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Konst i Olympiska spelen

Konsttävlingar ingick i Olympiska sommarspelen från Stockholm 1912 till och med London 1948. 
Dessa ingick i de ursprungliga tankarna bakom spelen, vilka utformades av den olympiska 
rörelsens grundare Pierre de Coubertin. Tavlan på bilden här ovan finns att beskåda 
på Borås Idrottshistoriska Sällskaps museum. Fortsätt läsa på sidan 9

Tavlan ”Mot målet” av konstnären Helge Zandén (1886-1972), deltog i Berlin 1936.



Nytt WIS-år – ny redaktion – nya förväntningar! 
Nya kvastar sopar inte alltid bäst, men förändringar 
brukar ge avtryck på ett eller annat sätt. Hur får 
framtiden utvisa. Det finns mycket att leva upp till. 
En sak står dock fast: Westgötarnas Idrottshistoria 
skall behålla sin ”lokala profil”. Bidragen från de 
lokala sällskapen utgör grunden för tidningens 
innehåll. Tidningen skall spegla västgötaidrotten 
och tidsandan förr och nu. Årets första nummer, 
som huvudsakligen är en årsskrift, är tänkt att möj-
liggöra  en smidig övergång för de nya ansvariga.

Nya ord 2016.
Bland alla de rapporter om det gångna året, som 
kom vid årsskiftet, intresserade jag mig särskilt 
för Språkrådets och Språktidningens lista över nyord. Listan på 43 nya ord ger en 
tydlig bild av hur samhällsutvecklingen skapar nya ord. Vanligtvis brukar låneord 
från engelskan dominera men nu finns även andra t.ex. poke från hawaiiiskan. 
Bland orden med anknytning till idrotten fann jag: kroppsaktivism, paddeltennis,  
parasport och ställa frågor.
Det senare uppfattar jag används ofta i fotbollsreferat, när en spelare  genom sitt 
spelsätt gör det svårt för motståndarförsvaret. Men borde vi
inte också, kanske i vår idrottshistorik, plocka fram ord, som mer eller 
mindre försvunnit. Centerhalv, halvback t.ex. Hjälp mig med fler!         
Som exempel ett urklipp från lokaltidningens sportsida årgång 1944.
 Jag hyser en viss beundran för forna tiders sportjournalister och rubrik-
sättare.”Snötjocka” ! Det handlar om väderlek, inte om någon ny sport.
Att i ett ord fånga de vädermässiga förutsättningarna för matchen och
med respekt beskriva de agerandes prestationer. Vy. Pettersson, ch. Karlsson o.a. 
Man blir glad! Jag kan nästan se matchen framför mig.
Själv har jag haft lite svårt med att många idag ofta avslutar en mening med 
ordet”typ”.Nu förstår jag ungefär vad det står för.
Det skrivna ordet.
Allt fler medier konsumeras via mobiler. Allt färre ser på vanlig TV. Tiden
för konsumtion online har hos ungdomar för länge sedan passerat tiden för tradi-
tionella medier. En rapport visar, att år 2015 hade 53 % av vår
befolkning i åldern 9-79 år prenumeration på en dagstidning. År 2010
var det 64%. År 2017? Samtidigt läser vi om bristande läs-och inlärningsförmåga
 i tidig ålder. Utan tidning sämre ordförråd. Till detta kommer, att genom det 
enorma mediaflödet har förmågan att kritiskt granska nyheter
och genomskåda falsk information begränsats. Vi är vana att lita på det som står i 
tidningen, men fler och fler börjar ifrågasätta mediernas opartiskhet och saklighet. 
Risken för att vi manipuleras har blivit större. Redan finns exempel. Vad detta be-
tyder för demokratin i stort kan man fundera över. Nyligen har tidningsbranschen 
startat en kampanj om mediernas trovärdighet. Något som vår tidning inte har 
något problem med. Möjligen kan en och annan skröna förekomma.
Ideellt arbete – en bristvara?
Utgivningen av vår tidning bygger på ideellt arbete och stöd från Väster-
götlands Idrottsförbund. En viss osäkerhet om framtiden råder, när Västra
Götalands Idrottsförbund nu bildats. Redan idag är det en stor utma-
ning för ideella föreningar att få balans mellan ideellt arbete och ökade
kostnader. En radikal förändring pågår. Allt färre engagerar sig och de som är 
kvar”går i väggen” Moment 22. Någon beskrev det som ”Bra på
plan men inte utanför” Här måste förbunden ha ett stort ansvar. 
Vem ansvarar ytterst för idrottshistorien? RF ?
Årsmöte 2017.
Vårt årsmöte hålls i Nossebro lördagen den 11 mars kl. 10.00.
Reservera dagen! Alla medlemmar är välkomna att tycka till om vår verksamhet.

Med idrottshistorisk hälsning
Roland Gustafsson
ordf.
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Ordföranden har ordet
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SÄLLSKAP/FÖRENINGAR   
I VÄSTERGÖTLAND SOM ÄR 
MEDLEMMAR I WIS
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Ansvarig utgivare:  Roland Gustafsson      

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

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

Planerad utgivningstid 

Nr 2, maj 2017

Nr 3, september 2017

Nr 4, december 2017

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

senast 6 veckor före planerad utgivningstid.

Adresser för 
tidningsmaterial:

Westgötarnas 
Idrottshistoria

Box 554
501 13 Borås

E-post: bis@bihs.se
(eller e-postadresser 

enl. ovan)

Redaktionskommittén
Adresser och tel.nr.

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

  

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

Medlemstidningen WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är nu inne på sitt fjortonde år. 
53 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.
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Skidhjältar från förr

Segraren i Götalandsmästerskapet 1942
Harry Snell som senare blev världsmästare på cykel

Greger Karlsson, Vasaloppsveteran från Tibro

Börje Larsson, Norra Fågelås IF
Västgötaloppets segrare 1947

Torsten Nilsson, Mullsjö SOK, DM 1959
Anna-Greta Karlsson, Sandareds IF, DM 1942 i Dalsjöfors

Bilder från BIS arkiv
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Onsdagen den 16 januari 1963 kördes Stjärnloppet på skidor i Borås-
parken där djurparken nu ligger.

Tävlingen kördes som ett varvlopp och var  cirka 1.200 meter långt och 
avverkades 10 gånger.

Startfältet bestod av många kända svenska och utländska åkare. 
IFK Borås stod som arrangör och publiken räknades till 1.100 personer. 

Detta var något mindre än vad arrangören hade hoppats på och IFK 
Borås gjorde därmed en förlust på ett par tusen kronor. 

De som var där fick se en rafflande tävling. Takashi Matsuhasi från Ja-
pan blev snabbt en publikfavorit och blev placerad som 7:e man i resul-
tatlistan. 

Efter tävlingen meddelade japanen att han hade planer på att stanna för 
gott i Sverige.

Sture Grahn från Lycksele IF var den som var snabbast och vann täv-
lingen före Sälens IFs Janne Stefansson och tredjeplatsen till Sixten 
Jernberg från Lima IF, dock var det väldigt tätt i toppen.

 
    Resutat:     1. Sture Grahn, Lycksele IF              36,21
                      2. Janne Stefansson, Sälens IF        36,25
                      3. Sixten Jernberg, Lima IF               36,26
                      4. Harald Grönningen, Norge            36,37 
                      5. Kalevi Hämäläinen, Finland           37,22
                      6. Hallgeir Brenden, Norge                37,57
                      7. Takashi Matsuhasi, Japan             38,37
                      8. Bernt Sjögren, Tranemo IF            39,54
                      9. Raimo Dufva, IK Ymer                   40,02
                    10. Vebjörn Sätre, Norge                     40,13

Efter tävlingarnas slut förättade Västergötlands skidförbunds sekr. 
Erik Claesson prisutdelning.

1:an Sture Grahn fick en tröja.
2:an Janne Stefansson belönades med en anorak.
3:an Sixten Jernberg erhöll också en tröja.  

                         
Källa : Borås Tidning.            

Fakta Sixten Jernberg

Land Sverige
Sport Längdåkning
Klubb Lima IF

Född 6 februari 1929 Lima
Död 14 juli 2012 (83 år) Mora
Längd 177 cm

Olympiska spelen
Deltagande 3
Medaljer 9
Guldmedaljer 4

Världsmästerskap
Deltagande 6
Medaljer 6
Guldmedaljer 4

Källa: Wikipedia

Stjärnloppet på skidor 1963 i Borås
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 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 vet väl att

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



6

World Cup 
Ulricehamn
 
Västergötlands statusmässigt 
finaste arrangemang 2017 är utan 
tvekan World Cup-arrangemanget 
i Ulricehamn. Tänk att Ulrice-
hamn hamnar på kartan tillsam-
mans med arrangörsorter som 
Holmenkollen, Falun, Lahtis, Val 
di Fiemme och andra storheter på 
kontinenten, det är mäktigt. 

Inför tävlingarna hade Ulrice-
hamns kommun satsat stora peng-
ar för att erbjuda bästa möjliga 
förutsättningar för bra tävlingar. 
Kommunen har satsat nästan 10 
miljoner i Lassalyckan bara för 
detta arrangemang. En hel del av 
insatta medel kommer man som 
kommun att ha nytta av på lång 
sikt. 
Planer finns ju att inte bara arrang-
era 2019, vilket är klart, utan även 
svara för World Cup-arrangemang 
varannat år fram till 2025. 
Med den publika framgång som 
årets arrangemang var och de fina 
omdömen som arrangören fått 
efter tävlingarna så har nog de 
som bestämmer inom FIS svårt att 
välja bort Ulricehamn. 
Arrangören hade skapat fina pu-
blikområden. Åskådarna som fick 
plats på de uppbyggde läktarna 
var cirka 7.500 till antalet. Ute i 
terrängen fanns det mycket pu-
blik. I den s.k. Grytan där åskå-
darna såg åkarna svänga ner mot 

stadion fanns det möjlighet att se 
åkarna flera gånger. 
Hur många åskådare som fanns i 
Grytan är svårt att uppskatta men 
det var trångt. Den andra stora 
publikplatsen var Ryckåsen. 
Denna del av banan innehåller en 
tuff utförsåkning men också den 
största backen uppför. 
Här fick åkarna bekänna färg inför 
stora horder av åskådare. Var inte 
åkarna fräscha i benen när man 
kom till Ryckåsen förlorade man 
både utför som uppför i den cirka 
500 meter långa backen.

Tävlingarna
Lördagen den 21 januari var det 
fristil för både damer och herrar. 
Damerna började och åkte 10 km, 
två varv på en slinga som var 5 
km. På eftermiddagen var det her-
rarnas tur. De körde 15 km, alltså 
3 varv på den fina banan som ar-
rangörerna fixat fram. 
Tävlingarna genomfördes i ett 
strålande väder. Det var några 
grader minus och en strålande 
sol som välkomnade åkare och 
åskådare, som var drygt 30.000 
till antalet, till Ulricehamn. 
Redan när de tävlande körde upp-
värmningsvarv möttes de av ett 
enormt jubel. 
Detta var dock inget mot vad de 
skulle mötas av under själva täv-
lingen. Extra stort jubel blev det 
när hemmahoppet Hanna Falk dök 
upp i spåret. Hanna startade bland 
de första och kom att ta en rejäl 
ledning när hon gick i mål. 
Hennes fina lopp kom att räcka 
till en slutlig åttonde plats, hennes 
bästa distanstävling hittills. 

