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Om det tidigare fanns några ev. frågetecken 
kring den fortsatta utgivningen av Westgö-
tarnas Idrottshistoria, så rätades det ut till 
ett stort utropstecken, när årets första utgåva 
kom. Övergångsredaktion presenterade en 
högklassig tidning inklusive alla årsberättel-
ser, som väckte intresse och nyfikenhet. 
På den grunden bygger vi nu vidare och ser 
med tillförsikt fram mot ny intressant läsning 
i ”ny design”. Till stöd för det fortsatta redak-
tionsarbetet har styrelsen tagit fram riktlinjer, 
som är ämnat att möjliggöra en utveckling av 
tidningens innehåll och layout i takt 
med tiden. 
Om någon händelsevis missade vårt årsmöte 
i Nossebro, så fick det precis den högtidliga 
och minnesvärda inramning,som styrelsen hoppats på. Den nostalgiska 
miljön på biografen Stjärnan, stor uppslutning från sällskapen och värdiga 
avtackningar av förtjänta medlemmar. 
Själva årsmötesförhandlingarna blev ej särskilt dramatiska utan präglades 
av stor samstämmighet. Den avgående styrelsen beviljades full ansvarsfri-
het. Vår ekonomi befanns god och stabil, även om en viss osäkerhet råder 
för framtiden,när Västra Götalands Idrottsförbund bildats. 
Om någon funderat över vår medlemsutveckling, så var vi vid årsskiftet 
totalt 4132 medlemmar. Från 2012 till 2016 ökade vi med över 700 med-
lemmar, men bara 45 under år 2016. Förklaringarna är säkert många. 
Ser man till de enskilda sällskapen kan man över tid se upp- och nedgångar 
hos de flesta, men flera  befinner sig sedan länge på det sluttandeplanet. 
Vi blir ju fler och fler och lever allt längre i vår främsta målgrupp. 
Det borde finnas fler potentiella medlemmar framför allt bland kvinnor. 
De sällskap som lyckats bäst, är de som bedriver en aktiv rekrytering eller 
erbjuder aktiviteter, som lockar deltagare. Genomsnittsåldern har säkerli-
gen också ökat. När jag på årsmötet såg ut över de församlade delegaterna, 
konstaterade jag, att det i stort sett var samma ansikten, som jag mötte för 
sex år sedan. Ingen skugga skall falla över dem. Deras kompetens och er-
farenhet kan vi inte vara utan, men vi behöver nytillskott. Det är de nu sty-
rande i WIS och sällskapen, som sätter agendan. Vi behöver kanske också 
lite nytänkande – kanske ändra fokus och mer närma oss 1900-talets senare 
del. Trots arbetet med våra ”Vita fläckar” ser vi hur svårt det är att eta-
blera nya sällskap. Ideella föreningar tappar över lag medlemmar. För den 
idrottshistoriska rörelsen påstår jag detta på sikt är en överlevnadsfråga. 
Om vi lyfter blicken till den nationella arenan, så erfar vi, att Riksidrotts-
styrelsen inför årets riksidrottsmöte beslutat föreslå en översyn av kriterier, 
villkor och anslutningsformer för medlemskap i RF. Bakgrunden är det 
tiotal nya ansökningar om medlemskap i RF och SISU, som inkommit. 
Alla kanske inte automatiskt platsar. Förutom en grundlig genomlysning av 
kriterier och villkor, skall man också se över vilka alternativa anslutnings-
former, som skulle kunna finnas utöver det”raka medlemskapet” Utgångs-
punkterna är bl.a. att definiera vad som är idrott. Kan säkert behövas i en 
hundraårig organisation. 
Vidare skall otydligheten kring ”släktskapskriteriet” d.v.s. idrottslig verk-
samhet ”nära besläktad” med RF klarläggas. För mig uppstår direkt frågan: 
Var kommer den idrotts- historiska rörelsen in i sammanhanget? 
Den frågan har förekommit på riksidrottsmöten tidigare. Alla berörda säger 
sig värna om vår verksamhet, men det stannar vid ord inte i handling. 
Styrelsen får följa utvecklingen och om möjligt agera i frågan. 

Om någon irriterat sig på hur flera av våra hemsidor sett ut den senaste 
tiden, så finns det fog för detta. Orsaker finns att söka i den uppdatering 
av Idrott Online, som skedde i höstas, och diverse domänstrul. Problemen 
skall nu vara åtgärdade, och styrelsen arbetar nu med att ”återställa ord-
ningen”. Gå in på WIS:s hemsida och följ utvecklingen!

Med tillönskan om en fin Vår och en skön Sommar!

Roland Gustafsson,  Ordförande WIS

PS. Reservera lördagen den 26 augusti för vårt sommarmöte i Vårgårda!
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anslöt sig till förbundet och en av 
dessa var Överlida IK. Överlida 
bildades 1918 och anslöt sig till 
SOFT 1947. 

Föreningen blev vinnare av täv-
lingen som bestod av en jättekom-
pass. 
Västergötlands främste orienterare 
vid denna tid är Stig Dahlberg, 
OK Kullingshof.

1957
Det tredje svenska mästerskapet 
i nattorientering hade anförtrotts 
Västergötland. Banläggarna Elof 
och Tore Jägerström förlade målet 
till Fristad och folkhögskolan. 

Löparna fick ett riktigt kraftprov 
att kämpa med. Förutom 12,6 km 
i obanad terräng med start öster 
om Öresjö via 10 kontroller var 
det ett riktigt busväder med rejält 
regn under hela tävlingen. 

Trots alla besvär som löparna 
hade var det idel beröm till ban-
läggarna (än en gång). 
Västergötland lyckades väl i dessa 
mästerskap med dubbelseger för 
Ulricehamns IF genom Sven An-
dersson (Natt-Sven) och Anders 
Eliasson.  

1967
De flesta av årets SM-tävlingar 
arrangerades i Västergötland detta 
år. Trollhättans SOK hade ansva-
ret för SM-natten i terrängen norr 
om Koberg. 

Segrade gjorde en av Sveriges 
främsta nattlöpare genom tiderna, 
Hans Ekberg, Arboga OK. 
I ett rejält vildmarksområde öster 
om sjöarna Anten och Mjörn sva-
rade OK Skogshjortarna för SM i 
dagorientering för herrar. 

Favorit var Skenes Bernt Frilén 
som under året dominerat i de 
svenska skogarna. 

För cirka ett sekel sedan började 
det komma igång med lite oriente-
ring i distriktet. Det var ”tränings-
tävlingar” i olika former och for-
mat. Det var i första hand i 
kring Alingsås och Borås det 
började. I Alingsås ordnades 
en liten träningstävling med 
endast två kontroller och 
dessa bestod av kyrkor. En 
av löparna som var med var 
Halvar Olsson. 
I Borås ordnades en lik-
nande träning dock helt utan 
kontroller. Löparna fick 
välja egen väg mellan två 
punkter, start och mål. 
Det kom att dröja till 1923 innan 
Västergötland arrangerade den 
första DM-tävlingen. 

Arrangör av första DM tävlingen 
var Ulricehamns IF. Nedan ett 
litet axplock vad som hänt i den 
ädla sporten orientering under 
1900-talet sedan dess.

1927
För 90 år sedan arrangerades DM 
i orientering för femte gången. 
En av dåtidens främsta i skogen 
Hubert ”Krullen” Johansson fick 
äntligen till det och vann. ”Krul-
len” tävlade för IFK Borås som 
tillsammans med IF Elfsborg kom 
att dominera orienteringen i Väs-
tergötland före andra världskriget.

1947
Svenska Orienteringsförbundet fi-
rar sin 10:de säsong sedan bildan-
det 1938. Med anledning av detta 
utlyser förbundet en tävling där 
man skall utse förbundets 1500:de 
medlemsförening. På den tiden 
var det många föreningar som 

Han motsvarade förväntningarna 
och segrade klart vid dessa 
mästerskap. Damernas motsvaran-
de distans hade OK Kullingshof 

som arrangör. Mästerskapet 
avgjordes öster om Vårgår-
da och segrade gjorde den 
tidens dominant på dam-
sidan, Ulla Lindkvist OK 
Tjärnen. 

Juniormästerskapen arrang-
erades norr om Mullsjö och 
för Västergötlands del blev 
det guld i klassen damjunio-

rer genom 
Elsa Arnesson, Ulricehamns OK. I 
den äldre juniorklassen för kil-
lar blev Elsas bror Lars trea och 
samma placering nådde Jan-Åke 
Axelsson, IF Elfsborg i den yngre 
klassen.

De prestigefyllda kavlarna hade 
IFK Borås (herrar senior och ju-
nior) och Skene SoIS (damer) som 
arrangörer. 
I herrklassen som avgjordes strax 
norr om Seglora segrade OK 
Landehof genom laget Stefan 
Larsson och bröderna Lennart och 
Sten-Olov Carlström. 

Skene hade förlagt tävlingen till 
området mellan Fotskäl och Sätila 
och vinnare blev IK Uven från 
Lindome.
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gjorde Åke Jönsson från arrang-
örsklubben. Normalt deltager inga 
löpare från den egna föreningen 
på ett SM men denna gång hade 
Svenska Orienteringsförbundet 
gett dispens. 
Åke hade inför säsongen värvats 
från Skåne och aldrig satt sin 
fot i den skog som tävlingen 
gick i. Tävlingen blev lyckad, 
idel beröm.

1997
Föreningar från de södra delarna 
av Västergötland hade under nio 
år försökt få SM-veckan till trak-
terna. Äntligen tyckte förening-
arna när de blev tilldelade att 
arrangera 1997. 

Veckan inleddes med en SM-dag 
som arrangerades av Kinnaströms 
SK i området Älekulla-Gunnarsjö. 
Ett område där det endast fanns 
riktig storskog vanns herrklas-
sen av Steven Hale, OK Tyr i 
Karlstad. Damernas motsvarighet 
vanns av Marlena Jansson, 
OK Tisaren. 

SM-natten avgjordes mitt i täv-
lingsveckan med OK Tranan som 
arrangör. Segrade gjorde bland 
herrarna Fredrik Löwegren och i 
damklassen segrade Anette Gran-
stedt. Den avslutande helgen var 
det både en medeldistans (OK 
Orinto) och budkavle 

(Ulricehamns OK). 
Medeldistansen avgjordes på ett 
extremt litet område med Carl-
Henry Andersson som kartritare 
och banläggare. 
Segrade gjorde Anna Bogren och 
Steven Hale. 

För den avslutanden distansen, 
kavlen, hade UOK hittat ett om-
råde i Timmele. 

Segrade i de båda huvudklasserna 
gjorde bland damerna Domnarvets 
GOIF och i motsvarande herrklass 
segrade OK Pan, Kristianstad.

I samband med den sista tävlingen 
skapade sportchefen på Borås Tid-
ning, Göran Borgås, debatt genom 
en artikel där han tyckte att orien-
terarna aldrig skulle kunna bli en 
publiksport. Idrotten var endast 
till för de närmast sörjande. 

Tjugo år efteråt kan man väl 
konstatera att orienteringen flyttat 
fram sina positioner när det gäller 
att synas. 

CEJ

55

1987
20 år efter succén med SM-natten 
stod åter Trollhättans SOK som 
arrangör av en SM-tävling. 
Denna gång var det SM-lång som 
blev föreningens arrangemang. 

Klubben hade valt ett område i 
trakten av Hjärtum, mycket tuff 
terräng. Kartan ritades av Kjell 
Larsson och han tillsammans med 
Leif ”Loffe” Johansson svarade 
också för banorna. 

För att skapa PR kring tävlingen 
delade klubben ut en väska och 
i denna låg det en handduk och 
en tvål. Tvålen ordnade Karin 
Monsén-Karlsson (ingick i 
PR-kommittén) från RFSU. 

De tyckte att klubben också 
kunde lägga i kondomer i väskan, 
HIV-debatt pågick. 
Sagt och gjort, det beslutades 
men hur berätta detta för tävlings-
ledare Thorwald Ekström. 

Han var dock helt med på noterna 
och konstaterade att de tävlande 
”då springer de ju med heltäck-
ande klädsel!”. 

Ett SM-lång brukar inte locka 
många tidningar ut i skogen. 
Denna gång var det många jour-
nalister på plats. Kanske var det 
väskan som lockade.
Segrade i herrarnas huvudklass 

OK Knallarna, Borås 1951-1954

Målområde på Rydafältet i Borås, etapp 1 1986
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Pontus Carlsson Mullsjö SOK 1955.
SM-guld på långdistans 1959 och 1960 samt SM-guld i stafett 1964. 

Erik Frisk.  1927-1982.  En av OK Kullingshofs  
främsta orienterare genom tiderna. 

