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Sommaren har övergått i höst och inomhus-
säsongen har börjat. Nu är det hög tid att ta 
itu med de frågor, som vi på sommarmötet 
var överens om att prioritera i våra sällskap. 
Nämligen……

Våra hemsidor
Senast vid årsskiftet är målsättningen, att alla 
hemsidor skall vara uppdaterade och aktuella. 
Härvidlag ha redan ett ”jättelyft” skett.
På hemsidan skall vi kunna hitta aktuell infor-
mation och kunna följa den löpande verksam-
heten. Hemsidan skall vara ett komplement till 
Westgötarnas Idrottshistoria. I tidningen kan 
informationen fördjupas och beskrivas ur ett 
idrottshistoriskt perspektiv. Att hemsidorna nu 
väcker ett nymornat intresse, framgår av månadsstatistiken  över antalet besök 
på WIS:s hemsida. Totalt 1265 träffar (besök) varav 71 förstagångsbesökare i 
september. Man blir glad!
Gå in på hemsidorna och upptäck vilken värld som öppnar sig!

Westgötarnas Idrottshistoria
Tidningen är vårt ”flaggskepp” och den sammanhållande länken mellan våra 
sällskap. Den är vårt bästa rekryteringsinstrument.Genom det utökade antalet 
färgsidor har tidningen lyft ytterligare. Det gäller nu bara, att vi ute i sällskapen 
har kraft att bidraga till tidningens innehåll. Det är den lokala ideella västgötska 
profilen, som är vår styrka. 

Föreningsdokumentation 2020
Det är idrotten som folkrörelse, som i mångt och mycket drivit på och format 
vårt samhälle och våra värderingar. Tänk på hur många av oss, som fostrats i för-
eningar, som vi tillhört. Hur många har inte där funnit gemenskap och menings-
full fritid, bidragit till hälsa, upplevt spänning och underhållning. Alla idrottens 
lokaler och anläggningar har satt sin prägel på minsta lilla samhälle. Vi ser nu 
hur föreningar tappar medlemmar, slås samman eller läggs ner. Det är en utveck- 
ling som går fort särskilt på landsbygden. Hur ändrar vi på denna icke önskvärda 
utveckling? Samtidigt försvinner värdefullt idrottshistoriskt material och efter 
hand våra sagesmän. ”Föreningsdokumentation 2020” går ut på, att sällskapen 
i respektive kommun inventerar och förtecknar aktiva och nedlagda, gamla och 
nya idrottsföreningar. Arbetet får ske utifrån egna förutsättningar och redovisas 
på det sätt, som sällskapet finner lämpligt. En omfattande uppgift, en stor utma-
ning men viktig. Klarar vi detta har vi genomfört något unikt,  ett västgötskt 
tidsdokument. Sällskapen har visat ett glädjande stort intresse och goda exempel 
finns redan.

Rekrytering och ”Vita fläckar”.
Antalet medlemmar i våra sällska ökar totalt sett till skillnad mot vad som ovan 
sagts. Det betyder inte att det inte finns ”utvecklingsområden”. Medelåldern 
är hög bland medlemmarna och det saknas idrottshistoriska sällskap i delar av 
Västergötland. Dessa frågor måste alltid vara högprioriterade.Vi begåvades i 
somras helt överraskande med en broschyr ”Guide till idrottshistoriska sällskap, 
föreningar och museer i Sverige”. Jag har många synpunkter på beskrivningen 
i broschyren, men en sak framgår dock mycket tydligt. Det är väldigt många 
människor i vårt land, som intresserar sig för idrottshistoria. Men det finns också 
”vita fläckar”.Det förundrar mig, att intresset för att samla krafterna i ett natio-
nellt förbund är så svalt. Det viktigaste är inte att vara vackrast, bäst och störst 
utan att ta det övergripande ansvaret för ”det idrottshistoriska arvet”. Riksidrotts-
förbundet verkar inte bry sig, trots att det finns ett beslut i ansvarsfrågan från ett 
RIM på 1990-talet. 

Jag önskar alla En god Jul och Gott Nytt Idrottshistoriskt År 2018.
Roland Gustafsson Ordf. WIS
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Redaktionskommitté: Tommy Olsson, smk

Tryck:                  Responstryck, Borås

Produktion: Borås Idrottshistoriska Sällskap

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Adresser för 
tidningsmaterial:

Westgötarnas 
Idrottshistoria

Box 554
501 13 Borås

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

enligt ovan)

Redaktionskommittén
Adresser och tel.nr.

Tommy Olsson
Borås Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13  Borås
Tel: 0705-67 79 58
E-post: tommy@bihs.se

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

Lennart Karlsson
Skinnmo Moholm
461 98  Trollhättan
0520-42 51 26
E-post: leomattila@hotmail.com

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

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

Riktlinjer för inskickade bilder till tidningen
Bilderna ska vara högupplösta och minst 3 megabyte stora i bildformaten 
JPG, PNG eller TIFF. Scannade bilder från tidningar och böcker går ej att 
använda av trycktekniska skäl. 

Vid oklarheter går det bra att skicka in bilder per post till oss och vi scannar in 
bilderna. Vi skickar givetvis tillbaka bilderna till Er.

För att tidningsmaterialet skall kunna publiceras, måste det vara redaktionen 
tillhanda senast 6 veckor före planerad utgivningstid.
Manusstopp nästa nummer 20 januari.

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

Redaktörer: Lennart Odéen
  Steve Gustafsson



4

SAAB-muséet i Trollhättan

153(!) Vasalopp har dessa Västgötagubbar gjort 
tillsammans. 
Stående fr v Olle Andersson (21), Bengt Larsson 
(26), Sture Pettersson (21), Bengt Karlsson (8), 
Leif Johansson (7), Gunnar Bertilsson (4), Bo 
Zackrisson (9), Göran Zettergren (1).  Sittande 
fr v Åke Davidsson (50), Nils Andersson (3), 
Göte Ivarsson (5), Lars Andersson (9).

I Vasaloppets spår
WIS medlemsresa 2017
21-22 september reste 
närmare femtio WIS-are ut 
på en långresa i Vasalop-
pets spår. För en del av 
deltagarna var det mycket 
personligt välkända platser 

som besöktes. Man kunde 
således räkna samman 
153 åkta Vasalopp med 
Åke Davidsson från Borås 
som maestro med hela 
femtio (plus fem extra när 
han dubblerat!) vilket ger 
honom plats tjugosex på 
listan över de som åkt flest 
gånger. 

Åke blev också välförtjänt 
uppmärksammad vid alla 
resans olika uppehåll och 
fick bl a den speciella 
medalj som han skulle 
ha fått redan i vintras i 
samband med besöket på 
Vasaloppsmuseet i Mora 
(se nedan).