En svensk pallplats blev det ge-
nom Charlotte Kalla som place-
rade sig på bronsplats. 

Herrarnas tävling blev också en 
spännande uppgörelse mellan de 
bästa i världen. Även bland her-
rarna placerade sig en lokal åkare 
bland de trettio bästa vilka får 
världscuppoäng. Det var Karl-
Johan Westberg, Borås SK, som 
åkte in på den sista platsen som 
gav poäng.

Söndagens tävlingar var det sta-
fett. Damerna körde 4x5 km och 
som vanligt numera var de två 
första sträckorna i klassisk 
stil innan det avslutades med 
två fristilssträckor. 
Herrarna avslutade tävlingarna 

i Ulricehamn med att köra 4x7,5 
km med samma upplägg som da-
merna. Denna tävling fick kung-
lig glans då vår skidintresserade 
statschef bestämde sig framför 
TV:n, under lördagen, att han 
måste till Ulricehamn för att se 
stafetterna. Även under söndagen 
var det cirka 30.000 i publiken 
men vädret hade slagit om, nu var 
det disigt.Hanna Falk från Ulricehamn

Johanna Hagström från Falköping
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Speaker
För att ge bästa information till 
åskådarna hade arrangören anlitat 
Kjell-Erik Kristiansen som spea-
ker. Han är ett riktigt språkfeno-
men och talar 6 språk flytande och 
utöver detta även lite italienska. 
Kjell-Erik gav publiken valuta för 
pengarna. Det stora publiktrycket 
på en liten yta skapade en intim 
stämning och Kjell-Eriks röst och 
information förstärkte detta yt-
terligare. 

”Värdskap i världsklass”
Arrangörerna hade bestämt att 
mottot för tävlingen skulle vara 
”Värdskap i världsklass”. Detta 
lyckades man med. Det fanns 
inget att klaga på varken för 
publik, tävlande, delegater eller 
andra som var på plats. 
Tävlingsledare Stefan Jalderyd 
och hans stab där hela 800 funk-
tionärer ingick gjorde ett utmärkt 
arrangemang. 

Att det blir tävlingar i framtiden i 
Ulricehamn av samma dignitet är 
bara en formsak. 
Vad är 150 betalande i Toblach 
mot över 60.000 betalande när de 

styrande skall lägga fast program-
met för kommande år.
CEJ

Charlotte Kalla Foton: Lennart Odéen BIS

Mycket publik redan på uppvärmningen
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Wilma Rudolph
Friidrottare

Wilma Glodean Rudolph var åren 
kring 1960 en av världens bästa 
kvinnliga sprinters. 
Hon vann vid det årets OS i Rom 
tre guldmedaljer.

Född: 23 juni 1940, 
Tennessee, USA
Död: 12 november 1994, Brent-
wood, Tennessee, USA

Gift med: Robert Eldridge (1963–
1980), William Ward (1961–1963)
Barn: Yolanda Eldridge, Djuanna 
Eldridge, Xurry Eldridge, Robert 
Eldridge Jr.
Böcker: Wilma Rudolph on Track.

Källa: Wikipedia

Regnet spelade spratt 
när Wilma Rudolph kom 
till Skövde
Tänk er att Usain Bolt skulle 
ställa upp på Södermalms IP i 
Skövde. Visst känns det otänk-
bart. Desto mer anmärkningsvärt 
blir det att IF Hagen lyckades 
locka 1960-talets friidrottsstjärna, 
Wilma Rudolph, till Hagenspelen 
i Skövde 1962. Storpubliken fick 
dock nöja sig med att se henne 
springa omkring på innerplan och 
agera prisutdelare.
-Ösregnet satte stopp för henne, 
minns tävlingsledaren 
Lennart Svensson.
Wilma Rudolph hade två år 
tidigare i samband med Rom-
olympiaden 1960 sprungit in i 
världseliten och tog inte mindre 
än tre OS-guld (100 m, 200 m och 
stafett 4 x 100 m). Hon kallades 
den ”svarta gasellen” och en hel 
värld tog henne till sina hjärtan. 
Wilma blev den första kvinnliga 
löparen som sprang 200 m under 
23 sekunder. Hon hyllades som 
en stor föregångare för kvinnliga 
idrottare. Vad många inte vet eller 
kommer ihåg, är att Wilma redan 
som 16-åring var med i OS i Mel-
bourne 1956 och vann en brons-
medalj i stafett för USA.
-Det var tack vare vårt fina sam-
arbete med Stadionklubbarna i 
Stockholm, friidrottsklubbarna 
i  Göteborg, Malmö och Västerås 
som gjorde att vi kunde år efter 
år locka hit världsstjärnor, många 
som tagit OS-medaljer, berättar 
Lennart Svensson.
Och nu skulle alltså den kanske 
största av alla, Wilma Rudolph, 
komma till Södermalms IP.
-Jag höll inte i förhandlingarna 

med de tävlande. Det gjorde Hel-
mer Jondell. Men jag vill minnas 
att vi stod för mat och logi samt 
20 dollar till fickpengar, 
säger Lennart.
Nu öste som sagt regnet ner 
över Södermalm lördagen den 
18 augusti 1962. Dagen till ära 
invigdes också den nuvarande 
sittplatsläktaren. Allt var upplagt 
för publiksuccé.  Men någon 
tävlande Wilma fick publiken inte 
se. Det var dessutom bestämt i 
förväg eftersom någon tävling i 
Skövde inte gick att pressa in i det 
täta tävlingsschemat under hennes 
Sverigebesök. Skaderisken be-
dömdes som för stor.
-Trots att det ösregnade kom det 
ändå närmare 2000 åskådare. Folk 
var glada ändå och nöjde sig med 
att få se Wilma Rudolph i verklig-
heten, som blev ett hett byte för 
alla autografjägare.
Nu var hon inte den enda världs-
stjärnan som besökte Hagenspelen 
och Amerikaspelen som tävlingen 
först kallades för. De första in-
ternationella tävlingarna arrang-
erades redan 1949. Hagenspelen 
höll på till slutet av 1960-talet. 
Vanligtvis så kom det mellan 
3.000-5.000 åskådare. Friidrott 
var populärt.
-Vi var kända för att ha bra kol-
stybbsbanor i Skövde vilket 
underlättade att få hit bra friidrot-
tare, säger Lennart Svensson som 
är inne på sitt 90:e levnadsår.
Lennart Svensson skötte det som 
rörde tävlingsdelen, dvs inne på 
banan. Allt utanför banan sköttes 
av Helmer Jondell och marknads-
föringen av Folke ”Snövit” 
Jansson.
Listan över fantastiska friidrot-
tare som besökt Hagenspelen kan 

göras lång. Eller vad sägs om 
Ralph Boston längdhopp, kulstö-
tarna Jim Fuchs och Thompsson, 
Ray Norton och Andy Stanfield 
löpning. Andra stjärnor var San-
jev, Terovanesian, Charlie Green, 
Janis Lucis, Bob Hayes, Gaston 
Rolants, Sebastian Coe m fl. 
Bland svenskarna kan nämnas 
Stickan Pettersson, Ove Jonsson 
och Bosse Forsander.
-Men ingen var lika populär som 
Wilma Rudolph, avslutar 
Lennart Svensson.
Fotnot: På idrottshistoriska mu-
seet i Skövde finns mer material 
om Hagenspelen. Museet är öppet 
tisdagar 10-12 och första sönda-
gen i varje månad kl 10-13.

BENGT SÄLL
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David Wallins målning”Vid Arilds strand” från OS   1932

Konsttävlingar vid olympiska spelen
Konsttävlingar ingick i Olympiska 
sommarspelen från Stockholm 
1912 till och med London 1948. 
Dessa ingick i de ursprungliga 
tankarna bakom spelens utform-
ning, vilka utformades av den 
olympiska rörelsens grundare 
Pierre de Coubertin. Medaljer 
delades ut för konstverk som 
hade anknytning till idrott i fem 
olika grenar, arkitektur, litteratur,      

musik, målning och skulptur. 
Antalet medaljer för olika specia-
liteter, till exempel för statyer, re-
liefer och medaljer inom grenen, 
varierade över åren. 
Vid olika tillfällen lanserades för-
slag om att inkludera grenar som 
dans, film, fotografi och teater, 
men ingen av dessa konstformer 
togs in som gren inom tävling-
arna vid något tillfälle. Inför 

Gustav Nordahls staty från OS 1948
”Hyllning till Ling” som står utanför 
GIH i Stockholm

olympiaden i Helsingfors 1952 
hindrades konsttävlingarna av en 
pågående diskussion om amatör-
reglernas tillämpning, och 1954 
beslöt Internationella Olympiska 
Kommittén slutligen att exkludera 
konsttävlingar från spelen fortsätt-
ningsvis.

Svenska kulturmedaljörer
1932 i Los Angeles fick David Wallin 
guldmedalj för målningen ”Vid Arilds 
strand”.
1936 i Berlin, brons till Stig Blomberg 
för statyn ”Tampande ungdomar”.
1948 i London fick Nils Olsson brons i 
grenen byggnads arkitektur för ritning-
arna till Valhallabadet i Göteborg.
1948 i London tog Gustav Nordahl 
guld i grenen statyer med ”Hyllning till 
Ling” (står utanför GIH i Stockholm).

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, högupplösta, eller vanliga   
                                                   kort. 
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– Jag hoppas att avkastningen 
räcker till hyra av en vettig lokal, 
säger han.
 
Det idrottshistoriska sällskapet 
håller i dag till på Östra Kyrkoga-
tan 3, och ordförande P-G Björk-
man säger till AT att Lars Blom-
qvists gåva är sensationell.
– För oss är det chockartat. 
Men vi tog emot gåvan med 
öppna armar.

Hur fungerar era lokaler i dag?
– Vi sitter i en källarlokal med 
två rum som är skilda åt och inga 
fönster. 

Lokalerna har fyllt sitt behov men 
ska vi utvecklas så har vi behov 
av nya lokaler, säger han.

83-årige Lars Blomqvist har en 
lång bakgrund i såväl Alingsås 
kommunpolitik som aktiv liberal 
och i förenings- och idrottslivet, 
särskilt inom KFUM Alingsås.

– Jag har jobbat för föreningslivet 
i Alingsås sedan jag var 15 år. Jag 
är ordförande i KFUM:s idrotts-
avdelning sedan 40 år, men vi ska 
lägga ner den på måndag. 
Det är ingen som vill ta över, 
säger han.

KFUM Alingsås var tidigare 
stora inom orientering, basket och 
gymnastik, i olika perioder. 

Föreningen har också haft skidor, 
bordtennis och gång på program-
met.
– Den största saken är väl att 
jag byggde upp friluftsgården 
Pojkebo, som vi sålde till mis-
sionskyrkan år 2000, säger Lars 
Blomqvist.

Nu vill han alltså att stadens 
idrottshistoria ska kunna presente-
ras på ett bättre sätt än i dag – och 
att hans pengar ska komma till 
användning.

– Jag behöver dem inte, har inga 
arvingar och vill inte att arvsfon-
den ska få dem. 
Det fina är att skänka till skatte-
befriade föreningar, säger han.

Han tillägger att han tidigare har 
skänkt pengar till andra förening-
ar och det är troligt att gåvan till 
idrottshistoriska sällskapet inte 
heller är den sista.

– Om jag lever tills jag hinner 
formulera det, säger han.