Stig Dahlberg, till vänster i bild.
Årets orienterare 1950.

Elsa Arnesson Ulricehamns OK.
VM-deltagare, som bäst 15:e plats 
individuellt 1972.

Sven ”Natt-Sven” Andersson, Ulricehamn.
1955 vann Sven Andersson tidernas första 
SM-guld i nattorientering.

Orientering
i bilder från förr
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Historien om Slusskavlen
Här är berättelsen om hur den 
kom till och hur den dog ut.
Det hela började i en källarlokal 
i Lilla Edet januari 1983. Det var 
årsmöte i SAKO (Götaälvdals-
kretsen i orientering). 
När bara punkten övrigt återstod 
på dagordningen, så tog Rolf 
Jonsson från Vänersborgs SK 
till orda.
- Nu när har vi kartor hela vägen 
från slussarna i Lilla Edet, över 
slussarna i Trollhättan och fram 
till slussarna i Vänersborg, så 
skulle väl vi gemensamt kunna 
ordna en budkavle från sluss till 
sluss, föreslog han.
Idén möttes med entusiasm och 
en liten arbetsgrupp valdes för 
att fundera vidare. Det blev en 
liten notis i lokaltidningen och 
den lästes av Sam Lindström, 
PR-man på Vattenfall/Kanalver-
ket. Han tände på alla cylindrar 
och lovade ge tävlingen sitt och 
företagets fulla stöd.

Vattenfall
Och det blev det. Medan tävling-
en planerades vidare, det skulle 
bli en hängkavle med sju sträckor 
och två klasser, så öppnade Sam 
plånboken. 
Bildekaler, stilig inbjudan i 
pappmapp, vandringspris, num-
merlappar, budkavle i plast och 
presskonferenser på hotell Sva-
nia, inget var omöjligt för Sam.
Första året fick också alla delta-
gare en minnesplakett efter 
växel/målgång.

Budkavlen hade också en 
egen devis:
Här for fordom Harald Hårdråde 
från Norge. Sextio drakskepp 
drogos förbi fall och fors. 
Liv krävdes i kampen.

Planering.
Alla åtta klubbar i kretsen enga-
gerades i att sprida reklam om 
tävlingen, speciellt 10-mila och 
5-dagars fylldes med slusskavle-
reklam. Någon kom på att toalet-
terna på 5-dagars var utmärkta 
annonsplatser, varje holk fick en 
egen dekal.
In i arbetsgruppen kom också 
Sten Emanuelsson från Väners-
borgs SK, känd som mannen som 

kunde fixa vilket prisbord som 
helst utan kostnad för arrangören.
Han kontaktade Per Olof Dahl-
ström, orienterare i Trollhättans 
SK och ägare av Skoftebyns 
Skinn- och pälsaffär. Han lovade 
(övertalades) att skänka skinn-
jackor till segrarlagen och så steg 
statusen på tävlingen ännu mer.

Första Slusskavlen
Till första tävlingen 1984 hade 
102 lag anmält sig och massor av 
elitlag fanns med.
Starten skedde på den nya, ännu ej 
invigda bron över Göta Älv i Lilla 
Edet, precis intill Edetslussen.
Växlar fanns vid Borydsjön, 
Sjuntorp, invid väg 45 och slus-
sarna i Trollhättan där man gjorde 
ett extra varv innan man passerade 
Göta Älv för växel vid Trollhät-
tan SOK:s skidstuga. Där startade 
sista sträckan med målgång vid 
Brinkebergskulle sluss utanför 
Vänersborg.

IFK Göteborg var ett av favo-
ritlagen före start. Vid passagen 
av slussarna i Trollhättan var de 
också med i ledningen, men tap-
pade sedan kontakten med täten 
där Stora Tuna, Hestra och Järfälla 
drog ifrån. Men tätgruppen bom-
made och IFK Göteborgs slutman 
Joakim Brinkenberg kunde smita 
förbi och ensam nå slussarna vid 
Brinkebergskulle, där han togs 
emot av kranskullan Gun-Britt 

Jonsson som var årets ”Frida” i 
Vänersborg.
Att Joakim Brinkenberg var först 
i mål ser ut som en tanke. Efter-
namnet har han från målplatsen 
Brinkebergskulle där pappa 
Bertil föddes.
Prisutdelningen var helt i Sam 
Lindströms anda. Priserna anlände 
i Kanalverkets bogserbåt som kom 
upp genom slussen och ankrade 
till och där kunde segrarlagen 
kliva i och hämta sina priser.
Året därpå kördes tävlingen åt 
andra hållet med mål på Ekarå-
sens idrottsplats i Lilla Edet och 
årets nyhet var att damerna fått en 
egen klass med start vid slussarna 
i Trollhättan.  Säffle OK första 
segrarlag. Och fem strålande 
glada flickor kunde klä sig i 
nya skinnjackor.
1986 gick i retur Lilla Edet - 
Vänersborg och det blev sista 
året med hela sträckan.

Lite kuriosa
Slusskavlen arrangerades i en tid 
före mobiler och dataprogram.
Mellan växlingsplatserna fanns 
radiosamband och på sträckorna 
fanns radiokontroller. 
En man hade till uppgift att ta 
med sig resultat från växlarna och 
fram till mål. Men felstämplingar 
och ej startande fanns och ”fäl-
lestart” fick tillämpas när något 
lag var ute för länge. Att förmedla 
detta framåt var inte lätt. 
När korrekt information nådde 
nästa växel var löparna redan en 
eller två sträckor före och väldigt 
få intresserade.

Allt fick redas ut i efterskott när 
alla var i mål. Ett påstående om 
en felplacerad kontroll gick aldrig 
att reda ut under tävlingen. Lagen 
var ju redan långt iväg på nästa 
sträcka.
Idag, med dataprogram och mo-
biltelefoner så hade tävlingen sett 
helt annorlunda ut, allt var inte 
bättre förr.
Det var fin status första året.  IF 
Saab lånade bilar av företaget 
och körde sedan tävlingsledning 
och press på vägen genom Göta 
Älvdalen.

Text: Hasse Johansson
Foto: Roger Lärk

Hestra IF passerar slusspor-
ten i Trollhättan 1984



Bland alla fina placeringar värde-
rar han en etappvinst på O-ringen 
2012 i Halmstad högst. Just O-
ringen samlar familjer över flera 
generationer och har så gjort för 
familjerna Sjögren under många 
år. Visst gläds man åt varandras 
prestationer på O-ringen men att 
få vara tillsammans i en storfamilj 
som ängar sig åt samma sport är 
stort nog. 

Jesper är noga med att framhålla 
att far och farfar inspirerat, mo-
tiverat och uppmuntrat honom i 
hans satsning på orienteringen. 
Inte minst farfar Ulf hittade alltid 
något att berömma även när det 
inte gått så bra på tävling. So-
fia orienterar också men en stor 
konkurrent om tiden just nu är 
innebandyn. 
Vid kvällen för intervjun spelade 
hon bortamatch i Habo för sitt 
WIBK.

Sofia Sjögren 2013

Innan vi avslutar vårt samtal så 
får jag veta ett en annan gemen-
sam idrott för familjen Sjögren 
är bordtennis. Anders, Jesper och 
Sofia har tillsammans utgjort Vår-
gårda IK:s C-lag. Då och då hop-
par Jesper och Anders fortfarande 
in och förstärker A-laget. 

Bertil Hedlund
Wårgårda Idrottshistoriska 
sällskap

sträckorna tills sjukdom satte 
stopp för hennes karriär. Hon är 
noga med att påpeka att oriente-
ring är för alla och att hon utifrån 
sina förutsättningar fortfarande är 
med ibland. 

Anders Sjögren 1988

Med på tävlingarna hade de 
naturligtvis med sig sina barn 
Jesper och Sofia. Att lära sig gå 
och springa var detsamma som att 
lära sig orientera. Det är främst 
Jesper som för orienterararvet 
vidare. Man kan också säga att 
faderns intresse för kartritning har 
smittat eftersom Jesper utbildar 
sig till lantmäteriingenjör. Han vill 
satsa mer på sin sport och läser nu 
på halvfart för att få tid till mera 
träning. 

Margit Sjögren 1957

Den 28 maj förra året slutade 
Ulf ”Ulvas” Sjögren sina dagar. 
Han blev 85 år. Han räknas som 
en av OK Kullingshofs största 
profiler genom tiderna med en 
mängd meriterande segrar varav 
ett dussintal DM-tecken. Men 
Ulf efterlämnar inte bara en diger 
prissamling utan främst ett arv i 
form av ett genuint orinteringsin-
tresse till nästa generation inom 
familjen. 

Ulf Sjögren 1952

Sonen Anders fick tidigt följa 
med Ulf och Margit, som för 
övrigt fann varandra på orien-
teringstävlingar. Margit tävlade 
också framgångsrikt. Uppbackad 
av sina föräldrar följde han i fars 
fotspår med fina placeringar som 
junior. Ulf blev 2:a vid junior-SM 
och Anders har placerat sig som 
3:a, 4:a och 5:a.  Sedan har det 
fortsatt med 15 topptio-placering-
ar i SM som senior. Själv räknar 
Anders som sin främsta merit att 
han blev Östereuropeisk mästare 
1983. Men det var inte bara täv-
landet som fascinerade Anders. 
Inte minst med Stig Dahlberg 
som förebild blev kartor ett stort 
intresse som resulterat i att han 
numera på deltid ägnar sig åt 
kartritning i sin firma Vårgårda-
kartor HB. 
Liksom Ulf och Margit följdes 
åt i tävlandet har det också varit 
så för Anders och hustrun Ag-
neta som gärna sprang de långa 
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Orientering som arv



Dä geck hett te!
Vad dricker en engelsk fotbolls-
spelare på eftermiddagen, när 
träningspasset är slut? Ja, knap-
past kaffe. Inte ens om träningen 
skett i Trollhättan.
Nej, det är te som gäller. Gärna 
med bisquits. Men det kan vara 
farligt att dricka te i Trollhättan. 
Speciellt om det finns reportrar, 
ovana vid att dricka te, på plats.

Engelska ligalag i Trollhättan.
1988 var två engelska storklubbar 
på plats i Trollhättan för tränings-
läger. Först var det Newcastle 
United, som avslutade med match 
mot Trollhättans FK. De följdes 
av Manchester United, som an-
lände i början av augusti.
Nestor Laurén höll i värdskapet. 
Han hade vanan inne, då han 
arrangerat många brittiska sve-
rigebesök tidigare. Manchester 
installerade sig på Strömsberg 
och skulle stanna 10 dagar. Två 
träningspass om dagen skulle 
genomföras ute på Knorren, ett 
fritidsområde vid Göta älv. 

Träning på Knorren
Träningarna drog hundratals 
intresserade trollhättebor. Stjärnor 
som Bryan Robson, Mark Hughes 
och Gordon Strachan såg man 
inte varje dag. Med fanns också 
den då 16-årige Jonny Rödlund 
från Västerås, som ingick i 
truppen.
Alex Ferguson, som då ännu inte 
hade blivit Sir, övervakade gi-
vetvis träningarna. Det praktiska 
sköttes dock av hjälptränaren 
Archie Knox. Han hade gått den 

en avstickare till Oslo, där laget 
bara fick 0-0 mot Vålerengen. 
Sannolikt var Ferguson inte nöjd 
med det resultatet, för dagen efter 
fick div 1 laget Karlstad BK en 
överhalning med hela 6-0.
Besöket i Trollhättan avslutades 
med en match mot Trollhättans 
IF. Laget hade förstärkts med 
flera spelare, bl.a. Thomas Wer-
nersson och Stig Fredriksson från 
IFK Göteborg, samt en del lokala 
förmågor från grannklubbarna.
Utanför entrén kunde hugade 
supportrar köpa souvenirer. 
De hade flaggor, tröjor och hals-
dukar i sortimentet.
- Affärerna går över förväntan. 
Men så är ju Manchester United 
världen bästa lag.
Matchen blev inte den folkfest 
som man räknat med. Bara drygt 
3000 åskådare visade sitt intresse. 
Stämningen var dämpad.
Redan efter fem minuter lobbade 
Peter Davenport in första målet 
över Thomas Wernersson. 
Målen trillade sedan in i TIF-
målet med jämna mellanrum. 
Det mest intressanta var om Jim 
Leightons nolla under sverigebe-
söket skulle spräckas.        
I början av andra halvlek lycka-
des Johan Jorfors från  IFK 
Uddevalla rulla in bollen i nät. 
Resultatet skrevs till slut 8-1.

Sir Alex
12 juni 1999 adlades Alex Fergu-
son av drottning Elisabeth II och 
fick titeln Sir. Efter att Manches-
ter United tagit trippeln med seg-
rar i Premier League, FA-cupen 
och Champions League under 
samma säsong, ansågs Ferguson 
värdig denna utnämning.