Första anhalt efter ett par 
tävlingar i bussen, all-
sång under Janne Åbergs 

ledning och fikauppehåll 
vid två hamburgerrestau-
ranger som inte alls var 
förberedda på en busslast 
kl 10 på förmiddagen, var 
Limedsforsen där Sixten 
Jernberg bodde. 

Där blev det först en god 
lunch och sedan besök i 
Jernberg-museet i samma 
hus plus vid den flotta 
skulpturen av Sixten i 
karakteristisk klassisk 
diagonalåkning utanför. 

Därefter besöktes Vasa-
loppsstartplatsen i Berga 
by där Calle Högström 
från Vasaloppskansliet be-
rättade om organisationen 

med drygt trettio anställda 
och mängder av frivilliga 
funktionärer, antalet del-
tagare både i huvudloppet 
och de övriga som nu upp-
går till så många som 100 
000 eftersom man både 
byggt ut vinterveckan med 
olika alternativa lopp, 
senast nu Natt-Vasan, 
och dessutom tillfört en 
sommarvecka med både 
cykling och löpning, 

bland annat Ultravasan.
Det var inte svårt att förstå vilken betydelse 
Vasaloppet har för Mora och Malung-Sälens 
kommuner och den lokala besöksnäringen i 
området!

På den fortsatta vägen mot Mora stannade bus-
sen till vid Evertsberg där deltagarna möttes av 
Lennart Pettersson med fru och medhjälpare 
som serverade den klassiska blåbärssoppan 
medan Lennart berättade om både arbetet i 
kontrollen och sitt eget framgångsrika tävlande i 
landslaget och Vasaloppsspåret där han som bäst 
blivit fyra. 

Det senare loppet funderar han mycket på i ef-
terhand och undrar om han inte skulle ha satsat 
hårdare när Lars-Arne Bölling ryckte ifrån…

Resan fortsatte sedan till Mora och Hotell Sil-
jan. Vid middagen här berättade Hasse Eriksson 
faktaspäckat om Vasaloppet förr och nu.

Åke Davidsson har åkt 
femtio Vasalopp

Mora-Nisses torg 
invigdes 2006

Leif Johansson o Janne Åberg från Skövde IHS
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Dag två inleddes sedan 
med ett guidat besök på 
Vasaloppsmuseet som 
ligger väl placerat vid 
upploppsrakan strax före 
målet med den klassiska 
devisen ”I fäders spår för 
framtida segrar” i centrala 
Mora. Emma Frost gjorde 
en fyllig presentation i ord 
och bild varefter det var 
dags att ströva omkring i 
det förnämliga museet på 
egen hand.

Därefter gick färden vi-
dare till Falun med lunch 
och besök på Lugnets 
skidstadion och sportcen-
ter (man kan utöva hela 
47 olika idrotter här!) där 
Mona Anestedt mötte upp 
och guidade. 

Först blev det bergbana 
upp till hopptornet där det 
visade sig att man gjort 
ett museum över de fyra 
skid-VM som genomförts 
i Falun 1954, 1974, 1993 
och 2015 på tre olika plan 

i tornet. För den som så ville fanns det 
också möjlighet att åka nedför hoppback-
en i en datorsimulering.

Därefter var det dags att styra mot Väs-
tergötland igen. Och eftersom det tar ett 
tag att komma hem igen så hanns det med 

både en sport-quiz till och två 
filmer av Jens Lindh, framför allt 
naturligtvis hans fina porträtt av 
den egensinnige Sixten Jernberg 
med den osannolika vinnarin-
stinkten. Han var inte med för att 
delta utan för att vinna, något som 
kanske inte riktigt stämmer med 
baron de Coubertins ideal men 
sådan var han helt enkelt, 
vår främste skidåkare någonsin. 

Vi hann också med Lindhs skild-
ring av solskensolympiaden i 
Stockholm 1912 innan vi efter en 
innehållsrik och väl organiserad 
resa var tillbaka i Västergötland 
och avstigningarna började.

Tommy Olsson 
Foto: Lennart Odéen

Statyn på Sixten Jernberg med Limedsforsen i bakgrunden

Skidlegendaren Sixten Jernberg i karaktäristisk stil
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Så minns jag 
Ulf ”Uffe” Lindelöf
Den 15 november 2011 hamnade Ulf ”Kinna” 
Lindelöfs foto välförtjänt på ”Wall of Fame” i Bor-
åshallen, som nr 27 i raden av historiska idrottspro-
filer från Borås. Vid tillfället närvarade Birgitta Lin-
delöf med barn och barnbarn. Hon uttryckte att det 
för familjen känns som en stor ära att Ulf numera är 
en av stjärnorna på Boråshallens ”Wall of Fame”

Ulf var bördig från Fritsla (född 1943). Fick troli-
gen därför smeknamnet ”Kinna”. Tilltalsnamnet var 
dock oftast ”Uffe” bland basketkompisarna, när vi 
under den legendariske IFK Boråsledaren Gunnar 
Larssons regi 1956 började våra skiftande basket-
bollkarriärer i Borås brandstations gymnastiksal.

Vad beträffar Ulf Lindelöfs karriär ledde denna 
snabbt, steg för steg via juniorlandslaget  (1961) 
till seniorlandslaget (1962), där ”Uffe” sedermera 
blev lagkapten. Han blev svensk mästare vid tre 
tillfällen. Med Alvik 1964 respektive 1965 och IFK 
Hälsingborg 1969. 
Uffe visade redan från början stort intresse för tek-
nik och taktik i basketboll. Jag minns hans intresse att ta del av alla anteckningar och kompendier från 

de basketbollkurser, som anordnades på Bosön, 
med start på senare 50-tal. Även basketbollsidorna 
i ”Sports Illustrated” plöjdes igenom och hamnade 
under Uffes säng.

I februari 1961 debuterade Ulf Lindelöf i junior-
landslaget som IFK Borås förste landslagsman i 
basketboll. 
Den 28 december 1962 blev det sedan debut i seni-
orlandslaget mot England. (Uffe hade varit kandidat 
till EM laget redan tidigare under året men fick stå 
på ”tillväxt”)

I efterföljande match på nyårsdagen mot Danmark 
1963 bidrog Lindelöf markant till vinsten mot 
Danmark. En match som f ö gick i svensk TV!  
Borås Tidning hade en tvåspaltare dagen därpå 
med rubriken ”Knapp seger i basket. Åtta Lindelöf-
poäng”1963 tilldelades Ulf Lindelöf välförtjänt 
Gottfrid Wilberts Jubileumspokal ”För framstående 
juniorprestation” i IFK Borås.

Hösten 1963 lämnade dock Uffe Borås för studier i 
Stockholm och blev därmed rekryterad till Alvik och 
fortsatt karriär och framgångar.