Lars Blomqvist, som varit chef 
på Vägverket, har sparat ihop sitt 
kapital genom att placera i aktier 
under lång tid.

– Om man sparar länge så är det 
inga problem. 

Om du avsätter några hundra 
kronor i månaden i 70 år blir det 
pengar, säger han.
 

STEFAN SAMUELSSON
PHILIP MAURITZSON

Alingsåsaren Lars Blomqvist skänker 
drygt två miljoner kronor i aktier till 
Alingsås Idrottshistoriska Sällskap.
 



Idrottstermer
Här nedan följer 10 bilder från 10 olika idrotter. 
Under varje bild finns ett ”fackuttryck”.
Tyvärr har bokstäverna rörts om.
Du får kanske hjälp av de korta ledtrådarna.

Lennart Karlsson

1.  Spågomskang, Missvisning?

2.  Teebkria, Jämnt.

3.  Tolblank, Tur – otur.

4.  Griptinp, Inte tillåtet.

5.  Gniskvanc, Luftfärd följer.

6.  Utuprepc, Aj!

7.  Lebygubbdoe, För många slag!

8.  Loptegma, Din tur!

9.  Klybetaci, Akrobatik

10. Renapaja, Jag flyger!

11

Skicka in de rätta ”fackuttrycken” per mail till 
leomattila@hotmail.com eller per post till Lennart 
Karlsson Skinnmo, Moholm, 461 98 Trollhättan, 
senast 1 april.

1:a pris tre trisslotter, 2:a pris två trisslotter och 3:e 
pris en trisslott.
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SEPTEMBERSÖNDAG
 Han ser en skugga framför sig på 
grusvägen, skarpt tecknad av en 
man med långa ben, den är skapad 
av den lågt stående solen han har 
i ryggen.  
Han springer på en grusväg 
där stenarna svepts bort av 
bilarna och som efter den se-
naste tidens nederbörd känns 
lagom hård och om man över-
driver en aning, påminner om 
gamla tiders kolstybbsbanor.                                              
För en stund sedan hade han solen 
i ansiktet, en sol som värmde efter 
den kyligare natten. 
Det är vindstilla och inte ett moln 
på himlen, farten är med ålderns 
rätt inte allt för uppdriven och 
ansträngningsgraden avpassad för 
mannen, som om en dryg vecka 
skall fylla sjuttioåtta år. 
Det är första söndagen i septem-
ber och han har sprungit i en dryg 
timma. Han funderar på detta att 
han fortfarande tycker om att röra 
sig utomhus, det är dock i dagarna 
sextiett år sedan han tog de första 
stegen i träningsyfte. 
Om detta är ett tecken på omo-
genhet eller inte är en sak som 
någon annan inte har med att 
göra, är man pensionär och inte är 
överdrivet beroende av vad andra 
tycker, ja, då kan man tillåta sig 
att använda en söndagsförmid-
dag i början av september till att 
springa fram och tillbaka på en 
solig väg.
 När man springer så här är det 
lätt att tankarna kommer över 
hur det kom sig att han en gång 
fastnade för detta, att i olika väder 
och vid olika årstider förflytta sig 
ute i naturen, på flera sätt och i 
växlande fart. 
Han minns att när han i ungdomen 
började tävla i orientering var 
detta ett sätt att bryta vardagens 
tristess i ett monotont arbete, men 
även en upplevelse att få träffa 
andra människor med samma 
intresse. 
Under många år var ju tävlandet 
och förberedelserna för det, det 
primära, ett sätt att förverkliga sig 
själv, om man vill vara en aning 
högtravande. 
Att man sedan fick mycket annat 
så att säga på köpet, var ju på flera 
sätt en bonus. Att följa årstiderna 
när man är ute i naturen är något 
som knappast kan överskattas, 

kvällar i april med den första 
aningen av vår, sommarkväl-
lar med varma stråk i gläntorna, 
färgprakten i september efter 
den första frostnatten, men även 
gråkalla novemberdagar när det 
är alldeles tyst i skogen och man 
inte möter en människa. Allt 
saker som man inte vill vara utan 
när man en gång fått smak för att 
vara ute i naturen.
 Han minns när han i ungdomen 
kände sig motiverad att träna i 
Västerbottensfjällen, där han var 
på vinterutbildning i det militära, 
trots att det var nästan trettio gra-
der kallt, en kontrast i väderlek 
är väl i så fall nar han i Arizona 
sprang i öknen, där temperaturen 
förmodligen var nästan sextio 
grader varmare. Kontraster, visst, 
men bägge minnesbilder som 
man inte vill vara utan.
 Ytterligheter kan man tycka, men 
även stunder i mera vardaglig 
miljö kan vara minnesvärda, man 
kan till och med sträcka sig så 
långt att helt vardagliga miljöer 
kan vara nog så värda att komma 
ihåg. 
Samma är det med tidsaspekten, 
en hastig blick ut över en vacker 
vy kan vara lika fin som när man 
sitter en kväll och ser en vacker 
solnedgång.     
  Där han springer på vägen kom-
mer han att tänka på att här måste 
han ha passerat på en tävling ett 
av de första åren han var senior. 
Så olika förutsättningarna var, 
en bristfällig karta, enkla kläder, 
klumpiga skor, inte mycket hum 
om hur man skulle träna, allt var 
annorlunda. 
Och ändå, vad man tyckte det var 
roligt och spännande när man var 
ute i markerna på sin snålt till-
mätta fritid. 
 Ändå var statusen större på 
den tiden i att orientera och 
tävla, pressen rapporterade flitigt, 
ibland till och med startlistor och 
förhandsspekulationer. 
Visst var kunnande och fysik 
olika bland deltagarna i de stora 
startfälten, men tävlingarna hade 
något av äventyr över sig, man 
uppfattade det i all fall så. Inte 
minst vid nattorienteringarna, 
med en liten pannlampa och ett 
fyra och en halvtvolts batteri 
kunde vad som helst hända, och 
gjorde det också ibland. 
 Naturligtvis har idrottandet 

genom åren hindrat annat man 
kunde ha ägnat sig åt, helt säkert 
sysselsättningar som kunde ha 
berikat livet på helt andra sätt. 
Man kunde lagt mer energi på en 
civil karriär, man kunde lärt sig 
mera om mycket som är trevligt 
att kunna. 
Det är lätt att tänka ”om” när man 
kommer upp i åren Men sådant är 
knappast meningsfyllt, även om 
man är på eftermiddagen i sitt liv 
gäller det att ta tillvara de gläd-
jeämnen som finns, till exempel 
att man fortfarande kan ta sig ut i 
naturen, springa på en fin väg i so-
len, för att sedan fara hem, duscha 
och äta en god middag. Sådant 
kan man tänka på när man är ute 
och löper i lagom takt en solig 
septembersöndag.

Viggo Svenson                                                                     

Skenes långdistanslöpare Göran Bengts-
son som tävlade mycket framgångsrikt i 
landslaget och för IK Ymer. Göran repre-
senterade också Skene SoIS i orientering.
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SOK Träffs Parasportare (från vänster): Aleksandra Gustavsson, 
 Andreas Wilhelmsson, Anine Gladh, Oscar Johansson och Linda Nilsson

Karlsborgs Idrottshistoriska 
Sällskap och SOK Träff 
bjöd för en tid sedan in till ett 
intressant och informativt idrott-
skafé med och om SOK Träff i 
dess eminenta klubbhus beläget i 
anslutning till elljusspåret i Norra 
Skogen. 

Ett trettiotal idrottsintresserade 
hade anammat Idrottshistoriska 
Sällskapets kallelse för att få en 
inblick i SOK Träffs breda verk-
samhet samt stifta bekantskap 
med klubbens väldisponerade 
lokaler i ett före detta gammalt 
militärförråd beläget intill elljus-
spår i Norra Skogen. 
Efter inledning av SOK Träffs 
ordförande Sture Carlsson och 
Idrottshistorikernas ordförande 
Roland Gustafsson, lämnade klub-
bens före detta kassör Åke Karls-
son en intressant presentation om 
klubbens historia och verksamhet 
över tiden. 

Klubbens skidledare Johan Gustavs-
son visar dagens skidor och stavar för 
skidrännaren Kenth Berggren (t.v)

Här framkom bland annat att SOK 
Träff bildades den 16 april 1942 
av 17 skid- och orienteringsentu-
siaster som hade samlats för att 
bilda en klubb för orientering och 
skidor. 
Dessa sporter hade vid denna 
tid sin hemvist i IFK Karlsborg. 
Dessa bestämda herrar tyckte att 
det nu var dags att bilda en klubb 
enbart för skid- och skogsfolket. 
Holger Edholm blev den nybil-
dade klubbens förste ordförande 
varpå man genast hyrde ett torp i 
Vikaskogen som ägdes av godsä-
gare Sten Hultgren. 

Klubben antog namnet SOK Träff 
där SOK står för Skid- och Orien-
teringsklubben, men varifrån Träff 
kommer är enligt Åke Karlsson 
inte riktigt klarlagt.  

Utöver rent idrottsliga övningar 
anordnade klubben även en tid 
under 1940-talet både karnevaler 
och danstillställningar i Västra 
Gymnastiksalen tillsammans med 
KBK (Karlsborgs Bollklubb). 
1944 spelade självaste Kalle Jular-
bo upp till dans i Karlsborg!

Flera sektioner.
SOK Träff har idag cirka 300 
medlemmar med verksamhet 
inom fyra sektioner med anställd 
kanslist. 
Utöver orienterings- och skidsek-
tionerna har det under senare år 
tillkommit både en friidrotts- och 
en kanotsektion. 

Gamla digitaliserade idrottsfilmer väckte 
visst intresse (fr. h): Leif Åkerström, 
Roland Gustafsson, Bengt Åkerström, 
Kjell Johansson, Lars Lindström samt 
Martin Grudemo

Kanotisterna hade tidigare en egen 
klubb men bildade år 2002 en sek-
tion inom SOK Träff. 
Friidrotten kom till SOK Träff år 
2005 efter att under några år varit 
en sektion inom IF Tivo. 

Långt tidigare hade friidrottarna 
haft sin hemvist i den välmerite-
rade men sedan länge nedlagda 
friidrottsklubben Skackans IF.

SOK Träffs träningsgrupp 
i friidrott

Inom SOK Träffs samtliga sek-
tioner bedrivs idag även en bred 
ungdomsverksamhet av entu-
siastiska ledare där friidrottens 
särskilda satsning på parasport 
redan burit frukt.

Idrottssnack.
Under kvällen hade gästerna även 
möjlighet att se gamla idrotts-
filmer, ta del av de olika sektio-
nernas verksamheter och till och 
med provsitta en kanot. 
Både vallningsteknik, kartritning 
samt hur man kan följa oriente-
rarna i skogen på en data- eller 
tv-skärm förevisades. 

Friidrottarna visade även filmer 
från en del av sina tävlingsinsat-
ser varefter kvällen avslutades 
med fika och idrottssnack!

Stig-H Brehag
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Springarn
En dag för ungefär 140 år sedan 
utspelades en märklig kapplöp-
ning i Essunga. En av de tävlande 
var torparen och skomakaren Karl 
Johan Nilsson, Springarn kallad. 
Hans motståndare var Länsman 
Hjort i Tumleberg. 
Springarn skulle springa och 
Länsman drogs i sin lätta åkvagn 
av två raska hästar. Folk i bygden 
följde utmaningen med stort in-
tresse, och en del vadslagning lär 
ha förekommit.