Lennart Karlsson.
Källa: Trollhättans Tidning.

långa vägen och börjat sin karriär 
som taxichaufför i klubben.
Träningarna bevakades flitigt av 
den lokala pressen. Men det fanns 
också reportrar från den engelska 
pressen. Sun Sport, Daily Ex-
press och Daily Telegraph följde 
storklubbens uppladdning inför 
den kommande ligastarten.

Hett te.
Efter en träning på Knorren, hade 

det dukats upp med te och bis-
quits. Kön fram till tekannan var 
lång. Även reportrar från de lokala 
avisorna var inbjudna att smaka.
En av skribenterna råkade ha 
Alex Fergusson närmast bakom 
sig. Just som reportern greppat 
tekannan och börjat hälla upp den 
kokheta drycken, var det någon 
som ropade på honom.
- Va? sa han och vände sig ut 
mot lokalen. Han höll fortfarande 
kannan i handen. Om det var av 
ovana vid tedrickande eller av 
nervositet att ha den berömde ma-
nagern bakom sig, så märkte han 
inte att teet rann ur pipen.
Ett plötsligt skrik, som ekade mel-
lan väggarna inne på Knorren, in-
dikerade att Fergusson fått kokhett 
vatten på sin bara arm.
Ferguson var ju bekant för ett hett 
temperament, men lyckades tygla 
sina känslor ganska väl. Med eng-
elska tabloid tidningar på plats, 
hade det annars kunnat bli första-
sidesstoff hemma i England.

Matcher
I första matchen i Sverige mötte 
The Red Devils, Laxå och vann 
med 4-0. Därefter gjorde man 
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Thomas Wernersson i duell med Gordon Strachan Foto: Roger Lärk

Nestor Laurén, promotor, i samspråk 
med Alex Ferguson   Foto: Roger Lärk



utställning om oss. 
Tibro AIK friidrotts Roger 
Magnusson lyfte bland annat 
gånglandskapen mellan Sverige, 
Estland och Litauen i Tibro den 
21 maj och faktumet att TAIK 
friidrott med sin Milterrängen ran-
kats som näst bästa arrangör 2016 
efter Mössebergslunken. 
TAIK orienterings Bo Klamfeldt 

nämnde bland annat Tibrotrippeln, 
hittills arrangerad 2000- 2016, där 
TAIK orientering är en omvittnat 
pålitlig och stabil arrangör. 

Anita Enocksson

Exklusivt med proffset 
Eine Fredriksson
Tibro Idrottshistoriska Sällskap 
bjöd in till en träff med besök av 
Tibros ende landslagsman i fotboll 
nämligen Eine Fredriksson. 

Det var en månghövdad publik 
som lyssnade på Tibros egen 
fotbollshjälte.
Ett 80-tal personer kom till Blå-
bandslokalen i Tibro för att lyssna 
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Vernissage med mingel
En hundraåring som firats rejält 
hela 2016 är Tibro AIK med sina 
idrottsliga verksamheter. 
Tibro Idrottshistoriska sällskap 
hade vernissage med mingel i 
Sporthallen för att visa den nya 
utställningen i Lilla Hörnan samt 
en skärmutställning.

När det begav sig var verksam-
heten bred inom TAIK. Fotboll, 
cykel, basket, bandy, gymnastik, 
skidor, orientering och cykel. 

I dag handlar det om fotboll, frii-
drott, orientering och skidor och 
förstås om Rankåsstugan. 

Med mingel, fika och gäster öpp-
nades Lilla Hörnan i Tibro sport-
hall och TAIK fotbolls Kenneth 
Eriksson berättade bland annat 
om två större event under jubi-
leumsåret.

– Den 1 juli hade vi Vi lirare här 
med Tommy Söderberg i spetsen 
och vi spelade match mot dem på 
Snickarvallen med efterföljande 
jubileumsfest på Ruder. Tibro 
museum visade också en 

Två förgrundsfigurer i dubbel bemärkelse för 
TAIK friidrott och fotboll. Roger Magnusson respektive Kenneth Eriksson

på Eine Fredriksson när denne 
berättade om sitt liv som 
fotbollsspelare. En karriär som 
inleddes i Gärts AIK i slutet på 
50-talet och efter några år fortsatte 
i Tibro AIK där han som junior 
var med om och vann serien flera 
gånger om. 

Eine spelade inte enbart fotboll 
utan var även med i Tibro IK 
under några år. En annan idrott 
han utövade var bordtennis i 
Hörnebo SK och han var där 
med och vann division tre. 

Många av Eines tidigare idrotts-
kamrater från den gamla goda 
tiden syntes i lokalen och många 
minnen berättades under denna 
intressanta idrottsafton. 

Fotbollen blev mer och mer domi-
nerande i Eines liv och 1970 vär-
vades han till GAIS och spelade 
där mellan åren 1970 till 1976.

Landslaget 1974 
Eine debuterade i landslaget 1974 
och hann med totalt 20 landskam-
per både i GAIS och i IFK Norr-
köpings dräkter. 
Före det spelade Eine 13 matcher 
i U-landslaget med stor framgång. 
1977 flyttade han till IFK Norrkö-
ping där han spelade resten av sin 
aktiva tid. 

Men en ledbandsskada med gipsat 
ben i åtta månader medförde att 
Eine inte kom upp i samma nivå 
som tidigare och han insåg att 
elitfotbollen var slut. 

När Eine slutat i IFK Norrköping 
provade han på att spela ett år i 
Smedby AIF men fann inte någon 
större tillfredsställelse i det. Eine 
tränade ungdomslagen i fören-
ingen i stället under flera år. 

1995 tränade han föreningen 
Volfram och 1996 avslutade han 
tränarkarriären i Åtvidaberg. 

Eine är fortfarande aktiv i IFK 
Norrköping med olika uppdrag 
bland annat tillsammans med 
äldre IFK are som dokumenterar 
klubbens historia genom tiderna.

Elof Johansson

Foto: Anita Enocksson
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Basketundret Sätila 
i Marks kommun
Slutet av 70-talet kunde man i 
ortspressen läsa rubriken ”duon 
bakom undret Sätila”. Det som 
avsågs var den basketverksamhet, 
som från ingenting, växt fram i 
Sätila under 70-talet. 

I Sätila fanns, då liksom nu, en 
bred ungdomssatsning på basket, 
många lag i alla åldersgrupper 
både flickor och pojkar. 
Sätila vann i skolturneringar och 
i juniormästerskap. Sätila hade 
dessutom ett damlag på väg till 
allsvenskan. 

Det var två lärare som kom till 
byn, Uno Carlsson och Göran Kar-
lander, de såg att det som fanns 
var för pojkar och inget för flickor. 
För att avhjälpa det startades bas-
ket och intresset bara ökade bland 
elever i skolan, bland föräldrar och 
hos idrottsintresserade i byn. 

För Sätila var en by och med 
omgivande byar omkring 5000 
invånare. I Sätila fanns ingen 
fullskalig hall att spela i, man fick 
spela sina matcher i Skene, två mil 
bort. Flertalet av ungdomarna gick 
i högstadiet där. 

Först när högstadiet i Sätila bygg-
des 1976 kom den efterlängtade 
idrottshallen.

Det var då fantastiskt att lilla 
Sätila hade ett elitserielag i dam-
basket. Ännu mer fantastiskt är det 
att detta ”under” fortfarande även 
idag lever och pågår i full skala.

Samtidigt som basket startade 
Sätila, startade en liknande verk-
samhet i Kinna också här var det 

två lärare som låg bakom, det va 
Tordh Harrysson och Sven Åke 
Valfridsson som ledde och utveck-
lade verksamheten i Kinna.
Sätila gick upp i elitserien 1978 
och har spelat på denna nivå i 
många år under de senaste 50 
åren. Under dessa år har Sätila för 
det mesta varit Västsveriges bästa 
damlag i konkurens med Borås, 
Högsbo och Kvarnby. 

De nämnda lagen har varit uppe 
och vänt, men Sätila nu Mark, har 
hela tiden varit med i toppen och 
kommit tillbaka som det ledande 
damlaget i Västsverige. 

I Mark fanns och finns än idag två 
basketklubbar som tävlade om att 
engagera de ungdomar som fanns 
i denna lilla kommun. 

Mark har i dag drygt 34000 invå-
nare, under 70-talet, när basket-
verksamheten startade och bygg-
des upp var invånarantalet en bit 
under 30000. 

Klubbarna kom då överens om att 
Sätila skulle ta hand om elitsats-
ningen för damer och Marbo, 
klubben i Kinna skulle ta her-
rarna. Kanske var det detta som 
var framgångsreceptet, samverkan 
istället för konkurrens. 

Det bästa resultatet nådde Sätila 
1982, då kom Sätilas damer trea 
i Sverige, matchen om tredje pris 
gick mot KFUM Söder i Enskede-
hallen och Sätila vann. 

Sätila kämpade vidare i sverige-
toppen under alla år var nere och 
vände och kom upp igen, 
Vid ett sådant tillfälle i näst högsta 
serien, det var 1994 då vann Sätila 
30 seriematcher i rad utan någon 
förlust. 

Sätila har fostrat många duktiga 
spelare, som varit med ungdoms-
landslag och i damlandslaget. 
Först var det Helen Carlsson, 
Unos dotter, som fick dra på sig 
landslagsdressen. 
En av våra mest framstående 
spelare är Annelee Edwardzon-
Mellström. Idag, i Marks dräkt, är 
det Elin Ljunggren som finns med 
i diskussionerna att spela i lands-
laget. Med landslagmeriter finns 
också Elaine Jerebko, mamma till 

Jonas Jerebko. Det kostar mycket 
att ha ett elitserielag och en liten 
klubb, som Sätila, har svårt att 
få tag på alla dessa pengar. När 
Sätila fick svårt med pengar och 
signalerade att man drar ner verk-
samheten, klev Marbo in och tog 
över laget. 

Marks Kommun gick också in 
och stöttade verksamheten och 
laget fick då namnet Mark.

Det är många som engagerat sig 
och lagt ner många timmars arbete 
för klubben, det är styrkan på den 
lilla orten att fler är med och job-
bar. Sätila och nu Mark har klarat 
att med små ekonomiska medel 
nå resultat som många storklubbar 
inte kunnat nå. 

Namn som jag vill nämna är 
Håkan Andersson i Sätila och 
Frank Alm i Marbo. Håkan har 
varit med hela tiden som spelare 
och som ledare. Håkans son Fred-
rik spelar idag i Borås elitserielag. 

Frank har börjat i Marbo som 
spelare och ledare och varit coach 
i Sätila och Mark. Båda är fortfa-
rande aktiva ledare. Idag kämpar 
Mark för att vara bland de fyra 
bästa lagen i Sverige.
Sätila och nu Mark har haft och 
har en trogen publik. 200 till 300 
på matcherna. Vid speciella tillfäl-
len ännu fler. 

Ett resultat av basketframgång-
arna och det stora basketintresset 
i bygden, finns idag ett landets två 
basketgymnasier i Mark.

Lennart Brunander   
Foto:  Fricis Forstmanis

Sätilas nummer 6, Elaine Jerebko, 
mamma till NBA-spelande Jonas Jerebko

Sätilas stjärnspelare Helen Carlsson 
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Framgångsrik skidvalla tillverkad efter lapska recept
Ingen har väl undgått betydelsen 
av bra vallade skidor inom längd-
skidåkningen. Idag är det helt 
avgörande för resultaten hur de 
nationella skidlandslagens val-
lateam lyckas med att få till de 
”perfekta skidorna”. Det satsas 
stora ekonomiska och personella 
resurser i jakten på VM- och OS-
medaljer. Annat var det förr, 
då var det Jägarns skolskidvalla 
som gällde.

Det är Per-Olof Persson i Skövde 
som har lämnat in tre obrutna 
förpackningar Jägarns skolskid-
valla till Idrottshistoriska museet 
i Skövde. 

Vallan är tillverkad så långt till-
baka som på 1920- och 30-talen 
och var på sin tid framgångsrik. 
Det var Per-Olofs morfar, 
Per-Olof Skålberg, skogsarbetare 

från Furudal i Dalarna, som var 
mannen bakom vallans tillkomst.

-Morfar var en klurig gubbe som 
letade i kemiböcker efter de rätta 
ingredienserna och som tillver-
kade vallan i stora koppargrytor, 
berättar Per-Olof Persson.
Någon större fabrikslokal behöv-
des inte för framtagningen 
av vallan.
-Nej, han höll faktiskt till i uthu-
set, säger Per-Olof skrattande.
På förpackningarna framgår att 
receptet byggde på finska och 
lapska recept. 
Att just lapparna använde skidval-
la framgår av historiska dokument 
från 1673.