Det blev ett SM guld redan första spelåret med Alvik 
(1964). Uffe var poängbäst i finalen mot Duvbo 
med 18 poäng varav 12 under de sista avgörande 10 
minuterna. Det blev ett nytt SM tecken för Uffe med 
Alvik även året därpå (1965). Även denna gång mot 
Duvbo. Ett effektivt Alvik försvarade titeln genom 
seger med 97-67 och gav aldrig Duvbo en chans. 
Det var snarare frågan om man skulle passera 100 
poäng i matchen. Åter en gedigen insats av ”inlå-
nade” Lindelöf.

Turneringens bäste spelare i Polar Cup 1972. 
Foto : Fricis Forstmanis

IFK Borås A-pojkar 1958-59. St. fr. v. Lars Benja-
minsson, Knut Zeybrandt, Ulf Lindelöf, Pelle Eric-
stam. Knästående fr. v. Staffan Wetterling, Göran 
Zettergren och Gunne Östensson
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Efter avslutad utbildning på Bosön återvände Ulf 
Lindelöf till IFK Borås hösten 1965 och blev under 
två säsonger med framgång spelande tränare och 
primus motor i laget.  Samma år blev han vald till 
Sveriges bäste basketbollspelare samt tilldelades även 
1965 års Kamratsköld på IFK Borås årsmöte för sina 
prestationer.

1967 värvade IFK Hälsingborg med färgstarke 
Holger Håkansson i spetsen svenska landslagsspe-
lare med målet att bryta Alviks dominans och på sikt 
bärga ett SM guld.  Först i raden blev Jörgen Hans-
son och Hans Albertsson, men snart kompletterade 
man med Ulf Lindelöf, som därmed hamnade i ett 
nytt IFK lag och flyttade från Borås till Hälsingborg.  
Alvik hade fått konkurrens med råge. 

Redan efter första spelåret med sin nya klubb IFK 
Hälsingborg var således Uffe i SM final igen (1968) 
Denna gång med Alvik som motståndare istället. För-
sta matchen vanns av Alvik med 84-80. 

Andra matchen gick i Hälsingborg. Som kuriosa kan 
nämnas att den dömdes av boråsduon Lars-Åke Pers-
son och Jan Holmin, vilka efter goda vitsord i semifi-
nalerna fick förtroendet. 
Det var första gången i en SM final man hade ett 
domarpar från ”landsorten”!

Lars-Åke Persson blev f ö som 15 åring 1959 ut-
nämnd som tidernas yngste förbundsdomare i bas-
ketboll. Och Jan Holmin blev senare internationell 
domare med bl a OS-semifinal 1980 i Moskva på 
meritlistan och långt internationellt engagemang som 
fortfarande engagerar Janne. Men det är en annan 
historia.

Inför 1000 åskådare och genom en stark forcering 
i andra halvlek vann Hälsingborg med 90-72 och 
skapade därmed, som man då kallade det, ”omspel” 
på neutral plan.  I DN den 3 maj noterar man således 
utgången : ”Omspel SM final: Alvik-Hälsingborg 91-
84”. Uffe fick nöja sig med SM silver.

Säsongen därpå blev det dock ett tredje SM guld för 
Ulf Lindelöf.  Första finalmatchen vann IFK Häl-
singborg mot Alvik med 75-73. ”Lindelöf avgjorde 
1 sek. före slutet” noterar SvD den 6/3 1969. Uffe 
dominerade med 25 p. Nästan oförskämt att ta segern 
från Alvik. Mina gamla klubbkamrater” säger Uffe 
till pressen.

I final nummer två den 9/3 1969, på hemmaplan inför 
rekordpubliken 1590 betalande åskådare, skriver 
slutligen IFK Hälsingborg , som fjärde klubb in sig i 
den exklusiva skaran av SM vinnare herrar seniorer i 
basketboll. Segersiffrorna skrevs till 86-65 .

”Lindelöf sänkte Alvik i SM igen” är rubriken i DN 
som fortsätter: ”Framför allt Hälsingborgs ettriga för-
svar och Ulf Lindelöfs magnifika spelfördelning var 
grundstenarna i de nya basketmästarnas bygge.” Uffe 
erövrar därmed sitt tredje SM guld.

I landslaget hade Uffe blivit ”Stor grabb” (1968) 
och avancerat till att vara kapten för laget. En roll 
han var som klippt och skuren till, vilket jag hade 
möjlighet att följa på nära håll i min funktion som 
landslagssekreterare. Höjdpunkter för Uffe som 
landslagskapten var med stor sannolikhet segern 
i nyårsturneringen i Bremerhafen ( dec 1968), vår 
första vinst mot Finland (21/11 1969) samt första 
Nordiska Mästerskapstiteln (1972), där Ulf Linde-
löf även utnämndes till ”Polar King”. 

Men med Uffes 131 landskamper under åren 1962-
74 i tankarna finns det åtskilliga  höjdpunkter att 
lyfta fram. Ulf Lindelöf anser jag alltjämt vara en 
av våra främsta inom svensk basketboll genom 
tiderna, som spelare och basketbollambassadör.

Ulf Lindelöf lämnade oss i alltför unga år i en 
match han förlorade – den mot cancern, 33 år gam-
mal. Uffe var en framträdande förebild inom idrot-
ten och lämnade ett enormt tomrum efter sig. 

Saknaden är än idag stor, men de gemensamma 
upplevelserna och minnet av hans genuina ledar- 
och kamratskap på och utanför basketbollplanen 
lever.

Pelle Ericstam

Helsingborg (stavat Hälsingborg mellan 1912 och 
1970), källa Wikipedia

Ulf på väg mot korgen i match mot Solna 1975. 
Foto : Fricis Forstmanis
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I höghuset på Norra Järnvägsga-
tan, i samma hus som jag själv 
bor i, finns en liten åttaårig kille 
som älskar fotboll mer än allt an-
nat i världen. 
Han heter Lasse Halma och 
brukar hålla till vid Flickskolans 
gamla grusplan, inte långt från 
gamla Huvudnässkolan. 
En dag kommer några äldre 
”farbröder” förbi fotbollsplanen, 
ser Lasses potential och rekom-
menderar honom att ta sig upp till 
Boteredsvallen i Blåsut.
 ”Ja, för i så fall får du vara med 
och spela i ett riktigt fotbollslag”, 
säger de övertygande.

 IK Columbia har precis startat 
”engelska ligan”. (Motsvarighe-
ten till italienska ligan, som Vä-
nersborgs idrottsförening startade 
för alla oss smågrabbar på fem-
tiotalet.) Det blir att ta cykeln upp 
till Blåsut. 
Att där ta på sig en riktig match-
tröja och att tillhöra stjärnlaget 
Nottingham är ju stort för vilken 
fotbollstokig åttaåring som helst. 

 1970 firas Barnens dag i Väners-
borg. Nu skall det organiseras en 
”trixtävling”, där det gäller att 
hålla fotbollen i luften så länge 
som möjligt. 