Starten gick vid affären i Essunga, 
och så satte de tävlande av i rikt-
ning mot Vara. 
Hjort tog ledningen när han drev 
på sina hästar, som sprang allt vad 
de förmådde. Efter några hundra 
meter gick vägen över en grusås, 
och där löpte Springarn förbi eki-
paget och vann. 
Den bragden imponerade så 
mycket på essungaborna att 
platsen där tävlingen avgjordes 
kom att kallas Springarlia, och det 
heter den än idag.

Jag hade hört talas om denne väl-
dige löpare och år 1987 bestämde 
jag mig för att ta reda på allt jag 
kunde hitta om honom innan det 
var för sent. 
På den tiden fanns det ännu några 
få kvar i livet som träffat Spring-
arn. Samtalen med det halvdussin 
gamla män jag intervjuade tog 
mig tillbaka till en svunnen tid. 
”Springarn var född på ett torp 

som hette Svartema i Naum. Dom 
hade bara e ko å den to tassa”, 
berättade en man på utpräglad 
västgötadialekt och med en röst 
som var märkt av ålder.

Under största delen av sitt liv 
bodde Karl Johan Nilsson på tor-
pet Nyhem under Stora Djupsås. 
Där brukade han de 15 tunnland 
som tillhörde torpet, och vid sidan 
av det var han också skomakare. 
Och så sprang han, dels för nytta, 
men förmodligen även för nöje. 
Det hände att bönderna i trakten 
tog hjälp av honom om de ville 
få något meddelande framskickat 
eller ärenden uträttat. 
Närmsta ort med bank och järn-
vägsstation var i Vårgårda, och dit 
löpte han ofta åt sina uppdrags-
givare. 
En sådan tur blev ungefär fyra 
mil innan han var hemma igen. 
Det berättas också att militären 
anlitade honom som kurir när det 
pågick stora manövrar i trakten.

Göte Larsson, dotterson till Sprin-
garn, berättade om sin märklige 
morfars bravader. 
”Ägaren till Tumlebergs egendom 
behövde få fram ett brådskande 
meddelande till sin son som gick 
på Läroverket i Skara, fyra och en 
halv mil bort. 
Det skickade han iväg Springarn 
med någon gång på förmiddagen. 
På eftermiddagen såg bonden att 
Springarn stod och åt körsbär i 
trädgården. ’Har du inte kommit 
iväg till Skara än’, ropade han och 
var vresig. ’Jo, jag har just kom-

mit tillbaka därifrån.’”

På en dag hade han alltså löpt 
ungefär nio mil, så det är fullt 
förståeligt att uppdragsgivaren 
snarare trodde att Springarn var 
trög i starten än så rapp i steget 
att han redan hunnit avverka hela 
sträckan.

I Lidköping bodde Springarns 
bror Alfred. Hans son Erik Nils-
son berättade om hur bröderna 
upprätthöll kontakten.
”Min far har berätta att Karl Johan 
kom och hälsade på ibland, och 
då hade han sprungit ända hemi-
från sitt. Sen när besöket var slut 
sprang han tillbaka. Det blev fem 
mil åt vart håll.”

En löpare torde ha betraktats som 
en avvikande person och väckte 
säkert stor uppmärksamhet i 
1800-talets bondesamhälle, där 
många tyckte att man borde arbeta 
sig trött istället för att ”kava ikring 
så där te inga nötta”. 
Därför är det troligt att Karl Johan 
Nilsson och hans prestationer 
var ett vanligt samtalsämne i 
hans hembygd. Säkert bättrades 
vissa berättelser på och blev till 
rena myter kring den lättlöpande 
skomakaren. Det sägs till exem-
pel att när han en gång var på väg 
till Herrljunga kom han ikapp en 
hästskjuts vid Södra Härene och 
höll bak i vagnen för att få en lite 
lättare resa. 
Kusken var ogin och slog efter 
Springarn med piskan. 
Då ökade han takten och sprang 
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förbi hästskjutsen, men kusken 
ville inte finna sig i att bli förned-
rad på det viset, så han manade på 
sina hästar. 
En väldig kraftmätning utvecklade 
sig. Den avgjordes vid Eggvena 
kyrka där hästarna stupade.

En annan berättelse som har 
mytens karaktär över sig är den 
om när Springarn löpte framför 
tåget på Stambanan vid Vårgårda. 
Lokföraren lär ha fått sin prestige 
sårad och ”blett änna stöelter”, 
som min sagesman uttryckte det.

Ska man våga sig på en analys av 
vad som är sanning och vad som 
är myt av de historier som berät-
tas om Springarn så kommer man 
fram till att han mycket väl kan ha 
utfört de flesta av de bedrifter som 
tillskrivs honom. 

En tränad löpare med talang för 
uthållighetsprestationer kan hålla 
ett tempo av 10 – 14 kilometer i 
timman över mycket långa sträck-
or, som till exempel niomilalöp-
ningen till Skara tur och retur. 
Den kan han ha avverkat på åtta 
timmar. 
Även segern över Länsman Hjorts 
hästar framstår som fullt möjlig 
om man betänker att Springarn 
inte kan ha hunnit bli efter sär-
skilt mycket mellan starten och 
åsen där hästarna skulle dra upp 
en vagn som med sin kusk vägde 
några hundra kilo.  
Och varför skulle annars backen 
komma att kallas för Springarlia? 
Vad gäller de stupade hästarna 
och det omsprungna ångloken så 
är det även där en fråga om hur 
tunga lass de drog. 
Jag personligen tvivlar dock på 
sanningshalten i just de skrönorna.

En riktig myt om Springarn är dä-
remot att han skulle ha haft andra 
knän än vad vanliga människor 
har, och kunnat förlänga steget 
genom att slänga fram underbenet. 
Otto Johansson i Nossebro hade 
träffat Springarn och berättade att 
han såg ut som folk gjorde mest. 
”En arbetartyp”, sa han, och till-
lade att han en gång sett honom 
springa. 
”Springarn och en bonde gick 
brandsyn åt Lekåsa Brandstodsbo-
lag. När dom var klara hemma där 
jag bodde gick den andre iväg mot 
nästa gård, men Springarn stod 
kvar och pratade. 
När han såg hur mycket han blev 
efter sprang han iväg över gärdena 
och kom ikapp den andre som ing-
enting. Detta kan ha varit ungefär 
1914, så han behöll sin förmåga 
upp i åldern.”

Krafterna tog dock tvärt slut strax 
därefter. Då fick han en stroke och 
blev förlamad i ena sidan av krop-
pen och kunde bara stappla fram.
”Som längst gick han från huset 
och ut till vägen”, berättade dot-
tersonen.

År 1919 dog Karl Johan Nilsson 
och begravdes på Essunga kyr-
kogård, nära den plats där kapp-
löpningen med Länsman Hjorts 
hästar startade. 

Kvar av hans märkliga liv fanns 
för 30 år sedan, när jag först skrev 
om honom, bara enstaka berättel-
ser och några få som mindes dem. 

Huset han bodde i blev nermon-
terat och återuppbyggt i en hage 
som skydd åt ungdjur. 
Graven är omgrävd och där vilar 
nu någon annan. 

Det har jag förstahandsuppgifter 
på från självaste grävaren. Inte ens 
backen han gav namn åt med sin 
fantastiska seger över länsman-
nens hästar finns längre. 
Grusåsen schaktades bort strax 
innan förra sekelskiftet och blev 
till banvall när man byggde 
Västgötabanan. Men platsen heter 
fortfarande Springarlia, och på 
väggen till det som förr var en 
bilverkstad finns idag en hyllning 
till bragden, snidad i trä.

Springarn är nästan helt bort-
glömd idag, men om han fått till-
fälle att mäta krafterna med andra 
löpare i mästerskap och olympia-
der hade hans minne troligtvis 
vårdats annorlunda, och Väster-
götlands idrottshistoria hade fått 
ett mäktigt tillskott. 

En gammal man jag pratade med 
för 30 år sedan spekulerade så här:

”Om inte Springarn hade vart 
född ett århundrade för tidigt 
skulle nog Gunder Hägg och Arne 
Andersson fått öka farta för å 
hänga mä.”

Rune Larsson
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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 redaktionen.

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

Du vet väl att
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Några av Vadbos fotbollsdomare från förr och nu. Från vänster, Torbjörn Jansson, Lars-Åke Bergman, Åke Krantz, Rolf Eriksson, 
Ove Gustavsson, Kristoffer Thorold, Bo Zackrisson, Gunnar Hermansson.

Att vara fotbollsdomare i går och i dag var temat för en av Vadsbo IHS:s öppethuskvällar. Lars-Åke Bergman och Rolf Eriksson 
berättade episoder från sina långa domarkarriärer. Lars-Åke som är Vadsbos meste domare med 1584 tävlingsmatcher, och med 
träningsmatcher totalt över 2000 matcher under en 40-årig domarkarriär. Rolf Eriksson med erfarenhet från de högre divisionerna i 
svensk fotboll med bland annat linjedomaruppdrag i allsvenskan.
Kristoffer Thorold representerade den nuvarande generationens domare, berättade vilka krav som ställs på en elitdomare idag.

Historien om Gandvik
- Mina söner och jag hade bestämt 
oss för att besöka Kirkenes i norra 
Norge. När vi studerade kartan 
i vår reseplanering, upptäckte vi 
namnet Gandvik, som är en vik av 
Varangerfjorden, berättar Bertil 
Påhlman.
- Eftersom vi är orienterare från 
Istrums SK och haft mycket med 
orienteringsklubben IK Gandvik 
från Skara att göra, beslöt vi oss 
för att ta vägen förbi Gandvik.
Det var mäktigt att stå vid stran-
den av viken och höra vågorna 
klucka, samtidigt som vi anade 
historiens vingslag.
Samtidigt insåg vi att, med största 
sannolikhet, aldrig någon gand-
vikare satt sin fot här, avslutar 
Bertil.

Klubben bildas.
Den 14 juni 1927 samlades 19 
idrottsintresserade ungdomar på 
verandastallet vid gamla Mark-
nadsplatsen utanför Slakteriet i 
Skara. Fotbollsfebern rasade i 
sta´n, då Skara IF (SI) höll på med 
kvalspel till Allsvenskan mot Stat-
tena IF från Hälsingborg.
De 19 ungdomarna var inte nöjda 
med Skara IF. Främsta anled-
ningen var att alla juniorer inte 
fick plats i föreningen. 15 av de 19 

ynglingarna var uppfödda i 
kvarteret Gräshoppan i västra 
Skara och de övriga hade nära 
anknytning dit.

En av dem som var med var Olle 
Emteborg, (då Magnusson).
- Vi hade beslutat oss för att bilda 
en egen förening, berättar Olle. Vi 
visste att några SI-juniorer, däri-
bland den mycket lovande Holger 
Persson, skulle gå över till oss.

Vi satt i en ring på verandastallet, 
med Holger i mitten, när vi disku-
terade bildandet av vår förening. 
Vi hade vaga begrepp om hur det 
gick till formellt. Därför valde 
vi ingen ordförande, utan utsåg 
i stället en lagkapten. Det blev 
Holger Persson.