 Bruksanvisningen till Jägarns är 
detaljerad:
”Jägarns Skidvalla tillverkas i 
flera kvalitéer. Nr 1 för grund-
vallning, Nr 2 för överpolering. 
Rengör och torka skidan väl. Om 
skidan är ny eller ovallad, stryk 
med Nr 1 eller dalbränd trätjära, 
inbränn densamma med en löd-
lampa eller vid öppen eld. Skidan 
gnides och vallan jämnas ut med 
en trasa. Sedan grundvallan är väl 
inbränd får skidan kallna något 
och sedan påstrykes Nr 2, som 
inbrännes, men ej så hårt, sedan 
påstrykes ytterligare ett lager, 
som inbrännes ännu mindre. 

Blir skidan bakhal strykes ett tunt 
lager kallt, som utjämnas med 
handen. 

Vid kallare temperatur och kär-
vare före skall vallan inbrännas 
hårdare. I saknad av eld kan i 
nödfall Nr 2 strykas på skidan 
och utjämnas med handen. Gnid 
skidan från brättet och bakåt.

-Tydligen gav den resultat för 
segraren i Vasaloppet 1929 J.A. 
Persson från Arjeplog använde 
Jägarns. Segrarna i lagtävlingen 
Ludvikaloppet hade också Jägarns 
under skidorna, berättar Per-Olof 
Persson.

Förutom de tre paketen Valla som 
Per-Olof lämnat in till museet 
finns även reklamblad från 20- 
och 30-talen. 

Här framgår det i brev till till-
verkaren hur nöjda kunderna är. 
Riktigt rolig läsning som kan ses 
och läsas på Skövdes Idrottshisto-
riska museum.

Bengt Säll

Bilder från Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap

Tomas Pettersson (Fåglum), Jan-Åke Ek och Ove Johansson Arne Holmestrand, Kullingsloppet

Foto:Håkan HåkanssonFoto: via Vårgårda CK
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Georg Ottosson i Hangelösa hade 
ett bekymmer. Han skulle spela 
i Hangelösas första fotbollslag 
1934, men hade inga kortbyxor.

Han fann dock på råd. 
Han hade just fått ett par nya 
blåbyxor, som han skulle använda 
i arbetet på gården.

Han tog blåbyxorna, hämtade en 
yxa, gick till huggkubben och 
högg av byxbenen. 
Problemet var löst och han kunde 
spela matchen i vedertagen mun-
dering.

Hangelösa IF
Hangelösa är en socken, belägen 
en mil norr om Skara. Hangelösa 
består av en samling bondgårdar 
och saknar ett egentligt centrum.

Som överallt annorstädes spelades 
det fotboll och 1934 samlades 
några bondpojkar till ett första 
fotbollslag. Samtidigt bildade 
man Hangelösa IF. 

Föreningen var dock inte speci-
ellt organiserad. Inte förrän 1938 
hölls det första protokollförda 
mötet.

Idrottsplatser
Matcherna spelades, som överallt 
på landet, på gärden som klöver-
skördats eller låg i träda.
De första matcherna spelades på 
gården Tomtens åkrar. 

1936 iordningställdes den första 
idrottsplatsen, Tomtavallen, på 
gårdens ägor.1936 var det dags 
för seriespel. Klubben spelade i 
början i lokala serier och ansökte 
inte om medlemskap i Svenska 
Fotbollsförbundet förrän 1940.

1943 invigdes en ny idrottsplats, 
Skogavallen.

- Den var omgiven av ett högt, 
rött plank, berättar Göran Ols-
son. Virket fick man från traktens 
bönder. Kravet på medlemmarna 
var hårt. Alla ålades att utföra 10 
arbetstimmar på idrottsplatsen. 

Om någon missade en timme, 
bötades ”syndaren” med en krona 
per timme.

1954 var det dags för tredje och 
sista idrottsplatsen, Skogevi. I 
premiärmatchen spelade man mot 
Lidköpings BK.
Skötseln av planen var noggrann. 
Klubben utsåg en gräsklippnings-
chef. Henning Ask tilldelades 
denna ”befattning” och till sin 
hjälp hade han tre personer.

Klippningen skedde med hand-
gräsklippare och 1963 organise-
rade man upp arbetet ytterligare. 
Planen delades i åtta rutor, med 
två ansvariga klippare per ruta.

Dansbanan
- I början på 30-talet byggde för-
eningen en dansbana, där Skoga-
vallen sedan anlades, berättar 
Ingvar Svensson. 
Av misstag byggdes banan på två 
ägor. 
En mindre del hamnade på en 
äldre kvinnas mark. 
Hon, liksom många andra på den 
tiden, ansåg att dansen var ett 
djävulens redskap.

Hon såg till att dansbanebygget 
kom till prästernas kännedom. 
Sven Danell, präst i Källby och 
sedermera biskop i Skara, begav 
sig tillsammans med två kamra-
ter, som studerade till präst, till 
banan, för att handgripligen riva 
densamma.

Men de rev inte bara den del som 
låg på kvinnans mark. Den andre 
markägaren var positiv till banan 
och när prästerna gav sig på även 
den delen, uppstod handgemäng 
mellan kyrkans tjänare och 
ägaren.

Så småningom förstod prästerna 
att de gått för långt och förhand-
lade till sig en förlikning. 
Resultatet blev att de skulle 
”böta” 117,50 kronor till klubben. 
Det var ju på den tiden en ansen-
lig summa pengar. 

Klubbmedlemmarna krävde att 
boten skulle erläggas omedelbart, 
då de inte litade på prästerna. 

Dessa hade dock inte kontanter i 
den storleksordningen.
Det hela slutade med att Sven 
Danell fick åka till en kvinna i 

Hangelösa kyrkby, som han kände 
väl och lånade pengar.
Bötessumman använde spelarna 
till att köpa sina första dräkter.

Seriespel
Hangelösa har varit ett ”troget” 
lag i division 6, med ett par 
undantag. 1971 gick man upp 
i division 5, men sejouren blev 
kortvarig. 
1979 var det dags för ett nytt kort 
besök i femman.

Mot slutet av 1900-talet började 
vi få problem med egna spelare 
från trakten, säger Georg Karls-
son. Barnen i Hangelösa gick i 
skola i Lundsbrunn och det blev 
naturligt att de började spela i 
deras ungdomslag. 

Sista året vi hade eget pojklag var 
1998. 1999 ”hankade” vi oss fram 
med lån utifrån, men sedan var det 
slut.

Under 2000-talet har Hangelösa 
legat i botten på 6:an.
- Att vi överhuvudtaget fick lag, 
berodde på att en del Lidköpings- 
och Skarapojkar började spela 
med oss, berättar Curt Sjögren.

Men 2013 lossnade det. För 
tredje gången gick laget upp i div. 
5 och blev kvar där. 2016 vann 
man serien och blev klara för 
4:an. Noterbart är att det inte finns 
någon Hangelösaspelare i laget. 
Dock bor lagledaren Jonas Björk-
dahl i Hangelösa.

Hangelösaborna tycks dock ha 
tagit ”främlingslegionen” till sitt 
hjärta.

- Den här säsongen har varit den 
roligaste någonsin, säger Göran 
Olsson. Det har varit över 100 
åskådare vid några tillfällen.

- Och vad hade varit alternativet, 
menar hans bror Bernt. Två fina 
planer, men inga spelare.

- Vi vann publikligan i serien, fyl-
ler Georg på. Publiksnittet blev 94 
personer.

Jan-Åke Ek    Lennart Karlsson

Från Jubileumsskrift och medlemmar i Hangelösa IF



I början av förra seklet introdu-
ceras tennissporten i Sverige. 
Den största pionjären är självaste 
kungen, jojomen Gustaf den fem-
te himself.  I Vänersborg inspire-
rar detta en liten prominent grupp 
elever vid läroverket.  De spelar 
i gymnastiksalen, 
som dessvärre brin-
ner ned år 1917. Tre 
år senare kommer i 
alla fall tennisen på 
allvar till staden. Då 
bildas också Väners-
borgs Tennisklubb. 
(VTK) Initiativta-
gare är framför allt skohandlaren 
Harry Pettersson. En handlingens 
man, som snabbt entusiasmerar 
politikern A.B. Westerberg till att 
bli klubbens förste ordförande.

 

Att starta en tennisklubb i Väners-
borg kan tyckas vara ett hopplöst 
företag. Här i staden finns näm-
ligen bara en endaste tennisbana 
- och den är privatägd. 

Ägare är doktor Lundblad på 
lasarettet, som inte verkar över-
drivet intresserad av tennis. 
Istället är det mest hans fru som 
använder banan i samband med 
sina societetsträffar. 

Vem vet, kanske en tennisbana 
till och med kan locka kungen till 
staden – och societetssällskapet?
 
Efter diverse turer anlägger ten-
nisklubben så småningom en 
riktig tennisbana utmed Edsgatan, 
vid Dövstumskolan. 
En gräsbana dessutom, minsann. 

Kan Londonborna i Wimbledon 
stoltsera med sina otaliga gräs-
banor skall väl vi i ”Lilla Paris” 
åtminstone kunna ha en?  Inträ-
desavgiften är 5 kronor och årsav-
giften hela 10 kronor. 
Någon champagne och jordgubbar 

serveras dock inte här, men dyrt 
och lite skitförnämt är det likaväl. 
Det måste det vara. Man vill ju 
inte ha in kreti och pleti i klubben.
 

Till Vänersvallen flyttar man 
1943, där klubben arrenderar två 
banor av Vänersborgs stad. 
Det året får man också överta 
ansvaret och själva sköta skötsel 
och underhåll. Utanför banan är 
det ännu ingen större bebyggelse. 
Rena vildmarken faktiskt. Vid 
banorna finns ett staket, ett lågt 
sådant. Bollarna som hamnar ut-
anför staketet har också en benä-
genhet att försvinna. 
Så kan vi inte ha det, säger man 
i tennisklubben. Därför dresseras 
en hund att leta rätt på bollarna. 
En genial lösning, som fungerar 
… ja, i alla fall då och då.

Fram till i början av 1960-talet 
är tennisen i stort sett enbart en 
utomhussport i Vänersborg. Nej, 
inte förrän idrottshuset invigs 

1964 kan föreningen bedriva 
någon större aktivitet under inom-
hussäsongen. 
Dessutom är det ju bara en endas-
te bana och det är många som vill 
spela tennis - även på vintern. 
För den nye Janne Lundqvist vill 

vi ju bli allihop. 
1965 rivstartar VTK i 
sin nysatsning, då Jack 
Kramers proffscirkus 
kommer till Väners-
borgs enda tennisbana. 
Här handlar det om 
världens åtta – och 
enda – proffsspelare 

i en riktig turnering. Det här är 
riktigt, riktigt stort. 
Därefter har klubben arrangerat 
Kings-Cupmatcher, bland annat 
mot Ungern. Det största tennisar-
rangemanget låter dock vänta sig 
ända till år 1999. 
Då arrangerar man nämligen, till-
sammans med Trollhättan, själv-
aste Davis Cup. 

Matcherna skall gå i Trollhättan 
mot kapten Miroslav Mecirs Slo-
vakien. Dessvärre förlorar svensk-
arna med Thomas Enqvist, Tomas 
Johansson och dubbelparet Jonas 
Björkman och Niklas Kulti.

Inte så kul, men att få vara med 
och arrangera Davis Cup - ten-
nisens största lagmästerskap – är 
en fjäder i hatten för vilken stad i 
världen som helst. 

Bra gjort Trollhättan och 
Vänersborg!
                                                                                       
J-O Gustafson
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Vänersborgs Tennisklubb

Privat tennisbana från 1905 Foto: BIS Arkiv

En ung Sven Davidson tar emot pris 
av Konung Gustaf V



1515

Villa den röda tråden
För mig är ändå Villa Lidköping 
BK något av den röda tråden. När 
Villa gick upp i Allsvenskan 1966 
bevakade jag laget och levde 
väldigt nära spelare och ledare. 
Att man som reporter följde med 
i spelarbussen vid bortamatcher 
var helt accepterat och man kan 
ju möjligen fråga sig hur det var 
med objektiviteten.

Vid första kvalmatchen mot 
Åtvidaberg fanns min sambo och 
jag med i bussen tillsammans med 
spelarnas fruar/tjejer. Spelare som 
inte hade sällskap fick inte plats 
på hotellet utan spreds ut i sam-
hället för olika privata boenden!
Även om jag slutade som fastan-
ställd sportjournalist på 70-talet 
har jag följt Villa under alla år på 
lite olika sätt. Sedan ett antal år 
tillbaka är jag sekreterare i för-
eningen och dessutom pressvärd 
vid lagets matcher i Sparbanken 
Lidköping Arena. 