Åtta killar har lovat ställa upp, 
däribland Lasse. De visas upp 
på en stor scen alldeles utanför 
residenset, inför en publik på up-
pemot fem tusen människor. Lasse 
vinner överlägset. Största upple-
velsen är dock när 
grabbarna får dela loge med själv-
aste Jockmocks-Jocke. 
En artist, som är precis som man 
föreställt sig honom. 

Kulle-Gullan-Koko-Som en gök-
Tjosan, tjosan.
 
Vid femton års ålder får han 
Ronny Meierdahl som tränare och 
fotbollskanoniären Stig ”Puskas” 
Jonsson som föreningsinstruktör. 

Då är det också slut på alla andra 
idrotter han tidigare sysslat med. 
I tonåren vinner han nämligen 

såväl DM-guld i pingis (tillsam-
mans med Sören Berg) och blir 
dessutom korad till årets pojk-
lagsspelare som målvakt i bandy. 

Fram till 1977 spelar Lasse för 
IFK Vänersborg. Då slås IFK och 
VIF ihop, IFK skall syssla med 
bandy och de sistnämnda med 
fotboll. I sista derbyt vinner IFK 
med 4-0. Lasse och VIF:aren 
Bengt Land får ledigt från lumpen 
och delar bil, både till matchen 
och till regementet. 
Den hemfärden är något tyst från 
Bengts sida, minns Lasse och 
myser.

 1978 går han till IF SAAB i Lin-
köping, som då ligger i division 2. 
Här får han celebert sällskap och 
blir klubbkamrat med både bandy-
legendaren Micke Arvidsson från 
Villa och Janne Hellström, som 
senare vinner den allsvenska skyt-
teligan. (1985 med ÖIS och 1989 
med IFK Norrköping). 

Nu är Lasse som bäst och det 
visar sig också när han året ef-
ter återvänder till staden och 
VIF denna gång. Laget nosar på 
serieseger två år i rad, men båda 
gångerna får de nöja sig med 
andraplatser. Ett av åren vinner 
Lasse för övrigt skytteligan.
 
1981 går han fritidsledarlinjen i 
Vara och väljer även att spela boll 
där. Tack vare den tidigare väners-
borgaren och IFK-tränaren John 
Kramer får han nu möjligheten 
att åka och träna med FC Köpen-
hamn - där han träffar självaste 
Michael Laudrup. 

Det är stort. Året efter blir Lasse 
värvad till IK Oddevold, där 
tränaren Roy Hodgson lyfter laget 
från botten till en kvalplats. 

Därefter bär det av till Vargön, 
där man vinner serien och går upp 
i division tre – för första gången 

Svennis, Roy Hodgson och Lasse Halma

”Det blir att ta cykeln upp till Blåsut”

Sven-Göran ”Svennis” Eriksson och Lasse Halma
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någonsin. Vid 31 årsålder är 
dock Lasse tvungen att lägga av 
med fotbollen. Hälsenorna är för 
dåliga. Istället kastar han sig in i 
tränarrollen, där karriären tar sin 
början i Brålanda. 

Därefter blir det ett antal olika 
klubbar, bland annat fyra år med 
L-O Mattsson i FC Trollhättan 
och Oddevold.
 
1988 börjar Lasse på SISU, som 
främst sysslar med barn- och 
ungdomsidrott – och förenings-
utveckling. Lasse är mycket stolt 
över sitt arbete och varför skulle 
han inte vara det? 

Här åstadkommer man ju något. 
Ett exempel är ”Klassbollen”, som 
Lasse är lite av pappa till.  Under 
en helg utmanar här olika skol-
klasser varandra. 
Tre klubbar är med på tåget; TFK, 
Trollhättans Bois och Wargön IK. 
I år har den sextonde upplagan 
precis avverkats.
 
Spännande möten
Lasse har under åren träffat 
många intressanta personer. 1985 
blir han exempelvis nedbjuden till 
Malmö FF. Där får han återigen 
kontakt med Roy Hodgson (som 
bland.annat, leder MFF till fem 
raka ligatitlar). 

En dag sitter Roy och Lasse i en 
bil, då telefonen ringer. Mister 
”Svennis” Eriksson himself. Han 
tränar nu Roma och har ett längre 
tag varit intresserad av Martin 
Dahlin. I sista stund väljer de 
dock polacken Boniek. 

Intresset för Dahlin finns ändå 
kvar och nu vill Svennis genom en 
förköpsklausul förhindra att någon 
annan klubb lägger bud på ho-
nom. Roy lägger fram villkoren, 
smilar belåtet och avslutar sam-
talet. Därefter vänder han sig till 
Lasse, gnider handflatorna (med 
sin välkända gest) – och konsta-
terar kortfattat: ”Ja du, så lätt kan 
man tjäna en miljon kronor”.
 
Roy bjuder senare även ned Lasse 
till ett träningsläger med PSV 
Eindhoven med bland annat den 
brasilianske världsstjärnan Ro-
mario. Man hinner även med ett 
besök i Belgien, där Lasse träffar 

ungdomsproffset Per Zetterberg i 
Anderlecht. Tränare vid tillfället 
är inte helt okände Guus Hiddink, 
en legend i tränarkretsar. 

Under några magiska dagar be-
söker de även ”Svennis”, som då 
tränar Rom-laget Lazio. 

Vid fikabordet sitter flera världs-
kändisar, bland annat den het-
levrade chilenaren Salas och så 
Ravanelli, även kallad ”Silverrä-
ven”. En kille som tycker om att 
omge sig med dyrbara saker. 

En dag kommer han i en röd 
Ferrari, nästa dag i en gul. 
Vem visste att det ens fanns så-
dana? I korridoren träffar Lasse, 
och en del av IFK Göteborgs 
tränargrupp, på en minst sagt upp-
bragt vaktmästare - som verbalt 
fullkomligt avrättar Svennis. 

Efter att ha råskällt i säkert fem 
minuter vandrar han vidare. 

Någon frågar Svennis hur det 
känns. ”Inga problem. Det här 
är Italien, här pratar man på det 
viset. Förresten är det ingenting 
mot frugan. 
Där kan ni prata om temperament, 
pojkar.”

Lasse har nu varit femtio år i 
idrottens tjänst. Både som spelare, 
utbildningskonsulent på SISU och 
som tränare för olika föreningar. 

Han anser att fotboll är världens 
bästa integrationsmedel. 

”Idrotten har hjälpt många ungdo-
mar till ett bättre liv – inte minst 
mig själv”, konstaterar han efter-
tänksamt och sammanfattande. 

Den fotbollstokige åttaårigen från 
Norra Järnvägsgatan har därmed 
gjort något som många av oss an-
dra missar i livet. Han har fullföljt 
sin dröm!
 