När beslutet skulle klubbas, tog 
Holger en kullersten och slog den 
i väggen. Ungdomarna enades om 
namnet IK Vesta. Med när klub-
ben sökte inträde i Riksidrotts-
förbundet, fick man beskedet att 
namnet redan var upptaget av en 
Uppsalaklubb. RF lämnade med 
en förteckning på olika namnför-
slag på idrottsklubbar. 
- På nyåret 1928 hade vi vårt för-
sta årsmöte och tog beslut om det 
nya klubbnamnet. Vi fastnade till 

slut för IK Gandvik, säger Olle.
- Gandvik är det fornnordiska 
namnet på Vita Havet, fortsätter 
Olle. Det betyder egentligen troll-
viken. Kring detta hav bodde en 
folkstam, bjarmerna, som ansågs 
vara trollkunniga. De var också 
pälsjägare.

Våra vikingar färdades i sina 
skepp, runt hela Skandinavien till 
Ishavet och Gandvik för handel 
med skinn.
Varför det blev namnen Vesta 
och Gandvik har aldrig riktigt 
klarlagts. Vesta är enligt romersk 
mytologi namnet på eldens och 
den husliga härden gudinna, vars 
eld aldrig fick slockna. Då även 
Gandvik kan kopplas till mytolo-
gin, kan en gissning vara att man 
vurmade för det lite övernaturliga.

Fotbollen blev kortvarig i Gand-
viks historia.
- 1935 fick vi inte ihop någon fot-
bollssektion, berättar Olle. Därför 
bestämde vi oss för att sluta med 
fotbollen och istället ägna oss åt 
friluftsliv och orientering.

Idag är IK Gandvik en renodlad 
orienteringsklubb.

Lennart Karlsson
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Matchprogram / Idrottsprogram

Skicka gärna in programblad från ditt 
eget lokala sällskap / förening. Med-
dela om ni vill ha programmen i retur.

Borås Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13  Borås
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ÅRSBERÄTTELSE FÖR WESTGÖTA 
IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP, WIS, 2016

Styrelsen har under året bestått av 
Roland Gustafsson, ordförande, 
Bo Zackrisson, vice ordförande, 
Tommy Olsson, sekreterare, Sture 
Pettersson, kassör, Bengt-Göran 
Bäcklund, Karin Monsén-Karls-
son och Lars-Göran Bengtsson 
ledamöter samt Göran Zettergren 
och Lennart Lundh, ersättare. 
Carl-Erik Johnsson, Västergöt-
lands Idrottsförbund , har varit 
adjungerad. Styrelsen hade sex 
protokollförda möten under året. 
Samtliga 18 idrottshistoriska säll-
skap/föreningar i landskapet var 
och är medlemmar i WIS. 

Årsmötet 2016 avhölls I Fullmäk-
tigehuset och Annelundsvillan i 
Borås med Borås IHS som lokala 
värdar. 59 personer representeran-
de 16 av sällskapen deltog. Efter 

avslutade förhandlingar berät-
tade Stefan Persson, framgångsrik 
hockeyspelare i Brynäs, New 
York Islanders och Tre Kronor på 
ett mycket uppskattat sätt om livet 
som hockeyproffs.

Årets sommarmöte hölls på He-
densborgs IP i Larv i samarbete 
med Vara IHS. Carl-Owe Johans-
son och Hasse Lundmark berät-
tade om Larvs FK:s verksamhet, 
Sture Gustafsson, SISU, informe-
rade om sammanslagningen av 
idrottsförbunden i väst, Tommy 
Olsson om redaktionskommitténs 
arbete och Sven-Åke Mökander 
om Tångamässan. Dagen avsluta-
des med att förre riksdagsmannen 
Anders Nilsson kåserade under 
rubriken ”Många kompassrikt-
ningar”.

WIS deltog i Tångamässan 17-
18.9 med en egen monter. Mässan 
arrangerades av Hembygdsför-
bundet som firade 100 år och blev 
en givande mötesplats med både 
föreningar och enskilda.

WIS arrangerade 22-23.9 en 
lyckad idrottsresa till Malmö 
och Helsingborg. I Malmö fick 
deltagarna träffa profilen Roland 
Andersson innan det var dags för 
matchen MFF – Elfsborg på nya 
Swedbank Arena. Dagen efter 
besöktes det förnämliga idrotts-
museet i Helsingborg.
 WIS har som tidigare gett ut fyra
nummer av WI, Westgötarnas 

Idrottshistoria. Redaktionskom-
mittén för WI har bestått av 
Tommy Olsson, sammankallande, 
Bo Zackrisson och Ingemar Wil-
liamsson samt ansvarige utgivaren 
Leif Svensson och redaktören 
Göran Axelsson. De båda senare 
meddelade under hösten att de 
avgår i och med nr 4/2016.

Ekonomiskt följde verksamhe-
ten budget. WIS går därmed in i 
2017 med god likviditet. Det stöd 
som WIS får av Västergötlands 
Idrottsförbund, VIF, är av avgö-
rande betydelse för verksamheten 
liksom ett fortsatt gott samarbete 
över huvud taget med VIF/SISU.

Stefan Persson.Kalle Svensson, Helsingborgs 
Idrottsmuseum.

Som vanligt var Bo Zachrisson en mycket 
uppskattad reseledare. 
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Borås Idrottshistoriska Sällskap

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap

Årsrapporter 2016 från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar

Årsberättelse för 2016

Nya medlemmar har tillkommit 
under året och antalet var vid 
årsskiftet cirka 200  Dessutom 
har vi de flesta idrottsföreningar i 
kommunen som medlemmar. På 
vår hemsida kan man bland annat 
läsa om Alingsås idrottshistoria 
och där finns information om våra 
aktiviteter. 

Vid årsmötet den 14 mars deltog 
ett 40-tal medlemmar. Det inled-
des med att förre antikvarien vid 
Alingsås museum, Gösta Sand-
berg, höll en uppskattad föreläs-
ning med bildvisning från gamla 
Alingsås. Sven-Åke Mökander var 
mötesordförande och Pär-Göran 
Björkman om valdes som styrelse-
ordförande.

I vår klubblokal på Östra Kyr-
kogatan 3 i Alingsås finns våra 
idrotthistoriska samlingar med 
priser, medaljer och dylikt, som 
under årens lopp överlämnats från 
idrottare och föreningar. I sällska-
pets utställningsmonter i Estrad 
har vi under året presenterat 
motorcykelsporten ur ett alings-
åsperspektiv med material från 
backtävlingar, isbanetävlingar och 
sidvagnstävlingar. Vidare har de 
båda föreningarna Gräfsnäs IF och 
Långareds BoIS och deras verk-
samhet genom åren presenterats, 
liksom bowlingsporten.

Årets vårträff  hölls den 9 maj 
i Scoutstugan, Östbovik, och 
höstträffen i Ängabostugan den 
14 september. Programmet be-
stod som vanligt av information, 
musikunderhållning, tipspromenad 
och kaffeservering. Öppet hus, ett 
forum för samvaro och diskus-
sion, har vi anordnat tre gånger 
på våren och tre gånger på hösten. 
Många av sällskapets medlemmar 
deltar också i det välbesökta och 
uppskattade idrottskafé som an-
ordnas i Alingsås IF:s klubbstuga 
varje vecka under vår- och höst-
säsong och där AIHS är medar-
rangör.

Styrelsen har varit representerad 
vid WIS årsmöte och sommar-
möte, liksom vid Hembygdsnätets 
och Föreningsarkivets möten. 
AIHS deltog också vid kom-
munens arrangemang Arkivens 
dag. En rad artiklar om idrotten i 
Alingsås har publicerats i Westgö-
tarnas Idrottshistoria.

En medlem i AIHS, Lars Blom-
qvist, har överlämnat en gåva till 
sällskapet bestående av aktier, 
vilket har stärkt vår ekonomi be-
tydligt. Vi har under en längre tid 
sökt efter bättre och större lokaler. 
Nämnda gåva ökar förutsättning-
arna att hitta bättre lokaler, vilket 
också var givarens syfte. Detta 
är nu på gång och vi planerar att 
flytta in i början av 2017.

Årsberättelse för 2016

BIS styrelse har under 2016 haft 
följande sammansättning: 
Tommy Olsson, ordf, Arne 
Kjörnsberg, v ordf, Lennart 
Alsin, Maritha Hallberg, Björn 
Bergqvist, Kjell Sternfeldt och 
Göran Zettergren, ledamöter samt 
Carl-Erik Johnsson, Jörgen Lind-
bratt och Lars Sundin, ersättare. 
Kjörnsberg, Bergqvist, och Sundin 
var utsedda av Borås Stad, övriga 
av BIS årsmöte.

Camilla Brodin, stads- och fören-
ingsarkivet samt Olof Toftby och 
Maija Larsson har varit adjung-
erade. Toftby som kanslichef och 
Larsson som kassör och styrelse-
sekreterare. Göran Axelsson har 
varit redaktör för Westgötarnas 
Idrottshistoria, WI, och Leif 
Svensson ansvarig utgivare. 
Steve Gustafsson har varit data-
konsult. BIS har dessutom haft 6 
anställda med arbetsmarknads-
stöd.

Föreningen hade under året 580 
medlemmar varav 425 var enskil-
da sådana och 155 föreningar, en 
minskning med 65 beroende på en 
grundlig genomgång och rensning 
av registret. 

Idrottsmuseet hölls som tidigare 
öppet i anslutning till olika ar-
rangemang i Boråshallen samt för 
förhandsbokade gruppvisningar. 

Det fortsatta samarbetet med 
Borås Basket har varit synnerligen 
positivt när det gäller besök som 
uppgick till 1 507. 
BIS har fortsatt att visa idrotts- 
och kulturhistoriska bilder i 
Galleri Idun och kafeet i fullmäk-
tigehuset, i det s k Brygghuset, i 
vip- korridoren på Sjuhäradsläkta-
ren på Borås Arena, på Ryavallen 
och fritids- och folkhälsokontoret 
samt i IBAB:s lokaler. 
Idrottsveteranerna genomförde tio 
möten med intressanta föreläsare/
gäster med ett snitt på drygt 100 
besökare.

2016 valdes två nya namn in i 
boråsidrottens Wall of Fame:  
Nikolaj Drotzdetskij, ishockey, 
och Patrik Järbyn, alpin 
utförsåkare. 
Boråsmedaljen för föregående års 
bästa idrottsprestation gick till 
roddaren Emma Fredh. 

BIS fortsatte under året att ge ut 
Westgötarnas Idrottshistoria i fyra 
nummer på uppdrag av Westgöta 
Idrottshistoriska Sällskap, WIS.

Nikolaj Drotzdetskij
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Årsrapporter 2016 från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar
Essunga Idrottshistoriska Sällskap

Årsrapport Essunga Idrottshis-
toriska sällskap 2016

Styrelse: Ordf Kent Larsson, kas-
sör Uno Löfman, 
sekr Sören Aghamn
Ledamöter: Jonny Johansson och 
Kennet Ivehag
Styrelsen har haft sex st ordinarie 
möten.
Den 19 januari hade sällskapet 
45 platser till filmen ”Den unge 
Zlatan” på biograf Stjärnan.

Årsmötet hölls den 10 mars med 
god uppslutning. Vid mötet hade 
vi besök av Per Lundh från Vara 
SK som framförallt jobbar med 
integration för ensamkommande 
inom fotbollen.

Den 20 mars ordnades resa till 
Estrad Arena för handboll mellan 
Alingsås och Redbergslid.

Den 18 april åkte föreningen till 
Borås Arena för match mellan 
Elfsborg och Malmö.

Ny resa till Borås den 25 septem-
ber för match mellan Elfsborg och 
AIK.