Nu i höst kom den första titeln! 
Villa Lidköping BK tog hem 
Svenska cupen och att hjälpa till 
att ge pressen hjälp under cup-
helgen var givetvis fantastiskt 
roligt. Jag har i olika roller sett 
alla Villas fyra SM-finaler, men 
guldet har ju hittills uteblivit. Nu 
blev det ändå en stor triumf och 
kanske, kanske kan SM-guldet 
komma i mars 2017.

Ändrade förhållanden
Även om jag alltså inte arbetar 
aktivt inom sportjournalistiken 

längre har jag glädjen att följa 
den på nära håll. Utöver engage-
manget i Villa Lidköping är jag 
sedan många år pressvärd även för 
IFK Skövde Handboll. Det händer 
väl att man även hjälper till någon 
gång i Skara HF som numera 
tillhör högsta damhandbolls-
divisionen.
Dagens sportjournalister ska 
vara något av en alltiallo. Under 
matcherna ska reportern ofta sitta 
på pressläktaren och ge direkt-
rapport till tidningens webbsida, 
sedan ska de springa ner och ta 
bilder, göra intervju efter matchen 
och sedan snabbt få iväg texten till 
både webb och papperstidningen. 
Tidspressen är dessutom ofta hård. 
Deadline verkar ofta vara strax 
efter kl 21, inte lätt att hinna med 
allt när matchstarten är kl 19.

Visst kunde det vara stressigt på 
min tid också, men inte på det sät-
tet. Efter en bandymatch som var 
slut i Lidköping strax före kl 21 
så hann fotografen och jag åka till 
Skara. Där skrevs referatet in på 
skrivmaskin samtidigt som foto-
grafen framkallade filmrullarna. 
Sedan fick typografer skriva in 
texten, blytackorna producerades, 
sidorna brytas ihop innan det var 
klart för tryckning. 
Det var ofta så att allt inte var 
klart förrän midnatt och ändå kom 
tidningen ut dagen efter. Man und-
rar ju varför manusstopp ska vara 
så mycket tidigare idag när tekni-
ken år så enormt mycket snabbare 
och många led i produktionen är 
borta.

Fotbollsalliansen
Minnen från förr då? Ja, det kan-
ske allra roligaste var kanske när 
Varaslättens fotbollallians kom 
till. Som mycket ung journalist 
(17 år) på SkLT:s Vararedaktion 
tog jag initiativet till grundandet. 
Det huvudsakliga skälet var att 
hjälpa spelare ekonomiskt som 
blivit skadade i fotbollen och dra-
git på sig sjukskrivningar. 
Vi ordnade flera matcher årligen 
där de bästa spelarna på slätt-
ten bildade något av ”slättens 
landslag” och mötte storheter som 
Elfsborg och Skövde AIK. Intres-
set var enormt för dessa matcher 

och stora pengar drogs in. 
Den spelare som varit med i fem 
matcher blev ”stor grabb” och fick 
en specialdesignad nål. Tala om 
att det var eftertraktat!

Det som känns fantastiskt roligt 
är att Varaslättens fotbollallians 
fortfarande lever och arrangerar 
inomhusturneringar varje vinter. 
Även om antalet föreningar inte är 
lika många nu. När vi bildade al-
liansen fanns det 20 olika fotbolls-
föreningar inom 0512-området!

Många radskrivare
Roliga episoder då? Ja, visst hän-
de det mycket. För att täcka upp 
all idrott, framför allt fotbollen, 
så hade tidningarna radskrivare 
under signaturer som Kef, Linkan 
och Bollén som ringde in sina 
referat från matcher i bygderna.
Men det är klart att man inte blev 
så glad när man satt på huvud-
kontoret och fick in referat där det 
stod att ”gästernas mål gjordes av 
hi och vy”.

Att samla in resultat hörde ju 
också till och det var ju så att 
mobiltelefoner inte fanns då och 
alla idrottsplaner hade heller inte 
telefon inkopplad. 
Då gällde det att ringa till någon 
granne och kolla. 
Kommer ihåg när jag försökte få 
reda på hur det gått för Främmes-
tads IK en gång. 
Grannen till Bergevi visste att 
det ”blev avgjort” men hade inga 
siffror. Vi förstod att hon menade 
oavgjort, men vi var ju tvungna att 
få siffrorna.

På tal om resultat var SkLT:s 
fönster den stora samlingsplatsen 
på söndagseftermiddagarna. 
Detta var ju före dagens snabba 
kommunikation så alla fotbollsäls-
kare fick ta sig till Vara för att se 
hur det gått i alla olika matcher på 
slätten och världen. 
På affischerna kom resultaten 
efter hand och jag överdriver inte 
när jag säger att det var hundratals 
personer som trängdes utanför 
fönstret varje söndag under fot-
bollssäsongen.

Bengt Andersson

Roliga episoder från min tid som sportjournalist

Jesper Eriksson och Bengt Andersson,  
i bakgrunden ses Jonas Johansson



som HIS tog hem andra året på 
bättre målskillnad än Längjums 
IS. Efter ett par år i Varaserien 
blev HIS bofasta i Centralserien.
Lagom till 20-årsfirande 1951 
togs den nya Skogsvallen i bruk 
intill den gamla. 1957 kom nästa 
serieseger, även om man då ham-
nat ända ner i Div. IX Varaserien. 
Det var ett väldigt ungt lag då, 
liksom laget 1964 som kom tvåa i 
dåvarande Div. VII Varaserien. 
HIS var i alla fall klart målfarli-
gast i serien med hela 87 mål.

1975 rustades klubblokalen upp, 
men 1978 blev sista året i serie-
spel för HIS-herrarna. Orsak: 
spelarbrist. Däremot var det långt 
ifrån slut på HIStorien. Ett damlag 
fanns fortfarande och som får ett 
eget kapitel inom damfotbollen.

Carl-Owe Johansson
Vara IHS
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En tidig vårdag 1931 besökte Al-
lan Eriksson Håkantorps smedja 
för att ”smida planer” med Erik 
Claesson om att en idrottsför-
ening borde bildas i Håkantorp. 
De idrottsintresserade i trakten 
spelade dels i Ryda IK och dels 
i St. Levene IK. Erik Claesson 
spelade själv i SLIK, liksom Pelle 
Berglund och Tyko Nyborg. 
Den 18 april samlades de nämnda 
samt ytterligare några hemma hos 
bröderna Oskar, Rudolf och Hil-
ding Persson på Rylanda. ”Håpe” 
spelade f.ö. i Ryda IK. I vilket 
fall beslöt de församlade att bilda 
ett eget Håkantorpslag. Av någon 
underlig anledning föll namnet på 
Idrottsklubben Sparta. Den första 
styrelsen fick följande utseende: 
ordf. Oskar Persson, v. ordf. Allan 
Eriksson, sekr. Hilding Persson, 
kassör Rudolf Persson samt Karl-
Erik Karlsson.

I början hade man ingen fast 
spelplats för aktiviteterna, men 
efter ett år ordnades en plan på 
bröderna Perssons ägor i Bocke-
dalen. Skor och övrig utrustning 
fick spelarna skaffa själva. 

Intresset var stort så det var inga 
problem. Problemet låg snarare 
i utvecklandet. Planen dög t.ex. 
inte för seriespel.’
1934 upplät godsägare C.A. Ene-
ström på Håkantorps Egendom 
en markbit utmed Hjorthagen till 
idrottsklubben. Denna plats låg 
dessutom i omedelbar närhet till 
samhället. Där iordningställdes 
en fotbollsplan som fick namnet 
Skogsvallen. Äntligen kunde 
”Spartaianerna” komma med i 
seriespelet. När klubben sökte 
inträde i Svenska Riksidrottsför-
bundet fick man dock inte heta 
Sparta. En brottarklubb i Skåne 
hette likadant. Då var det lika bra 
att kalla föreningen för Håkan-
torps Idrottssällskap. För att få 
delta i seriespel måste man dess-
utom söka medlemsskap såväl i 
Svenska Fotbollförbundet som 
Västergötlands Fotbollförbund.     
 
1935 var det så dags för Håkan-
torpsgrabbarna att debutera i se-
riespel. Det skedde i Järpåsortens 
pokalserie med en mittenplace-
ring. Påföljande säsonger spelades 
i Varaortens pokalserie, 

Håkantorps Idrottssällskap



Snart började också framgångarna 
komma, framför allt genom flick-
orna Ingrid Hermansson, systrarna 
Märta,  Karin Larsson och Marga-
reta Andersson. 1949 deltog man 
för första gången i SM vilket blev 
mycket framgångsrikt, Ingrid Her-
mansson blev tvåa och Margareta 
Andersson fyra i damsingel. 

I början på 50-talet fortsatte 
framgångarna, bl a blev Ingrid 
Hermansson och Märta Larsson 
SM-två i damdubbel både 1952 
och 1953. 

Det senare året blev dock ödes-
digert för klubben, ordenshuset 
eldhärjades och man stod utan 
lokal. Istället fick man hålla till 
i provisoriska lokaler i gårdarna 
Skoftebys, Ekedals och Svartebos 
magasiner. 1955 var Bygdegården 
klar och då började man spela i 
källaren där.

1954 blev det bästa året i klubbens 
historia. Damerna vann Allsvens-
ka Södra gruppen och Djurgården 
den Norra varefter lagen möttes i 
final i Läroverkets rasthall i Lid-
köping där dock Djurgården stod 
som slutsegrare. 
Samma år blev Ingrid och Märta 
Svenska Mästare i Damdubbel. 

Ingrid Hermansson, sedermera 
Sörstrand, har varit den mest ly-
sande stjärnan under åren. 

Hon deltog i tre landskamper och 
var med i VM både 1949 
och 1957. 
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När Norra Härene GoIF
 
var ett välkänt namn i svensk 
bordtennis. N Härene är en 
socken på slätten strax söder om 
Lidköping och ser ut som många 
andra socknar på landsbygden i 
Västsverige. 

Socknen består till övervägande 
del av lantbruk och på 70-talet 
fanns det mycket kor och därmed 
mjölkproduktion på de flesta 
av gårdarna. I den lilla kyrkbyn 
fanns då, förutom kyrkan vars 
ursprung är från 1100-talet, en 
skola, en bilverkstad, ett mejeri 
och ett ordenshus. År 1955 till-
kom en Bygdegård. 

Detta är historien om hur i första 
hand fem eldsjälar bestående av 
fyra damer och en herre, från den 
lilla socken lyckades etablera sig i 
den svenska dambordtenniseliten 
samt bli pionjärer inom damhand-
bollen i bygden. 
Detta i en tid då damidrott inte 
var så omfattande, framförallt inte 
på landsbygden.

Den första idrottsföreningen i 
socknen var N Härene BK som 
bildades redan 1928 och är där-
med idag den äldsta nu verkande 
fotbollsklubben i Lidköpingsbyg-
den, men det är en annan historia. 

Norra Härene GoIF, som den 
här artikeln handlar, om bildades 
1939 fast då under namnet Bronäs 
GoIF efter en av de största går-
darna i socknen. 1943 bytte man 
namn till N Härene GoIF. 

I början av 40-talet sysslade man 
mest med gymnastik i folkskolan 
med en skollärare som ledare men 
gymnastiken utövades uteslutande 
på motionsnivå. 
1945 hade några ungdomar börjat 
spela bordtennis, främst beroende 
på att syskonen Ingrid och Erik 
Hermansson fått ett pingisbord i 
julklapp. 

Intresset för bordtennis började 
nu öka kraftig men någon egen 
lokal hade man inte, man höll till 
i folkskolan eller mejeriet. 1946 
inköptes riktiga bordtennisbord 
och man fick också möjlighet till 
egen lokal att spela i, nämligen 
ordenshuset.

Den första landskampen gick i 
Skara och där vann Ingrid tillsam-
mans med Elisabeth Thorsson 
över Tyskland med 3-2.

1958 arrangerade N Härene 
GoIF DM i bordtennis för alla 
klasser i Bygdegården. 
Segrare i singelklassen för herrar 
blev den då 16-årige Hans Alsér 
som sedan skulle bli en av Sve-
riges främsta bordtennisspelare 
genom tiderna.

Utöver ovannämnda damer var 
Ingrids bror Erik Hermansson en 
eldsjäl i föreningen under 40 år, 
bl a som ordförande samt med 
många års spel i A-laget.

Klubben var som mest aktiv på 
90- och 2000-talet då man hade ett 
40-tal spelare med fyra seniorlag 
samt sex ungdomslag i seriespel. 
Ungdomslagen innehöll då både 
tjejer o killar. 