                                                                                       
J-O Gustafson

Fakta:
Sven-Göran ”Svennis” Eriksson, 
född 5 februari 1948 i Torsby, är en 
svensk fotbollstränare. Eriksson slog 
igenom som tränare med IFK Gö-
teborg i början på 1980-talet då han 
bland annat ledde laget till seger i 
Allsvenskan, Uefacupen och Svenska 
cupen. Därefter tränade han en rad eu-
ropeiska storklubbar som bland annat 
SL Benfica, AS Roma och SS Lazio. 
Han har även varit förbundskapten 
för England, Mexiko och Elfenbens-
kusten.

Roy Hodgson, född 9 augusti 1947 i 
Croydon, är en engelsk fotbollstränare 
som mellan 1 maj 2012 och 27 juni 
2016 var förbundskapten för det eng-
elska fotbollslandslaget. Tidigare har 
han bland annat tränat Halmstads BK, 
Örebro SK, Malmö FF, Inter, Fulham, 
Liverpool och West Bromwich Albion. 
Han har också varit förbundskapten 
för Schweiz, Förenade Arabemiraten 
och Finland.  Källa: Wikipedia

Roy Hodgson, Peter Asp och Lasse Halma



10

Sten på sin nya balkong visar upp 
ett av alla sina diplom som stäm-
mer bra mot höstfärgerna i bak-
grunden. Foto: Bertil Hedlund

Här görs det skidspår på Kullingshofstugans friluftsanläggning 

Sten Johansson är ”still going strong”
Så skrev Alingsås tidning i ett 
stort reportage om Sten Johans-
son i OK Kullingshof sommaren 
2010. Sedan dess har det gått 
ytterligare 7 år och det är först 
2015 som Sten på grund av ögon-
problem var tvungen att släppa 
tävlandet inom orientering och 
längdskidåkning. 

2014 blev det tre DM-tecken i 
H80-klassen. Sista loppet var 
5-dagars i Borås 2015. 
För fem år sedan åkte han sitt 
27:e Vasalopp. Sten, som nu har 
fyllt 83, håller sig fortfarande i 
form genom att dagligen cykla 
och gå. 

Detta år har inneburit en stor om-
ställning för Sten. Han miste sin 
fru Inger i början av året och har 
i höst sålt villan på Tångavägen 
och flyttat in i ett alldeles nypro-
ducerat hus för äldre i anslutning 
till Kullingshemmet i Vårgårda. 

Det är första gången jag går in ge-
nom porten på Lilla Korsgatan 4, 
för att få en pratstund med Sten. 

Det luktar nytt och när Sten väl-
komnar mig in i lägenheten har 
han ännu inte hunnit packa upp 
allt. Bl.a visar han mig en kartong 
med en mängd inramade diplom 
som vittnar om hans framgångs-
rika karriär. 
Ingen vägg kan rymma allt detta.

Sten har förberett min ankomst 
med att plocka fram medaljer, 
märken och album och inte minst 
satt på kaffe.  Det är lätt att fastna 
i de välordnade albumen med 

urklipp från idrottandet men också 
annat som präglat Stens liv, främst 
familjen. Vi läser resultatlistor 
från Vasaloppets historikbas och 
ser att Sten placerat sig bland 
de 200 första sju gånger och att 
han 1968 med sin 98:e plats kom 
bland de 100 första. 

Bästa tiden kom så sent som 1998 
då ha åkte på 5.10.03. Lite märk-
ligt med tanke på att han var 30 år 
äldre än när han debuterade och 
att han gjort ett uppehåll från 
vasaloppsåkandet mellan åren 
1976 och 1993. 

Förklaringen är förstås att det 
hade skett en mycket stor mate-
rialutveckling under denna tid. 
Anledningen till att Sten gjorde ett 
20 år långt uppehåll var helt en-
kelt att han prioriterade familjen. 

Orientering och skidåkning har 
gått i arv och när hans tre flickor 
började åka Tjejvasan 1993 så 
hade de Sten som serviceman. Un-
der 20 år var han behjälplig och 
han kan inte dra sig till minnes att 
han någon gång misslyckats med 
vallning. 
Även jag har fått mina skidor val-
lade av Sten inför ett Vasalopp. 
Det året kunde jag inte skylla på 
vallningen.

Apropå vallning så är det inte bara 

i tävlingssammanhang som han 
osjälviskt lndelat med sig av sina 
vallningskunskaper. 

Jag minns när Sten och jag var 
ledare för ett kyrkligt sportlovslä-
ger i Dals Ed på 80-talet. 

Sten hade ansvar för de fysiska 
uteaktiviteterna som naturligtvis 
innefattade längdskidåkning. 

Vasaloppet 2001
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Vasaloppet 1971

Sten vid kontroll på O-Ringen Borås 2015  
Foto: Stefan Forsberg

Den första dagen vi skulle ut på 
tur blev det kladdföre och Sten 
vallade alla dessa barn- och ung-
domsskidor med klister. 

Efter hemkomst sade Sten att alla 
kunde gå in till samlingen som 
stod härnäst på programmet. 
Jag tar hand om skidorna, sade 
Sten som fick ägna en bra stund 
till att rengöra ett 20-tal par ski-
dor från klistervalla. 

Han passade också på att åka 
Karolinerloppet (40,5 km) när han 
ändå var på plats.

Det finns mycket att säga om hur 
Sten uppmuntrat och underlättat 
skidåkning för andra under alla 
sina 48 år som ansvarig för skid-
sektionen inom OK Kullingshof. 

Det har gällt allt från att dra upp 
spår så snart det varit möjligt till 
att arrangera resor till Vasalop-
pet. Han har gärna delat med sig 
av tips och råd till oss andra som 
idkar skidåkning på motionsnivå.

Stens första vasaloppsskidor och 
skor finns nu på Wårgårda Idrotts-
historiska Sällskaps nya museum 
på Stockholmsvägen i Vårgårda.

Även om Sten främst är skidstål-
mannen i Vårgårda så är orien-
teringsprestationerna minst lika 
imponerande. 

Efter sin debut 1949 har det blivit 

inte mindre än 27 DM-titlar i 
olika åldersklasser. 

När han efter 10 år i olika klubbar 
började tävla för OK Kullingshof 
blev han direkt uttagen till klub-
bens 10-milalag som kom på en 
mycket hedrande 2:a plats. 

Allt sedan dess har han tillhört 
klubbens främsta orienterare. 
Nattorientering har varit hans 
specialitet.

Att prata orientering med Sten är 
så mycket mer än bara tävlandet. 
Som den skogsmänniska han är så 
har han ett genuint naturintresse 
som hela familjen delar. 

Jag jämför med när jag intervju-
ade Stig ”Vårgårdaälgen” Dahl-
berg för några år sedan. 
Då fick jag en lektion i vår svens-
ka flora.

 Från att ha varit lantbrukare re-
dan som 13-åring, skogsarbetare 
under 23 år och slutligen vakt-
mästare i Kullinghofsstugan fram 
till pensionering har Sten haft 
skogen som sin livsmiljö både i 
arbete och på fritiden. 

