka så mycket eftersom det från 400 
meter går snabbt ned till backen. Men det 
var två fallskärmshopp från två DC 3:or 
före Erik.  Ett plan hade fällt hoppare, 
som ännu inte hade landat. När Erik är 
nära backen och faller med kanske 150 
km i timmen, så touchar han utsidan 
av en fallskärmskalott, singlar runt och 
reservskärmen löses ut med ett ryck och 
Erik kunde välbehållen sätta fötterna på 
marken. Efter landningen kom skolche-
fen fram till Erik och gratulerade. Men 
som Erik sa ”Jag vet ju knappt vad han 
gratulerade till?”  Erik fortsatte att hoppa 
och gjorde flera repövningar. 

                                   Martin Grudemo
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Efterlysning
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, 80 och 90-talet, 

så att de något yngre lättare 
kan identifiera sig med och 
komma ihåg evenemang, 
tävlingar, lag etc.
-vi behöver också flera
 bidrag till ”Bildskatten”
och något på temat 
”förr och nu”, kanske med 
jämförelsebilder på material,
utrustning etc.

... så fatta pennan (datorn)
och sänd in flera artiklar från 
60, 70, 80 och 90-talet,
”Förr och Nu”
och ”bildskatten”

Tack på förhand!

Göran A. redaktör

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.

Vadsbo IHS firade sina 25 år med 
stort tårtkalas den 21 maj på Ro-
tundan, Karlsholme Folkets Park.

Vadsbo IHS 25 år

Thomas Nordahl

Thomas Rundqvist intervjuades av Björn Berggren

WIS ordförande Roland Gustafsson var 
på plats för att gratulera, så och våra vän-
ner från 5-Klövern.

Inbjudna föreläsare var "gamla" fotbolls-
proffset, Thomas Nordahl som höll en 
intressant föreläsning om sin långa kar-
riär som inleddes i Degerfors i mitten av 

1960-talet, och hockeyspelaren Thomas 
Rundqvist, Färjestad.

Thomas intervjuades av Björn Berggren, 
som naturligtvis var på plats i sin gamla 
hemstad.

                                                   Pelle P
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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. 

TAIK skidor

TAIK gång

TAIK orientering

TAIK fotboll 1954TAIK basket

TAIK friidrott Åke Götblad

Tibro AIK i många olika skepnader
Insänt av Larsola Carlen
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VINTERKRYSS.
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, något som hör ihop med nyåret.
Skriv ner svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till VINTERKRYSS Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik. Se-
nast den 23 januari 2017 vill vi ha svaren. Vi drar som vanligt tre vinnare bland rätt insända svar.

Rätt svar i förra numrets ”KRYSS” skulle vara ”OLYMPIAD”.
Vi har dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Lars-Erik Kristiansson, Intagan 135, 461 91 Trollhättan.
2:a pris 2 Sverigelotter: Kenth Hellgren, Svartmansvägen 13, 546 94  Undenäs.
3:e pris 1 Sverigelott:    Jonas Andersson, Fageråsvägen 19, 507 70 Gånghester.

Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten  

VINTERKRYSS

                                                                          
OFTA 
MÖRKA

4-16
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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
Bankg. 5141-1312
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 53
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.       Leif Ove Gustafsson 
 070-3912730
Bankg. 144-4595
Kontakt: Ingemar Williamsson
 Tel: 070-3282534
Facebook: Lidköpings Idrottsmuséum

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:  info@skaraihs.se
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: Bengt Säll, 0500-41 58 94
Epost:  bengt.sall@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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Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

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

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

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

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

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

Adress:      c/o Benny Östh
 Hästskovägen 47
 462 54 Vänersborg
Tel:            0521-187 85
Epost:        052118785@telia.com
Museum:   Brättevägen 7 C 
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
zettergrengoran@gmail.com

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

Lars Göran Bengtsson
Roddaregatan 4 C
462 35 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

Fotbollen i Mark - sid 16

Kvänums IF - sid 10

Dolt i skogen- sid 18

Bandymål - sid 25

Några ”go´bitar” ur WI nr 4 2016

”Bildskatten” - sid 13

...och mycket, mycket mera!

Bröderna Carlsson - sid 7

WIS på resa - sid 4

Vi på red. önskar 
alla våra läsare 

en riktigt 
God Jul 

och ett 
Gott Nytt År!