Verksamheten minskade sedan 
succesivt för att helt upphöra om-
kring 2010.

N Härene GoIF var också tidigt 
ute med damhandboll, troligen 
först i Lidköpingsbygden. 
Man började 1950 spela ”spon-
tanhandboll” på planen vid folk-
skolan där det också fanns ett par 
mål. 

1952 deltog N Härene GoIF 
med ett damhandbollslag i den av 
Västergötlands Handbollsförbund 
anordnade sommarserien som spe-
lades utomhus, i N Härenes fall på 
Bronäsvallen. 

Man spelade sedan seriespel fram 
till 1965 och mötte då lag från bl 
a Lidköpings IS, Borås, Skövde, 
Trollhättan, Naum (!) och Vara. 
Lagledare för damerna var Erik 
Hermansson.

Artikeln har tillkommit med 
hjälp av Mats Johansson och Rolf 
Robertsson som bägge har långa 
karriärer som aktiva och funktio-
närer i Norra Härene Bollklubb. 

LIHS
Ingemar Williamsson

Världsspelaren Hans Alsér



Tibro Idrottsfestival samt Tibro 
AIKs 100 årsjubileum med en 
uppskattad miniutställning i Fol-
kets Park.

Partners
Vi har som vanligt haft fint samar-
bete med Tibro Kommun, Kultur 
och Fritid, Skaraborgs Allehandas 
Tibro redaktion samt SISU.
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Det gångna året har känneteck-
nats av livlig verksamhet med 
utställningar och andra aktiviteter.

Årsmötet hölls även i år i Blå-
bandslokalen som bevistades av 
ett 50-tal medlemmar.
Även i år avlyssnades ett band 
från Tibro Muséum. Denna gång 
berättade Bengt Eriksson   min-
nen och anekdoter som trävaru-
handlare på Tibro Byggvaror.

Styrelsen har haft tolv protokoll-
förda sammanträden och därtill 
arbetsmöten i samband med ut-
ställningar och övriga aktiviteter 
vilka också har rapporterats till 
SISU.

Styrelsen har bestått av:
Ordförande, Sven Andersson
Sekreterare,  Arne Jörgensen
Kassör, Jan Lindberg
v.ordf, Kenneth Danåker
övriga ledamöter, Bo Lundmark, 
Håkan Larsson och Christer Car-
negren

Vidare har Arne Andersson, Inger 
Jalmelin, Jan Johansson, Jan-Olof 
Ahlander och Ove Emanuelsson 
bidragit i vårt arbete.

Medlemsantalet är uppe i ca 170 
medlemmar.

Vår och höstträffar
Vårträffens gäster var Hasse 
Hansson, Peter Hansson och Ri-

kard Hansson under rubriken tre 
generationers motorcykel fanto-
mer i Tibro MK.

Höstträffen gästades av Tibro-
bördige Eine Fredriksson från 
Norrköping som berättade om sin 
karriär från Gärts AIK till svenska 
landslaget i fotboll och samlade 
70 medlemmar.

Lilla Hörnan
Utställningen i Lilla-Hörnan har 
under året kallats ”TRE-ESS” 
som i SEGLING, SCHACK  och 
SKOLIDROTT.
Vid utställningens öppnande 
berättade Arne Jörgensen tillsam-
mans med många kända ansikten 
från Örlens SK om gamla tiders 
seglingar på Örlen. Seglare från 
Hjo SS och CSS i Karlsborg fanns 
också representerade. 

Anders Brissman kåserade om 
fram och motgångar i Tibro 
Schackklubbs aktiva tid och 
Skolidrotten kände ju alla till.

Rankåspromenaderna
Vårt deltagande för promenaderna 
i Rankåsområdet med Bingo och 
Tipstävling en söndag förmiddag, 
under höst och vår ger ett gott 
bidrag i klubbkassan.

Tibro AIK 100 år
Vi har varit delaktiga i Tibro AIKs 
100-årsfirande genom separat ut-
ställning i Tibro Muséum och som 
funktionärer vid en jubileums-
landskamp i gång på Snickarval-
len mellan Estland, Lettland och 
Sverige.

Femklövern
Vi har deltagit i träffar med 
Femklövern bl a på Sockerbruket 
i Lidköping och på Fallskärms-
jägarskolan i Karlsborg med LIHS 
respektive KIHS som värdar.

WIS-träffar
Vi har även varit representerade 
på WIS årsmöte i Borås och på 
sommarmötet i Larv med Vara 
IHS som värd.

Övriga aktiviteter
Sällskapet har också varit på plats 
vid Sportlördagen, Sportlovet, 

Tibro Idrottshistoriska Sällskaps årsrapport

Falbygdens Idrottshistoriska 
Sällskaps årsrapport
Verksamhetsberättelse för verk-
samheten 1 januari - 31 december 
2016.

Styrelsen avger härmed följande 
verksamhetsberättelse.
Styrelsen har under året haft föl-
jande sammansättning.

Ordförande, Ulf Söderhielm
Vice Ordf, Arne Johnson
Sekreterare, Sven-Erik Hellberg
Kassör,  Gunnar Gladh
Ledamöter, Nils Qvist, 
Leif Markrud, Gunnar Ring
Suppleanter, Ove Andersson, 
Görgen Green, Janne Johansson
Revisorer, Bo Johansson, 
Sture Pettersson
Rev. suppl, Arne Berger, 
Kjell Elving
Valberedning, Hänsköts till 
styrelsen.

Arbetet har fortskridit med sköt-
sel av vårt museum.
Vi har öppet måndagar mellan kl. 
10:00-12:00 samt även vid diver-
se besökande på andra tider.

Vi har haft 28 träffar under året.
Vi har under verksamhetsåret 
varit totalt 235 medlemmar.
Verksamheten har haft uppehåll 
under juni och juli.

Lördagen den 12 november 2016 
hade vi öppet hus i Odenhallen 
med anledning av Jubileum.
Vi firade att vi blivit 25 år.

Vi uppvaktades utav Westgöta 
Idrottshistoriska Sällskap genom 
ordf. Roland Gustavsson, Falkö-
pings Kommun genom Kerstin 
Arnesson och SISU genom Lena 
Fredén.

Christer Carnegren



Vi celebrerades genom gästen 
Mikael Nilsson från Torbjörntorp 
som berättade om sin fantastiska 
fotbollsresa från föreningarna 
Tomtens IF, IFK Falköping till 
IFK Göteborg tog under första 
delen av 90-talet sex SM-guld. 

Han var med i Svenska Landsla-
gets deltagande i VM i USA 1994 
där Sverige erhöll en bronsplats 
som kronan på verket. 

Mycket trevligt inslag i Jubi-
leumsfirandet. 

Se vidare artikel i Westgötarnas 
Idrottshistoria nr 4 år 2016.

1919

Styrelsen för verksamhetsåret 
2016 har haft följande samman-
sättning: 
Ordförande Olle Magnusson, 
v.ordf. Leif Nordh, 
sekr. Gösta Karlsson, 
kassör Lars Ahlmark samt 
Lennart Lundh, 
Sten-Olof Ohlsson och Rolf 
Herrlin.

Utöver årsmötet har 5 proto-
kollförda styrelsemöten avhål-
lits.

Under året har medlemsantalet 
glädjande fortsatt öka, vid års-
skiftet var nu 154 medlemmar. 

Samarbetet med Skara IF fort-
sätter på ett bra sätt och vi har 
därmed tillgång och utnyttjar 
deras klubblokal på Skaraborgs-
gatan 29 för olika arrangemang. 

Eftermiddagsträffarna på 
tisdagarna samlar upp till 20 
personer för eftermiddagskaffe, 
aktuella nyheter, tidigare idrotts-
händelser och inte minst uppda-
tering av klubbens hemsida. 

Under året har 6 kafékvällar 
arrangerats tillsammans med SI. 
45 till 65 personer har då 
besökt oss. 
De som då berättat är 
Leif Nordh (Skara IF), 
Benno Magnusson (fotboll), 
Ove Emanuelsson (triathlon), 
Skara HF (handboll), 
Göran ”Fiskarn” Johansson 
och Bengt Andersson (bandy) 
samt Karin Johansson (kanot). 

Skara idrottsgala arrangerades 
i februari för första gången. Vi 

Skara Idrottshistoriska Sällskaps årsrapport

fick frågan om att utse årets he-
derspristagare. 
Vi utsåg enhälligt Egon Nygren.

Under våren firade både Lidkö-
pings IHS och Vadsbo IHS 25 år. 
Vi uppvaktade vid båda tillfällena 
med vårt standar. 

Årets ungdomsstipendie delade vi 
år ut till Stina Jacobsson, fram-
gångsrik orientererska i 
Istrums SK. 
Samarbetet med 5-klövern fortsät-
ter och fungerar bra. 

Vi har tillskrivit Skara Kommun 
och begärt att de hjälper oss med 
att hitta ny klubblokal.

Bertil Påhlman fick årets heders-
pris vid idrottsgalam i Skara. 
Olle Magnusson (t h) talade och 
delade ut detta

Foto: Gösta Karlsson

När Olof Mellberg tog 
klivet in i mitten i landslaget
Svenska Fotbollförbundets och 
Aftonbladets pris till Sveriges 
bäste fotbollspelare 2003 går alltså 
till Gullspång, den lilla kommu-
nen vid Vänerns östra strand som 
efter kommunsammanslagningen 
1971 tillhör både Värmland och 
Västergötland.
Gullmovallen, här började
Olof Mellbergs fotbollskarriär.
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Gott och Blandat

Vi har koll på läget, en höjdarbild från förr i tiden

Malma Skytteförening, Essunga
Föreningen bildades 1902. Bilden visar skjutvallen för 200-metersskytte

Ett handbollsminne från 
åren under andra 
världskriget:

Året var 1942. Vi i IFK 
Karlsborg skulle möta Karl-
stad BIK. 
Det var många inkallade, så 
vi fick ställa upp med 5 styck-
en oerfarna juniorer. 

På resan upp till Karlstad 
mötte vi tyska permittenttåg i 
Laxå på väg hem från Norge.

Matchen spelades i en gym-
nastiksal som var vanligt på 
den tiden. 

Vi förlorade matchen med 
32-5 (19-2 i halvtid). Karl-
stad vann serien och gick upp 
i allsvenskan. 

Stig Johansson, 91 år, 
Karlsborgs Idrottshisto-
riska Sällskap

Tage Pagård, Alingsås 
Boxningsklubb

Vann tre senior-SM och 
deltog i tio landskamper.

Ende alingsåsare som 
tilldelats KABOM-pokalen 
(1943). 

Blev ”Stor Grabb” nr 38 
(1945)
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Programmet från Hagen-
spelen 1962 med Wilma 
Rudolph och Ralph Bostons 
autografer, en klenod

Idrottsbadet
Invigningen av utomhusbassängen i Vänersborg 2 juli 1969

Planen
Fotbollsplanen spolades med 
vatten och blev skridskobana 
över natten. Ett par centime-
ter över gruset ristar stålet in 
sin tunna skrift. Under grå-
heten i vinterljuset finns det 
andra ljud och andra väder: 
sommarkvällen, dunsarna av 
läder. Planen lever ständigt. 
Liv i skift.

Kajenn (Karl-Olof Lundgren, 
mångårig dagsversskribent i 
SvD och bördig från 
Ulricehamn) Mjörnvallen i Alingsås 1942. Hemmalöparen Åke Persson 

(Pagård) startar från bana tre, närmast kameran

Mariestad har under 
1900-talet levererat en rad 
friidrottare till landslaget 
och en av de allra främsta 
är utan tvekan spjutkastaren 
Dag Wennlund. Hans per-
sonliga rekord är än idag 
mycket gångbara 92,20 
meter.

Gott och 
Blandat

Sveriges OS-trupp i cykel 
från 1948 i London
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Bildskatten

Anna Svenjeby som vann 
EM-Guld 1984. Bilden är 
från 1980 i Kronängs IF

Ibland står tiden helt stilla
Sekretariat på bryggan 1952

Gymnastikgruppen SvitjodSveriges lagtempolag NM 1976. Bernt Johansson, 
Tommy Prim, Tord Filipsson och Sven-Åke Nilsson

Tage Dahl med kartläsare Nils Segle under tävlingen 
”Vänern runt” 1947 i en 
DKW 1938 årsmodell

Vi behöver hjälp från samtliga sällskap

Skicka in era bilder, såväl svartvita som färg-
bilder till oss, så att tidningen blir representerad 
från alla sällskap.

Det går även bra att lämna bilder till Lennart 
Odéen på sommarmötet i Vårgårda.