Där har han också tränat upp en 
obändig armkraft som inte minst 
visat sig vid stakning som tillsam-

mans med bra teknik bidragit till 
de många skidframgångarna. 

Jag tackar för kaffet och Sten tit-
tar på klockan och säger: 
Nu hinner jag också till bastun. 
Sten är nämligen fortfarande en 
trogen bastubadare i Kullingshof-
stugan. Naturligtvis cyklar han 
dit.

Bertil Hedlund
Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskap

Kullingshof från 1976
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En  ”bonna” - klubb i Elitserien
Den 19 februari 1997  spelar 
Istrums SK sin sista match i 
elitserien i bordtennis borta mot 
Falkenberg. Det är redan klart att 
klubben kommer att degraderas, 
så matchen är betydelselös. I den 
här matchen, liksom under hela 
säsongen, saknar laget en kvalifi-
cerad fjärdeman.

Då bestämmer sig Göran Skogs-
berg* för att låta Olle Olausson, 
74 år, göra elitseriedebut, som tack 
för lång och trogen tjänst i klub-
ben.
Debuten väckte givetvis stor upp-
märksamhet, men möttes också av 
en massiv kritik.

Till Istrum
1980 flyttade Göran Skogsberg 
från Mariestad till Eggby, en min-
dre ort mellan Skara och Skövde. 
Han hade spelat bordtennis i Leks-
bergs BTK, men tänkte nu trappa 
ned.
- Leksberg var på den tiden Sveri-

ges bästa klubb, med Hasse Alsér i 
topp, menar Göran.
- Efter ett tag kom jag i kontakt 
med Olle Olausson, som var an-
svarig för bordtennisen i Istrum. 
Verksamheten i klubben var låg. 
Det fanns bara ett lag och ingen 
ungdomsverksamhet. 
Men jag skrev på för klubben och 
efter ett års utflykt till Lidköping, 

började klättringen uppåt i serie-
systemet, berättar Göran.

Klubben utvecklas
1983/84 blev det serieseger i di-
vision 6 och 1988/89 var klubben 
uppe i division 2. Samtidigt växte 
aktiviteten explosionsartat. 
1988 hade föreningen 200 
spelare, 22 lag i seriespel och 
verksamhet i Eggby, Varnhem, 
Axvall, Skara och Ardala.
- Vi tränade i Varnhemshallen, 
där vi spelade på 16 bord. 
Vi hade besök av bland andra 
Kjell ”Hammaren” Johansson 
och Ulf ”Tickan” Carlsson som 
instruktörer och inspiratörer, 
fortsätter Göran.

Kval
1995/96 vinner Istrum division 1 
och kvalar till elitserien. Torsda-
gen den 28 mars möter klubben 
Tyresö borta i kvalet och vinner 
med 6-3. Uppflyttningen till fin-
rummet för den lilla ”bonnaklub-

ben” Istrum är ett faktum.
-Tyvärr var det arbetsdag dagen 
efter, men vi firade på en restaur-
ang och åt gott, säger Göran. 
Men vi åkte hem redan på kväl-
len.

Wang Qing kommer till klubben.
1993 hade klubben värvat den 
kinesiske stjärnspelaren Wang 

Qing, som kom att betyda mycket 
för laget. Han var med i Kinas 
landslagstrupp, främst som spar-
ringpartner till de absolut bästa.

- Den 10 september var jag på 
Arlanda, för att möta Wang, 
minns Göran Olausson, kanslist 
och ledare under storhetstiden. 
Jag hade ett racket i handen, så att 
han skulle hitta mig.

- Vi fick direkt en bra kontakt, 
trots att han bara kunde fyra ord 
på engelska; yes, no, rubbish och 
shit. Därför var det tyst i bilen 
hem. Wang passade också på att 
sova.

De var hemma i Istrum klockan 
23 på kvällen. Redan dagen efter 
debuterade Wang mot Norrköping 
i division 1. Matchen startade 
klockan 11.

- Han visade klassen direkt och 
körde fullkomligt över Norrkö-
pings spelare, säger Göran Skogs-
berg.

- För att förstå varandra åt vi ofta 
på en kinarestaurang i Skara, där 
personalen hjälpte till att tolka. 
Jag hade också köpt ett engelskt/
kinesiskt lexikon, som vi turades 
om att peka i, fortsätter Göran 
Olausson.

Alla trodde givetvis att värvning-
en kostade mycket pengar.
- Men det var en väldigt liten 
summa, säger Göran Skogsberg. 
Inte heller Wang blev rik. Ersätt-
ningen till honom bestod av hus-
rum, mat och fickpengar. Wang 
var ett fynd, både pingismässigt 
och som människa.

Wang Qing blev sedan kvar i 
Sverige. Hans flickvän flyttade hit 
och de bosatte sig i Bengtsfors.

- Wang arbetar idag som instruk-
tör och tränare på förbundets 
pingisgymnasium i Köping, 
berättar Göran.

Igor Solopov
Inför säsongen i elitserien hade 
klubben värvat estländaren Igor 
Solopov, som tidigare spelat i 

Istrum klart för elitserien. 3:a fr v Wang Qing, 2:a fr h Olle Olausson
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Sovjets landslag och skulle vara 
lagets etta. Men tätt inpå serie-
starten uppdagades det att Igor 
inte var spelklar. Han hade inte 
varit mantalsskriven i Sverige i 
fem år som krävdes. 
Det var bara tillåtet att ha en spe-
lare från ett land utanför EU och 
den platsen hade ju redan 
Wang Qing.
- Igor sa att han var klar och vi 
hade ingen anledning att inte tro 

på honom, säger Göran Skogs-
berg. Det fattades bara runt sju 
dagar. Eftersom vi tackat nej 
till andra kvalificerade spelare, 
lyckades vi inte hitta någon annan 
på så kort tid. Alla spelare av rang 
var upptagna.

Elitserien.
I premiären i elitserien hemma 
den 17 september 1996 mot Kal-
mar BTK, med Jan-Ove Waldner 
i laget, fick därför Göran Skogs-
berg göra debut, 46 år gammal.

- Jag blev därmed historisk, efter-
som jag var den förste att ha spe-
lat hela vägen från division 6 till 
elitserien i samma förening. Men 
jag förlorade båda matcherna.

Eftersom klubben saknade en 

kvalificerad fjärdeman, fick man 
”hanka” sig fram med juniorer 
och oldboys. 
Mot Söderhamn fick Kjell-Åke 
Borchgrevink, i vanliga fall reserv 
i Istrums division 6 lag, debutera i 
elitserien.

- Sannolikt är jag Sveriges äldsta 
debutant i elitserien, menade 
Kjell-Åke. Men rekordet stod sig 
bara två veckor.