Den 9 november ordnades en 
cafékväll för medlemmarna. Fd 
elitbrottaren Sören Claesson från 
Lidköping besökte oss.

På samtliga arrangemang har upp-
slutningen varit mycket god.
Styrelsen.

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap

Årsrapport för
Herrljunga Idrottshistoriska 
Sällskap

Vår styrelse har under 2016 haft 
följande sammansättning:
Ordförande Harry Nilsson, 
sekreterare Görtz Karlin, kassör 
Jan-Eric Johansson, samt ledamö-
terna Robert Carlson och Krister 
Kvarnström,          

Under det gångna verksamhetsår-
et har vi haft fem stycken proto-
kollförda styrelsemöten. Årsmötet 
den 9 februari var välbesökt och 
hölls på gamla Stureskolan

På WIS årsmöte den 12 mars i 
Borås representerades klubben 
av Harry Nilsson och Robert 
Carlson, de två sistnämnda och 
Jan-Eric Johansson deltog även 
på WIS sommarmöte den 3 sep-
tember i Larv.
Harry Nilsson och Robert Carl-
son var också med på WIS studie 
och fotbollsresa i september till 
matchen Malmö - Elfsborg.

Vi har under året haft lite mer 
plats i WIS tidningen med bl.a. ett 
reportage om bågskytten Kjell-
Åke Dunder. Detta är ett arbeta 
som fortgår och vår målsättning 
är att bidra med mer material för 
att oftare vara representerade i 
tidningen. 

Den 29 februari hade Herrljunga 
tillsammans med Vårgårda och 
Sisu ett idrottscafé med Ralf 
Edström som gäst, den 10 ok-
tober hade vi Kullings MS på 
en mycket välbesökt cafékväll, 
den 12 november medverkade vi 
också vid  Föreningsarkivets dag i 
Herrljunga 

Arbetet med vår hemsida är ett 
ständigt pågående projekt, och vi 
hoppas att föreningar och privat-
personer skall komma in med ma-
terial till vår ansvarige för hemsi-
dan, som är Jan-Eric Johansson.

Arbetet med att kartlägga både 
nuvarande och nedlagda för-

eningar i vår kommun fortgår, 
detta skall på sikt resultera i 
en“Föreningsdokumentation” 
(detta är ett utvecklingsprojekt i 
samarbeta med Westgöta Idrotts-
historiska Sällskap ). 

Styrelsen
Herrljunga 
Idrottshistoriska 
Sällskap 

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap

Karlsborgs Idrottshistoriska 
Sällskap.

ÅRSRAPPORT  ÅR 2016.

Styrelsen för Karlsborgs IHS har 
under verksamhetsåret 2016 haft
följande sammansättning och 
ansvarsfördelning:
Roland Gustafsson ordfö-
rande, Lena Gustafsson sekre-
terare, Göte Ivarsson kassör, 
Lars-Erik Andersson,Martin 
Grudemo,Christer Carnegren, 
Åke Engvall och Håkan Larsson 
ordinarie ledamöter.
 
Styrelsen har sammanträtt i regel 
en gång per månad – sammanlagt 
tolv gånger. Därutöver har styrel-
sen kallat till och avhållit totalt 
tolv arbetsmöten.

Medlemsutvecklingen är positiv. 
Antalet medlemmar var vid års-
skiftet 158 – enskilda personer 
och föreningar. Vår ekonomi är 
stabil och kontrollerad. 

Under verksamhetsåret har Karls-
borgs IHS fortsatt arbetat med 
dokumentera idrotten i Karlsborg 
förr och nu i form av text, bild, 
inspelningar och föremål.
Renoverat och ommöblerat i vår 
klubblokal, haft Öppet Hus vid två 
tillfällen, delat ut ett medlemsblad 
vid fyra tillfällen under året,
haft reportage i Karlsborgs lokal-
TV och tidningen Klart Karlsborg,
varit värdsällskap för ett av Fem-
klöverns två möten med  besök på
Fallskärmsjägarlägret och 
DC3-an, haft ett studiebesök för 
medlemmarna på Widerfalks ma-Kjell-Åke Dunder
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Årsrapporter 2016 från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar
skinmuseum, arrangerat ett idrott-
scafé tillsammans med SOK Träff 
med orientering, skidor, kanot och 
friidrott som teman.
Varit funktionärer vid cykeltäv-
lingen Bottensjön runt och vid
triathlon Race of Heroes,
deltagit aktivt med  ett lag i korp-
serien i boule och individuellt i 
löparserien Vinterspring,
deltagit i av WIS och SISU anord-
nade konferenser, möten och
resor bl.a. årsmöte i Borås, som-
marmöte i Larv och medlemsresa
till Malmö/Helsingborg bidra-
git regelbundet med artiklar till 
tidningen Westgötarnas Idrotts-
historia, uppvaktat Lidköpings 
IHS,Vänersborgs IHF, Falbygdens 
IHS och Tibro AIK vid deras resp. 
jubileum.

Sammanträffat med AU i kommu-
nens Kultur-och Fritidsnämnd om 
framtida stöd och samarbete.

Vid flera tillfällen besökt idrotts-
caféer anordnade i Tibro, Vadsbo, 
Skara, Vårgårda, Borås och Lid-
köping, löpande hållit vår hemsida 
uppdaterad.

Karlsborg 2017-01-17
Roland Gustafsson
        

Siktar mot nya mål

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap

Lidköpings Idrottshistoriska 
Sällskap 

Årsrapport 2016

Styrelsen har under verksamhets-
året bestått av ordförande Leif-
Ove Gustafsson. vice.ordf. Bengt-
Göran Bäcklund, sekreterare 
Ingemar Williamsson, vice.sekr. 
Gunnar Olausson, kassör Göran 
Karlsson. Ledamöter Harald Falk, 
Sven Ljungström. Styrelsesuppl. 
Jan Ottosson, Kjell-Ove Hultfelt, 
Sten-Olof Johnzon.

Styrelsen har utöver årsmötet haft 
11 st protokollförda möten. Ar-
betsgrupperna har haft möten och 
arbetsdagar varje månad. Sällska-
pet har haft en anställd kanslist 
genom arbetsmarknadsåtgärder.

Årsavgiften i LIHS 2016 har varit 
120 kr för enskilda och 200 kr 
för föreningar. Medlemsantalet 
var vid årets slut 507 st varav 467 
enskilda och 40 föreningar.
Idrottsmuseet har varit öppet på 
vardagar kl 9-15. Antalet externa 
besökande under året uppgick till 
ca 1000 st.

Arbetet under året har bedrivits i 
tre arbetsgrupper, Idrottsmuseet, 
Dokumentation och Marknad. 
Ekonomi resp. Redaktion är två 
övergripande enheter direkt under 
styrelsen. En ny funktion kallad 
Kansli, också direkt under styrel-
sen, har inrättats med ansvar för 
kanslist, data- och filmutrustning, 
hemsida o posthantering. 
Dokumentation av sporter, fören-
ingar, idrottsprofiler och händel-
ser har fortsatt i stor omfattning. 
Bandinspelade intervjuer har 
gjorts med ett antal lokala idrotts-
profiler
På årsmötet firades LIHS 25-års-
jubileum. Uppvaktningar skedde 
från Lidköpings kommun samt ett 
flertal andra IHS. Jubileumsfest 
för styrelse och arbetsgrupper 
med respektive firades med mid-
dag på Terrassen och med OS-
kanotisten Karin Johansson som 
gästföreläsare på Idrottsmuseet.

Årets Tema-utställningar har varit 
”LGSS 100 år” samt ”Lidköpings 
Konståkningsklubb 50 år”. 

Bildspel med kåseri har visats på 
Majgården, Bräddegården, Sol-
haga, Servicecenter och Svarta 
Örnar, för Gamla Heimare, BK 
Gubbröran på Idrottsmuseet samt 
för Nordeas kunder på Arenan. 
Medlemskvällar har hållits med 
Gustaf Höög, Alexander Wetter-
hall och Fredrik Jansberger från 
proffscykelstallet Tre Berg samt 
med rallycrossföraren Timmy 
Hansen.
Öppna hus i november tillsam-
mans med övriga aktörer i 
Stadsträdgården. Öppet Hus på 
Idrottsmuseet och Miniutställ-
ning den 6 juni i Stadsträdgården. 
Miniutställning och Bandyhistoria 
med Kjell ”Krullen” Johansson 
på Kulturbruket/Sockerbruket. 
Miniutställning och medlemsvärv-
ning på Torgbron i Lidköping vid 
Vattenfestivalen samt vid Villa-
matcher i Arenan. 
Ett medlemslotteri har genom-
förts. Lotteriförsäljning har skett 
på Hjertbergs i december
Fotbollsresa för medlemmar till 
Repslagarmuseet i Älvängen, 
lunch på Fars Hatt i Kungälv samt 
matchen IFK Göteborg-Hammar-
by IF på Gamla Ullevi.

Träffar med Femklövern
Planerings- och utvärderingsdag 
för styrelse och arbetsgrupper på 
Norrqvarn i Lyrestad.

Tisdagsträffarna på f m har regel-
bundet samlat ca 20-30 medlem-
mar. Gäster har varit bandyspelar-
na Lars Fall, Martin Andreasson 
och Göran ”Fiskarn” Johansson, 
köpman Anders Fredriksson, po-
litikerna Kjell Hedvall, Per Jons-
son, Kent Folkesson och Bertil 
Jonsson, journalisterna Annika 
och Bengt Andersson, Pontus Pet-
tersson och Jesper Bankemyhr.
3 st Medlemsinfo har getts ut till 
medlemmar och sponsorer.

Vår sida på Facebook har haft 115 
inslag under året och har nu 567 
ständiga följare.
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Årsrapport från Marks Idrotts-
historiska sällskap 2016

Under året som gått har arbetet 
fokuserats på det vardagliga; sköta 
om samlingarna, hålla lokalen i 
ordning, ta emot besökare osv.

Några saker sticker emellertid 
ut lite. En fotodokumentation av 
föremål och papper har på börjats 
för att komplettera den som redan 
finns. Den fungerar också som en 
inventering av det vi samlat på 
oss. En idrottshistorisk kalender 
har börjat ta form men ligger i 
träda tills vidare.
I Lokalen har ställts i ordning en 
Rydalshörna. Detta för att vår 
lokal finns i Rydal och också för 
att hedra Rydals store idrottsman 
Yngve Brodd som gått ut tiden 
under 2016.
Kulturarvsdagen, då vi brukar 
hålla öppet, hade i år som tema 
Mötesplatser. Inför dagen ställdes 
fotografier, tagna i nutid, ut, vilka 
visade några av våra anläggningar 
i kommunen.
Under hösten gästades sällskapet 
av Frank Alm, stor basketprofil 
i Mark och mycket engagerad i 
basket som tränare och sportchef. 
Han berättade om sin roll och 
insats i Marks Basket under 
minst 40 år.
Medlemsantalet blev under året 
som gick 145 st. varav 23 
ungdomar.

Yngve Brodd

Årsberättelse 2016

Skövde Idrottshistoriska Sällskap, 
som bildades i sept 1999 har nu 
avverkat sitt sjuttonde verksam-
hetsår. Styrelsen har under året 
haft följande sammansättning; 
Bengt Säll (sekr), Solveig Sun-
dequist, Inga-Britt Gustafsson, 
Nils Larsson, Roger Mohlén, Jan 
Sandelius (kassör), Börje Weiler 
(ordf). Styrelseuppleanter Kjell-
Åke Magnusson, Olof Schönborg, 
Leif Adolfsson.   
                    