Vi scannar in och skickar tillbaka bilderna till er.
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  1. Kompassgång.
  2. Tiebreak.
  3. Kantboll.
  4. Tripping.
  5. Nacksving.
  6. Uppercut.
  7. Dubbelbogey.
  8. Lagtempo.
  9. Bicykleta.
10. Japanare.

Vinnare:
1:a pris, tre trisslotter.
Lars-Göran Hellman,  Ankares väg 
129, 435 42 Mölnlycke.
2:a pris, två trisslotter.
Gunnar Hägg, Kvarnvägen 1 A, 
543 33 Tibro.
3:e pris, en trisslott.
Jan Branell, Lovisagatan 26, 
531 43 Lidköping.

Janne greppar webben

Till webbansvarig , vid styrelse-
mötet i Vara, utsågs suppleanten 
och fd målvakten Janne Åberg. 
Janne har en viss vana att jobba 
med Idrottonline. Det viktigaste 
med en hemsida är att den är 
uppdaterad. Tyvärr är det ganska 
många av sällskapens hemsidor 
som behöver aktualiseras. 
Det kan finnas flera anledningar 
till att det inte fungerar t ex att 
webbansvarig saknas eller att 
kunskapen inte är up to date. 
Janne ställer gärna upp med stöd 
och är inte främmande för att köra 
utbildningar där det behövs. 
Mejl till Janne: 
janneaberg39@gmail.com. 
Gå gärna in på vår hemsida  
www.westgotaihs.se  och se upp-
dateringen från tidigare. Janne tar 
gärna emot synpunkter och önske-
mål om innehåll på hemsidan.

Rätt lösning till ”Idrottstermer”

En pionjär i Skara
fick hederspriset
Vid idrottsgalan i Skara den sista 
februarilördagen delades hela 19 
priser ut till förtjänta idrottare, 
ledare och lag. Bland dessa fanns 
en pionjär i det idrottshistoriska 
sällskapet.

- Vi är förstås både hedrade och 
glada att vi fick förtroendet att 
utse och dela ut årets hederspris, 
säger Olle Magnusson, ordfö-
rande i Skara idrottshistoriska 
sällskap.

Valet föll på Bertil Påhlman och 
här fanns ingen tvekan i styrelsen.
- Bertil Påhlman arbetar inom 
Istrums skidklubb, fortsätter Olle.

Han har gjort mycket både inom 
klubben och för bygden i övrigt.
Bertil var 1994 med och bildade 
Skara idrottshistoriska sällskap.

Inom Istrums SK har han genom 
åren lagt ner ett stort och uppskat-
tat arbete och han är verkligen 
förtjänt att få årets hederspris.

Bertil var ordförande i klubben 
åren 1966 till 1974. Han satt kvar 
i styrelsen och blev åter ordföran-
de under några år från 1983.
Det är inte utan orsak Bertil har 

kallats Mr Istrum.
Redan i unga år började han 
intressera sig för orienteringsspor-
ten. Under åren på 50- och 60-ta-
let var han aktiv orienterare och 
efter det engagerad ledare. 

Klubben hade stora framgångar 
under flera decennier. 
Skidor var en annan disciplin och 
på senare år har det också varit 
boule. Istrumarna är även fram-
gångsrika i friidrott.

Bertil såg till att samhället fick en 
boulebana.
- Ett framtida projekt för klubben 
och bygden är ett konstsnöspår, 
både för träning och tävlingar, 
säger Olle Magnusson.

Genom åren har Bertil Påhlman 
fått flera utmärkelser. Han har 
tilldelats Riksidrottsförbundets 
förtjänsttecken i guld för 50-årigt 
ledarskap. 1984 utsåg kommunen 
honom till Årets ungdomsledare.

1968 startade Bertil sin firma 
Påhlmans Rör, som numera drivs 
av barnen, men Bertil är alltjämt 
bolagets ordförande.

- Det var en stor glädje för oss att 
få prisa Bertil vid årets idrottsgala, 
slutar Olle Magnusson.

Gösta Karlsson
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Medlemsresa 21-22 september 2017

”I VASALOPPETS SPÅR”

TORSDAGEN DEN 21 SEPTEMBER

Kl.05.30  Avresa från Vänersborg och möjlighet till 
  påstigning för samtliga sällskap/föreningar 
  inom WIS (se påstigningsplatser nedan).
  Lunch och besök på Sixten Jernbergs Museet  
  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.
  Avlämnande vid samma platser som på ditvägen.

KOSTNADER     
Pris vid 50 betalande: 1600 kr, vid 40 betalande: 1700 kr, Enkelrum: 300 kr
Betala in 1600 kr + ev enkelrumsavgift (ev justering i samband med resan)

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 SENAST DEN 1 AUGUSTI TILL:

Lars-Göran Bengtsson på följande sätt:

Adress: Roddaregatan 4C, 462 35  Vänersborg 
Tfn:  0521-158 12, mobil 0736-39 71 88 
Mail:  lgb.vanersborg@gmail.com 

AVGIFTEN INSÄTTES PÅ WIS BANKGIRO 
5423-6886 SENAST DEN 1 SEPTEMBER !

AVRESA ENLIGT FÖLJANDE DEN 21 SEPTEMBER:

 05.30 Vänersborg (SJ)   07.30 Skara (Jula Hotel)
    05.45 Trollhättan (SJ)   08.00 Skövde (Arena Skövde)
     06.30 Vårgårda (E20 OK/Q8)  08.30 Mariestad (SJ)
     07.00 Vara (Folkhögskolan)  09.00 Gullspång (Centrum)



Lördagen den 11 mars höll WIS 
sitt årsmöte i Nossebro med 
Essunga IHS som lokala värdar. 
62 deltagare från femton av 
landskapets 18 sällskap deltog. 
Lokal var den historiska biografen 
Stjärnan (1917), en biograf som 
sin höga ålder till trots har den 
modernaste teknik och samma 
kväll sände La Traviata från 
Metropolitan i New York.

Kent Larsson, ordförande i Ess-
unga IHS och aktiv i föreningen 
som har hand om Stjärnan, berät-
tade om kommunen, en av de som 
har annat namn på kommunen än 
centralorten, och om biografen.

Kent valdes sedan till ordfö-
rande för mötet. Styrelsen fick 
ansvarsfrihet för verksamheten 
och den ekonomiska hanteringen 
det gångna året och den före-
slagna verksamhetsplanen för 

2017 godkändes liksom det något 
underbalanserade budgetförslaget. 
Medlemsavgift blir oförändrat 
30 kr för 2018.

Roland Gustafsson, Karlsborg, 
valdes om som ordförande på ett 
år. Börje Gustavsson, Trollhättan, 
fyllnadsvaldes på ett år som sty-
relseledamot, Lars-Göran Bengts-
son, Vänersborg, omvaldes på två 
år och Göran Zettergren, Borås, 

nyvaldes på samma period. Carl-
Erik Johnsson, Borås, och Janne 
Åberg, Skövde, valdes till supple-
anter på ett år. 

Revisorer blev Kent Larsson, 
Essunga och Harry Nilsson, Herr-
ljunga med Ingvar Nordin, Mark, 
och Lennart Alsin, Borås som 
suppleanter. Ny valberedning blev 
Lennart Karlsson, Trollhättan, 
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WIS ÅRSMÖTE 2017 sammankallande,
samt Pär-Göran Björkman, 
Alingsås, Börje Carlsson, Vadsbo 
och Bengt-Göran Bäcklund, 
Lidköping.

Tommy Olsson informerade om 
arbetet med WI där ett nytt team 
tagit över i och med nr 1/17.

Lars-Göran Bengtsson berättade 
om höstens resa i Vasaloppets spår 
och Carl-Erik Johnsson om sam-
manslagningen av idrottsförbun-
den i väst som slutgiltigt klubbas 
den 20 april i år.

Därefter var det dags för Roland 
Gustafsson att avtacka de av-
gående Bosse Zackrisson, vice 
ordförande, Sture Pettersson, kas-
sör, Gunnar Gladh, revisor, och 
Leif Svensson, ansvarig utgivare 
och tidigare redaktör för WI samt 
mötesordföranden Kent Larsson.

Sedan följde filmvisning i form 
av en finstämd och mycket upp-
skattad dokumentär om Allan i 
Flaskhall, bonde, Vasaloppsåkare 
i nittioårsåldern och cyklist, flitig 
dansör och amerikaresenär sin 
höga ålder och en allvarligt ska-
dad vänsterarm till trots.

Mötet avslutades därefter med 
en gemensam lunch på anrika 
restaurang Liljedal.

Roland Gustafsson, Tommy Olsson och Kent Larsson

De avgående avtackades med blommor och presenter

Kent Larsson, ordförande



Karlsborg-Mariestads A.I. F 4-2

KARLSBORG söndag.
Mariestads A.I.F. gästade I.F.K. 
Karlsborg under söndagen i Ska-
raborgsserien. Matchen började 
kl. 02,30 och hr Hj. Johansson, 
Tibro var dagens domare.

Karlsborg valde att spela med 
solen och mot den 
svaga vinden. Spe-
let började mycket 
tvekande beroende 
på att lagen ej mötts 
på länge, och således 
inte kände till varan-
dra, varför ej något 
av lagen ville taga 
några onödiga risker. 

Mariestad hade något mer av 
spelet i början av matchen och 
efter 9 min. gör Bjerke en verklig 
generalmiss och Mariestads center 
lägger bollen kvickt 
tillrätta i maskorna o. 
så är ställningen 1-0 
till Mariestad.

Spelet blir härefter 
något häftigare och 
Karlsborg tilltvingar 
sig en hörna nummer 
ett, vilken vy. Friberg 
föredrager att lägga 
bakom mål. Således en chans 
mindre.

Mariestad fick nu en stund 
övertaget men något mål lycka-
des de ej få. Karlsborg går fram 
med bra anfall och får på nytt en 
hörna vilken expedieras på samma 
sätt som förra hörnan, nämligen 
bakom målet.

Spelet går nu fram och tillbaka 
mellan försvaren. Lite trassel 
framför Mariestads utnyttjas av 
Karlsborgs center och ställningen 
är 1-1 efter 27 min. spel. 
Mariestad sätter nu full fräs och 
får snart sin första hörna, vilken 
rönte samma öde som Karlsborgs 
båda tidigare. 
Karlsborg har nu fått ett infall 
att göra ett utfall och Mariestads 
målvakt får påhälsning. 
Backen vill hjälpa till och slår bort 
bollen med handen vilket förbises 
av domaren. Karlsborg har nu en 

stund haft litet övertag i spelet 
men framför mål brister det. 

Mariestad får så igång ett nytt 
anfall med skott mot mål, bollen 
boxas bort ut av målvakten men 
hamnar hos Mariestad hi. som inte 
gör något misstag utan placerar 
den i mål och ställningen är 2-1 
till Mariestad. Spelarna verkar nu 

vara trötta och nedgångna av den 
tryckande värmen och domarens 
signal för halvtid är nog välkom-
men av både spelare och publik. 

Spelarna taga sig en kalldusch och 
publiken försöker få lite svalka i 
trädens skugga.
Andra halvtid har börjat och 

Mariestad går direkt mot Karls-
borgs mål och avslutar med skott 
vilket Andersson klarar. Karlsborg 
svarar med ett grannt upplopp 
med den verkliga slutklämmen 
saknas. 

Det är Mariestad som har det 
mesta av spelet nu, och man und-
rar om de ytterligare skall öka på 
målfavören. 

Spelet glider så alltmer och mer 
över i Karlsborgsfavör och ett 
vackert upplopp stoppar Ma-
riestads vb. med handen inom 
straffområdet med domaren har 
tydligen gått in för att blunda för 
hands vilket utnyttjas av Marie-
stadsspelarna. 

En frispark för Karlsborg för ruff 
mot målvakt tippas till hörna. 

Ferm lägger upp den vackert 
men målvakten räddar. Här fick 
domaren ett infall att blåsa fri-
spark för Mariestad, varför visste 
nog ingen. B-laget som återkom-
mit från sin match mot Mariestad 
mot därvarande Bollklubbs B-lag, 
glada över sin seger 3-1 funno sig 
föranlåtna att heja på sina äldre 

kamrater. ”Heja grab-
bar och ligg i, gör nu 
likadant som vi. Hej!” 
Detta hade den goda 
verkan att de våra på 
planen ryckte upp sig 
och vid 32 min. änd-
rade hy. Ferm ställ-
ningen till 2-2.
Det börjar nu bli spän-
nande. Karlsborg bör-

jar rycka upp sig o. spelar stund-
tals riktigt vackert och vid ett nytt 
anfall göres mål och ställningen är 
3-2 till Karlsborg. Mariestad för-

söker nu utjämna med 
det blev i stället Karls-
borg förunnat, efter att 
målvakten räddat två 
gånger i följd, att göra 
ställningen 4-2 genom 
vi. S Löfholm med 
ett grannt skott utom 
räckhåll för målvak-
ten. Sedan båda lagen 
haft var sitt upplopp 

blåste domaren för full tid och 
många voro nog de som andades 
lite lättare.