Olle Olausson debuterar.
- Det blev problem för oss att hitta 
någon som ville spela som fjär-
deman, menar Göran Skogsberg. 
Eftersom massmedia hellre skrev 
om hur dåliga fjärdespelare vi 
hade, än om de andra i laget, så 
ville ingen spela.

Inför sista omgången var proble-
met akut. Ingen ville följa med 
till Falkenberg. Då väcktes idén 
om att låta 74-årige Olle Olausson 
göra debut och agera fjärdeman. 
Olle hade inte spelat i A-laget 
sedan 1982 och inte högre än i 
division 4.

Med ett träracket från 60-talet 
mötte han den 52 år yngre An-
dreas Blom och förlorade. Olle 
fick spela en match till mot en 

21-åring och föll med 3-21, 7-21.
- Men jag ledde med 1-0 i första 
set, sa Olle med ett leende.

Reaktioner.
Olles debut väckte givetvis stor 
uppmärksamhet. Direkt efter 
matchen ringde Radiosporten och 
flera tidningar ville ha en intervju. 
GT hade ett löp med enbart Olles 
debut dagen efter.

Men det var inte bara positiva ton-
gångar. GP:s Jan Hansson skrev 
bl.a.
- Istrum förlöjligar pingisen. En 
74-åring i bordtennisens elitserie 
är ett hån mot sporten.

- Parodi, tyckte förbundskaptenen 
Ulf ”Tickan” Carlsson.
- Man kan fråga sig vad Istrum 
sysslar med, undrade Falkenbergs 
Bosse Bengtsson.

Men Göran Skogsberg ångrar 
ingenting.
- Jag menar att pressen och pingis-
höjdarna överreagerade. Det blev 
en stor sak av ingenting. Det var 
ett 20-tal åskådare, som såg en be-
tydelselös match. Vi var ju redan 
nedflyttningsklara.  

Det var en kul grej och en hyllning 
till Olle för allt jobb han lagt ner i 
klubben.

På köpet ”åkte” Olle in i Guiness 
Rekordbok. 
- Det finns ingen spelare som varit 
aktiv i någon idrott i högsta serien 
vid den åldern, i varje fall inte i 
Sverige, konstaterade man.

Istrum tog bara en poäng på hela 
säsongen. Borta mot Söderhamn 
lyckades man nå 5-5. Efter sista 
matchen tog man beslutet att börja 
om i division 3.

Jan-Åke Ek            
Lennart Karlsson

Källa: Göran Skogsberg

* Göran Skogsberg är idag pensio-
när och bor merendels i Tyskland. 
Där deltar han i seriespel med SG 
Heisingen.
- Jag är rankad som etta i Tyskland 
i min åldersklass, avslutar Göran.

Göran Skogsberg
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Bandy i Mark

Rydals GoIF bandylag från 1953

Stående från vänster, Hilding ”Moggli” Gustafsson, Tore Kry, 
Gunnar Bank, Torsten Andersson, Armand Malmgren, Paul Wilsson

Knästående från vänster, Åke Sandin, Bertil Bank, Brynolf Larsson, 
Kjell Emanuelsson och Morgan Brodd

Foto: Lennart O. Nilsson

Liksom i hela Västergötland 
var bandy en gång riktigt stort i 
Mark, antal föreningar räknat. 
I de södra delarna av Västergöt-
land, fanns det många lag. 

Fler än 10-talet föreningar spe-
lade seriespel i bandy. I Mark 
började bandy spelas i slutet av 
1920-talet för att i över ett halvt 
sekel finnas som idrott i dessa 
delar av landskapet. 

Klart främst har Rydals GoIF 
varit. Som bäst var laget upp i div 
II då man nosade på kvalspel till 
högsta serien. Rydal spelade sina 
matcher antingen på naturis (sjö) 
eller på deras egen landbana i 
Rydal eller på Sahara i Kinna. 

Tyvärr är bandyn idag en död 
idrott i Mark, inget lag i någon 
serie. Rydals GoIF existerar inte 
ens som förening längre, fören-
ingen gick under något oklara 
former i graven 2013.

CEJ

Hörnan är räddad! Rydal - Villa 1953      Foto: Lennart O. Nilsson 
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Historiska idrottsplatser
Här nedan presenteras tio idrottsplatser, som på ett eller annat sätt blivit 
historiska. Bokstäverna i deras namn har emellertid kastats om. 
Med hjälp av ledtrådar i texterna och bilderna kan du säkert komma på 
vilka de är.
Skicka in namnen på de rätta idrottsplatserna per mail till leomattila@
hotmail.com eller per post till Lennart Karlsson Skinnmo, Moholm, 
461 98 Trollhättan, senast 2018-01-15..

1:a pris tre Trisslotter, 2:a pris två Trisslotter, 3:e pris en Trisslott.

Lennart Karlsson

1. Slarkenavla

Här sattes ett ”oslagbart” publik-
rekord 23 september 1956 med 
12857 åskådare. Bl.a. Gunnar 
Gren och Agne Simonsson fanns 
på plan.

2. Närmafs

IF Heimers hemmaplan, när klub-
ben fanns. Thage Sönegård stötte 
kula här.

3. Hilfosob

”Månstrålen” utvecklade sina 
talanger på denna idrottsplats.

4. Nalvöjlmern

Vid denna strand tränade Peter 
Karlsson och Elisabeth Nagy 
(Wahlander).

5. Ylscalnaska

Här kan du ha bakhalt och slinta, 
om smörjan inte är den rätta. 
Men slant gjorde inte arrangö-
ren, när världseliten var på plats.

6. Smoggbirr

1965 bjöds det på allsvenskt kval 
på denna idrottsplats inför 15520 
åskådare. Mattias Bjärsmyr spe-
lade här under ett år.

7. Verbeig

Byns stolthet, damlaget, spelade 
hemmamatcherna på den här 
gräsytan, när de 1979 gick upp 
i allsvenskan, som egentligen 
”bara” var division 1.

8. Ygvber

Här susade ”fåglarna” runt, runt 
i etanolångor i högsta serien. Nu-
mera susar de i lägre division.

9. Avdolenlen

16 augusti 2000 satte Kajsa Berg-
qvist nytt svenskt utomhusrekord i 
höjd med 2,00 m inför 5000 åskå-
dare på denna ”asagudaplats”.

10. Nelyrlava

Under VM i fotboll 1958 spelade 
Sovjet mot Österrike och vann 
med 2-0 på denna arena. Österrike 
mötte sedan England. Resultatet 
blev 2-2.
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Träffades igen – efter 59 år

Kjellberg, Holmén, Häggroth, Källström och främre raden Wiberg, 
Nyman, Bergström och Waldefeldt. Jan Alt och Rune Johansson är 
avlidna, Kjell Andersson kunde inte närvara.