Styrelsen har haft 6 protokoll-
förda sammanträden, samt ett 
antal informella möten i samband 
med tisdags och söndagsöppet 
under året och dessutom års-
möte i museet den 17 mars 2016. 
                                                    
Den 24 maj gjordes den tradio-
tionella  vårresan. Det var tionde 
året i rad som en vårrutflykt ar-
rangerades. I år gick resan till 
Kållandsö och Naturum Läckö, 
Spikens fiskeläge  och Rörstrand 
Center i Lidköping. 52 nöjda re-
senärer fanns med på den mycket 
populära sommarutflykten.                                                                                                                    
Under året har vi medverkat vid 
WIS sommarmöte i Larv, He-
denborgs IP, Vara kommun den 
3 sept, Friskvårdens Dag den 4 
sept samt Skövde Outdoor Fes-
tival den 17-18 sept på Billing-
ehus. Museet har varit välbesökt 
av både föreningar såväl som 
enskilda besökare och hotellgäs-
ter. SISU`distriktsrepresentanter 
gjorde ett gemensamt besök 
den 13 september. 
Vi har också vid tre tillfällen 
under året medverkat med ar-
tiklar från vårt museum i  vår 
gemensamma medlemstidning 
Westgötarnas Idrottshistoria.  Ar-
tiklarna har tagits fram och förfat-
tats av vår medlem Bengt Säll.                                                              
Medlemsantalet var vid årets 
slut 167.
Skövde Idrottshistoriska Sällskap
Börje Weiler ordf.

Hemsida; www.skovdeihs.se

Årsberättelse 2016

Tidaholms Idrottshistoriska för-
ening kan se tillbaka på 2016 som 
ett mellanår, men man har ändå 
inte vilat på sina lagrar.

En stor nyhet för året var att mu-
seet ändrade sina öppettider under 
hösten och numera har museet 
öppet en kväll i veckan samt en 
dagtid. 
Det har inneburit att museet fått 
ett antal nya besökare som tidiga-
re inte haft möjligheten att besöka 
vårt museum.
I våra lokaler fortgår arbetet och 
en monter för Tidaholms Pistol-
skytteklubb är under uppbyggnad 
liksom IF Sisu:s. 
Arbetet kring vår egen förenings 
historik har kommit igång. 

Till vårt bibliotek har nya hyllor 
införskaffats och en genomgång 
av alla idrottsböcker samt tidskrif-
ter och tidningar har skett och där 
alla dubbletter nu plockats bort.
En resa genomfördes under hösten 
till Kålles Rekordmagasin och 
Falköpings motorcykelmuseum 
och drygt 40 medlemmar deltog 
på resan.

Under året har föreningen haft tio 
styrelsemöten.

Tidaholms Idrottsmuseum
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Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap

Årsrapporter 2016 från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar

Verksamhetsberättelse 
Trollhättans Idrottshistoriska 
Sällskap 2016

Trollhättans Idrottshistoriska Säll-
skap lämnar följande verksam-
hetsberättelse för verksamhetsåret 
2016.
Under år 2016 passerade THIS 
över 600 st medlemmar, medlem 
nr 600 blev Trollhättespelaren i 
fotboll, allsvensk spelare och VM 
spelare i landslaget 1994, 

Håkan Mild och vår förhoppning 
är att vi skall fortsätta öka i med-
lemsantal även under 
år 2017.
Styrelsen i THIS har haft 10 st 
styrelsemöten, där man planerat 
och följt upp de ”Cafe-möten” 
man haft under år 2016, med po-
pulära förläsare. 
En annan uppgift har också varit 
att sprida information om THIS 
och öka medlemsantalet. 
På årsmötet i mars 2016 valdes 
Eje Grönquist till ny ordförande 
och avgående ordf. Hasse Rosen-
dahl och kassör Stig Svantesson 
valdes in som Hedersmedlemmar.

Under år 2016 firade Trollhättans 
Stad 100 år och THIS hade 7 st 
populära ”Cafe-möten” 
(förlagda till Clio-salen och 
Hebeteatern Trollhättans Folkets 
Hus), med varierande föreläsare 
och spännande innehåll, som alla 
belyste gamla/nya idrottsminnen 
men även aktuella samhällsfrågor, 
kopplat till idrottens 

roll i samhället.
Föreläsare under 2016 var Lasse 
Chröisty (Bandy), Jonny Nilsson 
(Skridsko), Bo Adriansson (Sport-
chef TTELA), Roger Lärk (Sport 
Fotograf, Håkan Mild (Fotboll), 
Patricia Daud (Fotboll IFK Troll-
hättan/Hållbart Samhälle/Integra-
tion) och Björn Hellberg (Idrotts-
kåseri med Tennis/Brottning 
m.m.), där Björn samlade hela 
209 st åhörare (nytt rekord).

THIS tackar Sisu och Trollhättans 
Stad för stöd till dessa ”Cafe-
möten”.

Under året har även THIS varit 
representerad på möte med WIS 
(Wästergötlands Idrotts-
historiska Sällskap), i Vårgårda. 

Har även uppvaktat Vänersborgs 
Idrottshistoriska Sällskap.

Det kommande året 2017 planeras 
som vanligt minst 6 st ”Cafe-mö-
ten” med spännande innehåll och 
föreläsare. 

I skrivande stund är vårens pro-
gram klart med ”Rallyminnen” 
av Bo Swaner (SAAB) och Arne 
Hertz (Kartläsare till Eric Carlson 
”på taket”), Stig Bertilsson (Ordf 
i Svenska Bandyförbundet) och 
Allsvenske / landslagsmannen i 
fotboll Jens Söderberg.

THIS styrelse vill tacka för förtro-
endet att leda verksamheten 
under 2016.

Eje Grönquist             
Leif Mattsson               
Kurt Granlund                    
Thomas Strandlind 
Karin Monsèn Karlsson          
Bo Eriksson             
Rune Widell              
Lennart Olsson

Vadsbo Idrottshistoriska 
Sällskap

Ett som vanligt positivt år 2016 
för Vadsbo IHS med många ar-
rangemang och aktiviteter. 
Vi inledde året med ishockey i 
Karlstad, och matchen Färjestad-
Frölunda. Ishockey i Karlstad är 
på väg att bli en tradition. 
Vi har också gjort en  fotbolls-
resa till Borås och matchen 
Elfsborg-IFK Göteborg. 
Den traditionella julbordsresa
med Gullspångs Buss gick av 
stapeln den 21-22 november. 
Ett tiotal medlemmar deltog i 
fotbollsresan till Malmö i 
WIS regi.

Årsmötet i mars var välbesökt, 
och inbjudne gästen, ishockey-
spelaren Ulf Sterner, bjöd på 
massor av anekdoter från sin 
aktiva tid.
 
Föreläsare vid våra ”Öppna Hus-
kvällar” har varit, Bert Karls-
son, presentation överflödig, 
bandyoraklet Ove Lindh, Stefan 
Jakobsson, då ungdomsansvarig 
i Degerfors IF, numera tränare 
i samma klubb, Nils ”Tidan” 
Johansson, fotbollspelare, IFK 
Göteborg, Peter Gustavsson, 
sportchef på Mariestadstidning-
en, Anders Fredriksson, bandy, 
f.d. ordförande i Villa BK, Agne 
Andersson, f.d. fotbollspelare 
i Degerfors IF, mötet var för-
lagt till Hova, som ett led i dess 
100-årsjubileum, domarträff med 
vår egen, Lars-Åke Bergman, ett 
flertal lokala domare deltog. 
.
Medlemsutvecklingen är gläd-
jande, vid årsskiftet var vi 358 
medlemmar, en ökning med ett 
20-tal personer.  

Vi har även inför 2017 gett ut en 
almanacka.  Den har tryckts upp 
i 250 exemplar, och var vid
årsskiftet i stort sett slutsåld.

Två allsångskvällar på Norr-
kvarn har arrangerats under året. 
Båda har varit välbesökta och 
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fortsättning följer. 

Styrelsen har under 2016 bestått 
av: Ordförande, Bo Zackris-
son, vice ordförande, Lars-Åke 
Bergman, kassör, Börje Carlsson, 
sekreterare, Per-Göran Persson. 

Övriga ledamöter: Stig Brånfeldt, 
Olle Malmborg, Örjan Johansson. 
Styrelsesuppleanter: Eiler Jans-
son, Rolf Markusson och Evert 
Karlsson. Adjungerad styrelse-
medlem: Christer Carnegren.

Styrelsen har under året haft 12 
protokollförda sammanträden.

Årsrapporter 2016 från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar

Vara Idrottshistoriska Sällskap

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap

Årsrapport Vara IHS

Vara IHS höll ett välbesökt års-
möte den 3 mars i Sparbankens 
hörsal. För ovanlighets skull var 
ingen föredragshållare kontaktad. 
Istället visades film – såväl lokala 
motiv som olympiska.

Sällskapet har enbart haft en ytter-
ligare träff under året: med 90-års-
jubilerande Vara SK. 

Vara IHS stod som värd för årets 
sommarmöte i Västergötland, 
genom ett arrangemang på He-
densborg, Larv, lördagen den 3 
september. I övrigt har Vara IHS 
representerat vid WIS-årsmötet 
i Borås, samt haft flera artiklar 
införda i tidningen ”Westgötarnas 
idrottshistoria”.

Museet Kålles Rekord-Magasin 

firade 20-årsjubileum med att 
anordna en kommunal natur- och 
kulturvandring, samt en OS-ut-
ställning i Vara bibliotek. 
Dessutom fanns museet represen-
terat vid Tångamässan i Vårgårda  
Idrottshistoriska sällskap som 
besökt Kålles Rekord-Magasin 
under året är busslass från Alings-
ås Idrottskafé och Tidaholms 
Idrottshistoriska Förening. 
Dessutom ett traditionellt besök 
från Tibro/Karlsborg.

Antalet medlemmar under året har 
varit 91.

Styrelsen har haft följande utse-
ende: Ordf. Carl-Owe Johansson, 
v.ordf. Jacob Johansson, kassör 
Per-Gunnar Lindberg, sekr. Jan-
Erik Larm. Övriga ledamöter: 
Bruno Arvidsson och Torbjörn Jo-
hansson. Ersättare: Jan Hermans-
son och Hans Lundmark.     

Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskap

Styrelsen har haft följande sam-
mansättning under 2016: 
Kenneth Ohlsson (ordförande), 
Bertil Hedlund (vice ordförande), 
Irene Lennstrand (kassör), Stig 
Sjögren (sekreterare), Allan 
Andersson, Tomas Knutsson och 
Donald Jignéus (ledamöter) samt 
Roland Svensson (suppleant).

Sällskapet hade vid åsskiftet 197 
enskilda medlemmar. Av dessa 
var sex hedersmedlemmar: Gösta 
och Gunnel Pettersson, Per-Uno 
och Ulla Hafström, Olle Ekman 
och Sven-Åke Mökander. Utöver 
dessa hade Sällskapet 21 medlem-
mar i form av föreningar/företag. 

Årsmöte hölls den 16 mars i 
Kullingshofstugan inför 35-talet 
närvarande medlemmar. Efter 
årsmötesförhandlingarna hälsa-
des kvällens ”hemliga gäster”, 
Per Sjöstrand och Gabor Hacker 

välkomna. Utöver årsmötet har 
styrelsen haft  elva protokollförda 
sammanträden.