Domaren hade en svart dag och 
då han lämnade planen gnolade 
han om jag inte hörde fel 
”O, vilken dag jag haft idag”.  

M.A.I.F. var ett friskt och 
trevligt lag där spelarna hade en 
bra spark på bollen, snabba och 
farliga. 
Platslaget (hemmalaget) hade en 
dålig första halvlek där nästan alla 
spelarna voro under sin form, men 
kommo igen så mycket bättre i 
den andra. 
Bedrives en ordentlig träning hop-
pas vi att laget nästa höst får vara 
kvar i Skaraborgsserien. På nåder 
är det nog sista året i år. 
                                                                                                                          
– dt. 
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Under första hälften av 1900-talet 
utvecklades idrottsrörelsen i Sve-
rige mycket starkt. Det sprangs, 
åktes skidor och spelades fotboll 
som aldrig förr.
Främst var det fotbolls spelandet 
som spreds över landet. I snart 
sagt varje by bildades en fotbolls-
förening. 

I städerna växte det fram 
kvarterslag. Dessa var ofta lösligt 
sammansatta och upphörde efter 
några år. De blev något av dags-
ländor. Vissa av spelarna gick 
över till etablerade lag, medan 
andra, som kanske inte hade rätta 
anlaget för fotboll, slutade.

Kanalens IF i Trollhättan var ett 
typiskt sådant lag, minns Bengt 
Bergström. Vi var ett kompis-
gäng, som gick på Södra skolan 
och bodde i närheten. Vi spelade 
fotboll ihop efter skolan. 

Oftast delade vi upp i olika kon-
stellationer. Men så ville vi bilda 
ett lag. 1947 var vi sju stycken 
grabbar mellan 12 och 18 år som 
gick ihop till ett kvarterslag, som 
vi gav namnet Kanalens IF, efter-
som Trollhätte Kanal gick bara ett 
par stenkast från där vi bodde.

Kunskapen om hur ett lag skulle 
”skötas” var dålig. Vi hade ingen 
styrelse eller stadgar. Rune ”Rai-
ten” Johansson, som var 17 år, 
blev lite av en ledare.
Vi hade inga dräkter. Själv bru-
kade jag spela i mina golfbyxor, 
som jag hade i skolan. 

Vi deltog inte heller i någon serie, 
utan spelade mot andra kvarter-
slag, som Skoftebyn och Rödjan. 
Matcherna ordnade vi själva. När 
vi behövde en ny fotboll, fick vi 
”sala” till den.

Älgen å Hjorten
Bara ett hundratal meter från Söd-
ra skolan fanns en sandplan. Den 
höll nationella mått och användes 
även av ”riktiga” lag. 
Planen låg mellan kvarteren Älgen 
och Hjorten och fick därför nam-
net ”Älgen å Hjorten”.

- Där brukade vi spela våra match-
er, fortsätter Bengt. Men det mesta 
spelandet var spontant. 

Eftersom det var ont om planer i 
Trollhättan, samlades många på 
”Älgen å Hjorten”. Där delade vi 
upp och det var olika ”lagkamra-
ter” varje dag.

Några av de som ”gästade” planen 
blev sedan etablerade spelare. En 
var Åke Sandersson som spelade i 
IFK Trollhättan. 

Mest känd är Jens Söderberg. 
Han blev framgångsrik i IFK 
Trollhättan och värvades till IF 
Elfsborg, där han var med och tog 
allsvenskt guld 1961. 
Han spelade också en inofficiell 
landskamp på Ullevi, då Sverige 
mötte Arsenal. Han avslutade sin 
karriär i Skärhamns IF och Ör-
gryte IS.

Och sedan…
- Vi höll på i Kanalens IF ett par, 
tre år, säger Bengt. Sedan gick vi 
åt olika håll. Själv spelade jag i 
junior-åldern med Trollhättans IF 
och Fallens IK. 
Som senior spelade jag i Skof-
tebyns IF:s B-lag.

Harry Lindell var den som kom 
att bli mest framgångsrik. Han var 
duktig centerhalv i Trollhättans IF. 
Lite senare satsade han på löpning 
och blev en duktig medeldistan-
sare med flera trollhätte-rekord. 

Han var även med om att starta 
”Kraftprovet”, den mycket popu-
lära löptävlingen runt slussarna.

Lennart Karlsson
Foto: Kalle Johansson

Stående fr.v. Bengt Bergström 14 år, 
Sten Sundberg 14 år, Harry Lindell 13 år, 
Rune ”Rajten” Johansson 17 år.
Knästående fr.v. Lasse Karlsson 12 år, 
Bengt ”Bata” Olsson 15 år, 
Sven ”Duva” Johansson 18 år.

Kanalens IF Doping – en bekännelse
Detta tilldrog sig för ca 30 år 
sedan. Jag var då aktiv orienterare 
och sprang många tävlingar
bland annat 5-dagars. 

Inför 5-dagars i Blekinge höll jag 
på att träna för att vara i bra form.
Cirka fyra veckor före tävlingen 
var jag nere vid kusten och ba-
dade och solade. Då råkade jag 
stöta stortån i en sten. Det gjorde 
väldigt ont då, men gick över till 
nästa dag.
Då var det också dags för ett 
nytt träningspass uppe vid Hed-
gärdssjön. Efter en stunds löpning 
började foten domna bort och 
domningen kröp allt längre upp på 
benet och jag började få problem 
med att stödja på benet. 
Jag släpade mig tillbaka till star-
ten och åkte hem. Väl där ringde 
jag till vårdcentralen -fick tid täm-
ligen omgående. Foten röntgades 
och det konstaterades att jag fått 
en liten spricka i tån. 

Läkaren ordinerade mig vila och 
till det medicin mot ev. inflam-
mation. Då 5-dagars är ett stort 
evenemang, finns olika aktörer på 
plats för att informera och göra 
reklam för varor och tjänster.
Någonstans inne i ett tält fanns 
årets dopinglista presenterad. 
Döm om min förvåning när jag 
upptäckte att min medicin mot 
inflammation fanns med på listan!

Jag kunde alltså kunna bli testad 
positivt för doping!
Nu tillhörde jag inte eliten och 
min placering på tävlingen blev 
tämligen blygsam så jag tror inte 
medicinen gjorde varken till eller 
ifrån för min insats.

Däremot kom händelsen till-
baka till mig när jag såg Therese 
Johaugs tårar i TV. Vem tänker 
på att titta på ingredienserna i ett 
cerat när läpparna är spruckna och 
gör ont? Jag är beredd att köpa 
hennes förklaring att hon inte 
visste att det fanns ett förbjudet 
medel i ceratet. Jag visste ju heller 
ingenting men läkaren, som skrev 
ut medicinen, visste att jag skulle 
tävla, för det sade jag till honom.
Så det kan bli!!!

Britt-Marie Knutsson



Tidaholms Idrottshistoriska mu-
seum kan bredda sin verksamhet 
ytterligare genom en storslagen 
gåva av Janne Åkerberg.
I veckan skänkte han nämligen sin 
samling av sportfrimärken från 
framför allt Europas länder, men 
även från övriga världen. Sam-
manlagt rör det sig om drygt 1 000 
frimärken, men den exakta siffran 
kan inte Janne.

I början på veckan kom Janne 
Åkerberg in genom dörren till 
Idrottsmuseet och första 
frågan var.
-Vill ni ha en frimärkssamling?
Naturligtvis blir man ganska ställd 
på en sådan fråga, men när Janne 
fick utveckla det hela var det bara 
att öppna famnen och ta emot alla 
lådor med frimärkspärmar. 
Sedan fick han berätta hur det hela 
började 1951 då han var en knatte 
på sju år.

Redan från start skiljde jag mig 
från mängden genom att det blev 
frimärken med sportmotiv. Andra 
kompisar samlade mest på vanliga 
svenska märken, men jag hade 
redan då ett stort sportintresse och 
då var inte valet svårt, berättar 
Janne Åkerberg.

Han förvaltade sin veckopeng och 
det blev ett och annat frimärksköp 
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Unik frimärkssamling skänktes till Tidaholms Idrottshistoriska museum
genom åren. Naturligtvis blev det 
inga mängder då frimärken var 
dyra och veckopengen skulle ju 
räcka till annat också.
Fram till han var ca 15 år hade 
han byggt upp en samling som 
inte bestod av några mängder, 
men en bra start.

Sedan tröttnade jag och höll väl 
upp i mellan tio till tolv år innan 
intresset kom tillbaka. Därefter 
gick samlandet upp och ner fram 
till 1993 då jag lade albumen i 
hyllan och där har de legat och 
dammat och har inte öppnats 
många gånger sedan dess. Har väl 
funderat över samlingen och kom 
på idén att skänka bort den och då 
var Idrottsmuseet bästa alternati-
vet, fortsätter Janne.
 
Vid ett snabbt påseende inser man 
att det här är en guldgruva med 
otroligt vackra sportmotiv från 
europeiska länder. 

Ett antal olika idrotter från såväl 
vinter- som sommarspelen i OS, 
VM i fotboll och andra stora 
idrottsevenemang från bl.a. forna 
öststaterna. 
Ja, det finns hur mycket som helst 
och man förstår att Janne lagt ner 
många timmar på sitt samlande. 
Alla frimärken som är från Eu-
ropa är noga insatta i pärmar med 
förklaringar på varje blad och 

frimärken är också väl katalogise-
rade på data.
-Mitt stora intresse har ju varit 
Europafrimärken, men det finns 
ett och annat också från övriga 
världen, men de är inte katalogise-
rade på samma sätt.

Förutom alla frimärken har 
också Janne skänkt en stor mängd 
med s.k. förstadagsbrev.
Slutligen kan det väl nämnas att 
han aldrig bytt frimärken, utan 
alla är inköpta.
På Idrottsmuseet är man naturligt-
vis jätteglada över den här gåvan 
och nu kommer planering att ske 
om hur samlingen kan visas på 
bästa sätt.

Janne Kindmalm 

Janne Åkerberg har 
skänkt en unik frimärkssamling till 
Tidaholms Idrottsmuseum

Foto:Janne Kindmalm

Sporter inom olika grenar från såväl OS som VM i allehanda 
idrotter finns representerade

Framför allt handlar det om 
sportfrimärken från Europa
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SOMMARKRYSS
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, ordet för den vi längtar efter att få se ofta. 
Skriv ner svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till ”Sommarkryss”, 
Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik.
Senast den 1 augusti vill vi ha svaren. Vi drar som vanligt tre vinnare bland rätt inkomna svar.
Rätt svar i förra numrets VÅRKRYSS skulle vara ”VÅRTECKEN”.
Vi har dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Bengt Andersson, Kullegatan 11, 522 32 Tidaholm.
2:a pris 2 Sverigelotter: Bo Öhrström, Kapellgatan 5, 547 93 Skagersvik.
3:e pris 1 Sverigelott:    Bernth Gruvander, Olof Palmes gata 4A, 461 30 Trollhättan.
Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.
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Adress:    c/o  Pär-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: Lendahlsgatan 6
Ordf. Pär-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, 0705-67 79 58
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 Söderhielm, 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

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 Kjell-Åke Bergkvist
                Kyrkogatan 27
                511 56  Kinna
Tel:          0320-137 54,    
 0704-95 75 35
Epost: ake.bergkvist@telia.com
Kontakt: Viggo Svensson
 0320-480 14
Hems. www.marksihs.se
Museum: Marks Idrottsmuseum,
                Boråsvägen 237, Rydal
Ordf.      Kjell-Åke Bergkvist, 
 0704-95 75 35
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

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

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

Adress:      c/o Benny Östh
 Hästskovägen 47
 462 35  Vänersborg
Tel:            0761-41 19 89
Epost:        052118785@telia.com
Museum:   Brättevägen 7 C 
Hems. www.vanersborgsihf.se
Ordf.          Benny Östh
Sekr. Dan Eriksson 
Tel: 0737-00 73 06 
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

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 v. ordf.
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

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

Börje Gustavsson, kassör
Äppleknäppsvägen 3
461 58  Trollhättan
0520-313 31
0705-73 78 31
brje.gustavsson@telia.com

Janne Åberg
Pilfinksvägen 4 
541 56  Skövde
0706-53 42 93
janneaberg39@gmail.com



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 BORÅS

Posttidning B

Världsmästaren Bernt Frilén, VM i Danmark 1974