Under det gångna året har verk-
samheten varit livlig med årets 
första idrotts- café, ett samar-
rangemang med Herrljunga IHS, 
ägde rum den 29.2 i Herrljunga. 
Ett hundratal åhörare hade in-
funnit sig för att lyssna till Ralf 
Edström. Den 26.4 hade man 
förlagt ett idrottscafé på crossba-
nan i Hol med mc-veteranerna, 
Lars-Erik ”Lea” Löfving och 
Björn ”Frasse” Bäck. 14.6 gjor-
des en resa till Gislaved och 
elitseriemötet i speedway mellan 
Lejonen och Dackarna. I samband 
med ”cykelveckan” i Vårgårda 
arrangerades ett ”Cykelcafé” i 
Kyrkans Hus/Centrumkyrkan den 
20.8, där WIHS var medarrangör. 
Bland föredrags- hållarna märktes 
pistolskytten Monica Rundqvist. 
Årets sista idrottscafé ägde rum 
den 8.11 i Kyrkans Hus. I fokus 
stod då de medlemmar som under 
året fyllde: 75 år, 80 år, 85 år, 90 
år samt 90 år plus, totalt 12 st. 
Förutom uppvaktning av jubilarer-
na medverkade skridskomästaren 
Jonny Nilsson. 

Utöver ovan nämnda arrangemang 
har WIHS även varit ”synliga” vid
Vårgårdamässan, i Tångahallen, 
den 15-16.4 och Arkivens Dag, 
den 12.11 i Vårgårda kommunhus.

Med anledning av Sveriges Hem-
bygdsförbunds 100-årsjubileum 
anordnades en mässa i Tångahal-
len den 17-18.9, till vilken även 
den idrottshistoriska rörelsen in-
bjudits. Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap, WIS, deltog där med 
en monter och WIHS bidrog med 
olika praktiska göromål.

Under det gångna året har stor 
energi nedlagts på att fullfölja den 
förenings- dokumentation, som 
initierades av WIS vid sommar-
mötet 2014.

Då WIS höll årsmöte, i Borås 
den 12 mars representerades 
WIHS av: Kenneth Ohlsson, 
Irene Lennstrand, Stig Sjögren 



och Roland Svensson. Kvartetten 
representerade även WIHS vid 
WIS sommarmöte i Larv den 3.9. 
Dessutom har Kenneth Ohlsson, 
Stig Sjögren och Allan Andersson 
medverkat vid ett flertal möten 
inför Tångamässan.
 
Några av WIHS´medlemmar har 
under året också  bidragit med 
artiklar och 
bilder till medlemstidningen, 
Westgötarnas Idrottshistoria. 
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Årsrapporter 2016 från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar

Verksamhetsberättelse
Vänersborgs Idrottshistoriska 
Förening 2016

            
Den valda styrelsen för 2017 gick 
in med som första prioritet, att 
bygga upp det nya IDROTTSMU-
SEET. Vi hade nu fått en ny lokal 
som verkligen låg på rätt plats. 
Mitt i Idrottscentrum i Väners-
borg.
Vi hade en stor arbetsuppgift 
framför oss. Lådor med pokaler 
och andra priser togs fram och 
kontrollerades. Ni ska veta, att 
den prissamling som Vänersborgs 
Idrottshistoriska förening har att 
förvalta är rent ut sagt en ”skatt” 
för eftervärlden.
Montrar placerades ut och glas-

dörrar och glasskivor sattes på 
plats efter att allt torkats rent. 
Styrelsen var inne och arbetade 
på extradagar för att vi skulle 
hinna med allt. 
Vi hade bestämt invigningsdatum 
till den 5 november 2016, så där-
för steg intensiteten. Vi var några 
stycken som tittade på varandra 
och undrade hur vi skulle hinna.
Vi arbetade parallellt med att 
försöka hitta andra arrangemang 
under detta år. 
Vi talade då om att arrangera 
cafékvällar men vi insåg snart att 
detta fick läggas på is. Läget var 
sådant att vi helt fick inrikta oss 
på museet.
Lokalen tog form. Vi såg att vi 
nu var nära vårt mål. Vårt nya 
Idrottsmuseum.
Den 4 nov. 2016 på eftermiddagen 
var allt på plats. Vi insåg då att 

den 5 nov. kunde vi öppna museet 
för allmänheten.

Vi hade  också diskuterat hur 
invigningen skulle se ut. Ett pro-
gram arbetades fram som vi var 
nöjda med.

Vi kunde slå upp dörrarna den 5 
nov. 2016 kl. 10.00.

Invigningen omgärdades av Vä-
nersborgs Musikkår med smäk-
tande toner för våra gäster. 
Vi kan säga att det blev pompa 
och ståt. En invigning som vi var/
blev stolta över.

Från kommunen kom kommundi-
rektör Ove Törnkvist och politiker 
från kommunen. 
Från Wästgöta Idrottshistoriska 
Sällskap kom ordförande Roland 
Gustafsson med flera gäster.
Det kom mellan 100-150 personer 
under dagen som gladdes åt vårt 
nya museum, drack kaffe och åt 
tårta. Det blev en fest!

Styrelsen var glad och nöjd över 
att dagen gått så bra och att många 
kom och ”grattade” oss under 
dagen.

ETT STORT TACK till alla som 
varit med och sponsrat oss. Det 
har varit mycket värdefullt för oss 
i föreningen att veta att det finns/
fanns stöd att få.

Vänersborgs IdrottsHistoriska 
Förening

Vänersborgs Idrottshistoriska Förening

Sätila VK/Sätila SK 
Sätilas historia börjar 1928. Då 
var namnet på föreningen Sätila 
Velocipedklubb. Som cykelklubb 
arrangerade klubben Lygnern 
Runt i nästan 10 år.
Några år in på 30-talet har flera 
andra idrotter börjat utövas i för-
eningen vilket gör att man byter 
namn till nuvarande Sätila SK. 
Föreningsnamnet Sätila VK har 
aldrig haft någon klubbål. 



Westgöta 
Idrottshistoriska 
Sällskap 
kallar till årsmöte

Lördagen den 11 mars 2017
Kl. 10.00
Biograf Stjärnan, 
Sturegatan 2, Nossebro.
Värdsällskap: Essunga 
Idrottshistoriska Sällskap

Årsmöteshandlingar:
Skriftlig kallelse med program, 
dagordning och övriga
årsmöteshandlingar 
utskickas till varje sällskap/
förening senast två veckor 
innan årsmötet.

Anmälan:
Varje lokalt idrottshistoriskt 
sällskap/förening anmäler 
antalet deltagare till:

WIS:s ordförande 
Roland Gustafsson, 
roland@arnekarr.se  
alt. tel. 0505-30614, 
mobil 070-67 306 14
senast 3 mars 2017

Anmälan är bindande.
Avgift: 150 kr/deltagare (inkl. 
lunch). Erlägges vid ankomst 
eller till WIS
bankgiro 5423-6880

Välkomna!
Styrelsen WIS
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Alingsås
Idrottshistoriska 
Sällskap

Kallar till årsmöte 2017

Måndagen den 20 mars 
kl. 18.00 i Alingsås 
IF:s klubbstuga

Årsmötesförhandlingar, 
information, kaffeservering mm

Mycket välkomna!
Styrelsen

Årsmöte
Onsdag 8 mars kl 18.30
Villan
Sedvanliga årsmötesförhand-
lingar. Bo Bernhardsson kåse-
rar om en vandring i Nepal.

Välkomna!

Wårgårda 
Idrottshistoriska
Sällskap

Kallelse till årsmöte 2017
Onsdagen den 8 mars kl. 19.00
i Kullingshofstugan

Servering
Välkomna!

Kallar till årsmöte

Onsdagen den 
15 mars kl. 17.00
på BIS kansli

Program
Ordinarie årsmötes-
förhandlingar
Fika på BIS kansli
BIS medlemmar,
samt övriga intresserade
hälsas hjärtligt välkomna

För information ring
033-35 39 39
Styrelsen

Falbygdens
Idrottshistoriska
Sällskap

Årsmöte 
Måndagen den 6 mars 
kl. 18.30 2017
Frejahallen, Falköping.
(Ingång stora entrén från 
Badets parkering)

Välkomna till ett spännade 
2017 / Styrelsen

Kontakt i detta ärende
Gunnar Ring  
Mobil 0738-31 91 11

Vadsbo
Idrottshistoriska
Sällskap

Årsmöte
Måndagen den 13 mars 
2017 kl. 18.00 i MBK:s 
klubbstuga på Vänershof 
i Mariestad.
Välkomna!

Trollhättans 
Idrottshistoriska 
Sällskap

Kallar till Årsmöte 2017
Måndagen den 6 mars kl 
18.00.
I Folkets Hus. Clio salen. 
Trollhättan

Program            
Årsmötesförhandlingar enligt 
stadgarna, vilka föreläggs vid 
årsmötet. Ev förfrågningar 
076 -889 54 80. Eje G

Efter årsmötet gästas vi av 
Stig Bertilsson ordf i Svenska 
Bandyförbundet som kommer 
att kåsera om bandy och bland 
annat berätta om de avslutade 
VM arrangemangen.

Välkomna!
Fri entré
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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 färre 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. 

BOKNING (bindande fr o m 1 juli)

Du kan göra en preliminär bokning redan nu, denna är bindande först fr o m den 1 juli, men 
garanterar dig en plats – först till kvarn! Kontakta Lars-Göran Bengtsson på följande sätt:

Adress:  Roddaregatan 4C, 462 35 Vänersborg 
Tfn:   0521/158 12, mobil 073 639 71 88 
Mail:   lgb.vanersborg@gmail.com 

Medlemsresa 21-22 september 2017
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Bildskatten

Fåglumbröderna från Vårgårda

Rune Almén var en av de ungdomar från Trollhättan, 
som utvecklades till elitidrottsman. 
Rekordhållare i höjdhopp (2,23).

Uno Dahl med kartläsare Anders Nolstrand 
under en OT-tävling 1969 i en Saab V4 
1967 årsmodell

Anne-Lee Mellström (Edwardzon) nr 7 i Sätila.
Marktjej som tog tre SM-guld med Solna.

   Foto: Fricis Forstmanis

Tore Börjesson var ungdomsledare i orientering från 1970 till 
mitten av 1980-talet. Han fostrade Marita Skogum och lyfte 
ungdomsorienteringen i Skene SOIS under 70 och 80-talet.

Rättelse från förra Bildskatten!
Erik Pettersson ”Fåglum” när han 
mönstrar in på I 15 i Borås är den 
rätta texten. Broder Sture gjorde sin 
värnplikt på Såtenäs flygflottilj.      
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VÅRKRYSS.
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, ett ord för något vi väntar på nu.
Skriv ner svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till VÅRKRYSS, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik. 
Senast den 2 april 2017 vill vi ha svaren.
Vi drar som vanligt tre vinnare bland rätt inkomna svar.

Rätt svar i förra numrets VINTERKRYSS skulle vara ”SYLVESTERFEST”.
Vi har dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: John Andersson, Gullringsvägen 7, 507 71 Gånghester.
2:a pris 2 Sverigelotter: Kenneth Fogelström, Skogsstigen 8, 521 52 Floby.
3:e pris 1 Sverigelott:    Stefan Jonsson, Stenhammarsvägen 15, 531 56 Lidköping.

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

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
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