Lennart Andrén, Kjell Andersson, Rolf Kjellberg, Christer Holmén, Sö-
ren Häggroth, Jan Alt, Tord Källström. Nedre raden, fr v: Rune Wiberg, 
Anders Nyman, Kjell Bergström, Per Waldefeldt och Rune Johansson

52 år skiljer mellan Stefan Ja-
cobsson som A-lagstränare i De-
gerfors IF och Thomas Nordahl 
som spelare i Degerfors IF. Stefan 
tog över DIF sommaren 2016. 52 
år tidigare gjorde Thomas Nor-
dahl sin A-lagsdebut i Degerfors 
IF, året var alltså 1964 och Tho-
mas var bara 17 år gammal. De 
träffades nu i Fägregården

Sommaren 1958 avgjordes VM i 
fotboll i Sverige. De idrottsintres-
serade ungdomarna i Moholm 
(Töreboda kommun) tillbringade 
den sommaren i huvudsak på 
fotbollsplanen i byn som då var 
belägen vid Vallavägen. 
Någon förening fanns inte, då Mo-
holms GoIF upphörde 1955 och 
Moholms SK bildades först 1960.
Ungdomarna tog själva kontakt 
med Väring för en match mellan 

bygdens pojk- och knattelag. 
Den spelades i Moholm och vanns 
av Moholmspojkarna med 5-0. 
Någon lagledare hade inte Mo-
holm, för dagen ”förstärkt” med 
tre pojkar från Lagerfors, varför 
Värings lagledare Lennart Andrén 
fick ställa upp på bilden.

Av de elva på bilden från 1958 
träffades nu åtta i Fägre den 5 au-
gusti 2017 – således 59 år senare.
Det var Föreningen Moholms 
Fotbollsveteraner, som verkar för 
att bevara idrottshistorien i Mo-
holm, som anordnade ett event 
i Fägregården (vid Fägre kyrka) 
samtidigt som föreningens första 
årsmöte hölls. 
Speciellt inbjuden var Thomas 
Nordahl och hans anförande ”Med 
fotbollen från vaggan” gick verk-
ligen hem bland de närmare 100 
personer som närvarade.
De åtta som nu kunde samman-

stråla igen efter så många år är 
medlemmar i föreningen, som per 
den 30/9 2017 hade 167 medlem-
mar – tala om succé efter bara ett 
års verksamhet.

På plats var också Stefan Jacobs-
son, bygdens son, som är tränare 
i Degerfors IF och han berättade 
mycket initierat om hur det är att 
vara tränare i en liten ort som har 
så stolta fotbollstraditioner. 

Även Tommy Wahlsten, ordfö-
rande i Sveriges Fotbollshistoriker 
och Statistiker, medverkade.

För de som är intresserade att ta 
del av föreningens verksamhet 
finns text och bilder på hemsidan: 
www.moholmsfotbollsveteraner.se

Tord Källström
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Medlemmar ur Karlsborgs 
Idrottshistoriska Sällskap besökte 
för en tid sedan ammunitionsfa-
briken Vanäsverken NAMMO i 
Karlsborg och dess idrottsfören-
ing Vanäsverkens IF.  

Här blev besökarna på ort och 
ställe informerade om dagens 
verksamhet vid fabriken samt 
visning av ett mycket intressant 
fabriks- och idrottsmuseum.

Vanäsverkens IF:s Dag Svensson 
var dagens ciceron och svarade, 
tillsammans med några andra 
idrottsliga entusiaster med förflu-
tet vid fabriken, både för informa-
tion om verksamheten vid Vanäs-
verken över tiden, dess livaktiga 
idrottsförening samt visning av 
ett mycket intressant museum. 

Här kunde Karlsborgs idrottshis-
toriker mycket överskådligt ta 
del av allt som har tillverkats och 
tillverkas sedan fabriken startades 
år 1887, samt ta del av den pris-
samling som den än i dag livak-
tiga idrottsföreningen har i sina 
prisskåp. 

Vid informationen framkom 
bland annat att Vanäsverkens IF 
bildades 1944 där ändamålet var 
att höja intresset för motion och 
idrott samt verka för ett sunt och 
gott kamratskap. 

Vidare framkom att idrottsutö-
vandet genom åren bland annat 
har bestått av skytte, fotboll, 

handboll, tennis, varpa, löpning, 
skidor, innebandy boule och golf. 
Idag består aktiviteterna mest av 
boule, innebandy, löpning samt 
styrketräning. 

Intressant är att samtliga anställda 
vid Vanäsverken automatiskt 
är medlemmar i Vanäsverkens 
idrottsföreningen och att det år 
1901 bildades en handelsfören-
ing med butik för anställda inom 
fabriksområdet.

Idrottshistoriker besökte ammunitionsfabrik

Ordföranden Roland Gustavsson 
omgiven av från vänster: Vanäs-
verkens IF:s sekreterare Douglas 
Kull, P-Å Johansson Vanäs IF:s 
kassör samt maratonmannen 
Göte Ivarsson studerar gamla 
protokoll

Besökarna informerades även 
om att det idag är ca 90 anställda 
med som mest ca 1800 varav 
1036 kvinnor under andra världs-
kriget som arbetade 3-skift samt 
att tillverkning av ammunition 
vid Vanäsverken strax utanför 
Carlsborgs fästning startade den 
21 februari 1887, med idag för-
greningar långt utanför Sveriges 
gräns.

Text och foto Stig-H Brehag

Besökare och besöksmottagare samlade i Vanäsverkens museum

Rätta lösningar till Verkliga Västgöta Veteraner

  1. Jan Karlsson
  2. Marita Skogum
  3. Anders Järryd
  4. Dag Wennlund
  5. Erik Fredriksson
  6. Hans Alsér
  7. Mikael Arvidsson
  8. Ulla-Britt Wieslander
  9. Jan-Åke Ek
10. Anders Eriksson

Av 42 inkomna lösningar, har följande vinnare dragits:
Tre trisslotter: Kent Mayborn, Blåsutbacken 3, 462 60 Vänersborg
Två trisslotter: Stig Sahl, Snövägen 2, 541 33 Skövde
En trisslott: Bengt-Arne Bohm, Kaggetorpsvägen 136, 
461 41 Trollhättan



de inte hade tillgång till lokalen 
längre.
Margareta Johansson talade då 
med sin man Kurt, som tränade 
pojklaget, och föreslog att han 
även skulle börja träna tjejerna. 

Han antog, tillsammans med Gun 
Bertilsson, utmaningen och dam-
fotbollen i Åsaka var igång. 

- 1979 spelade vi bara några trä-
ningsmatcher, berättar Kurt. 

1980 var det dags för seriespel. 

Vi började i division 5 och slutade 
på 4:e plats.

- 1981 lyckades Gun och Kurt 
övertala mig att spela i Åsaka, 
säger Siv. 

Åsaka var totalt överlägsna 1981. 
Det blev idel segrar. Alvhem ”kör-
des över” med 16-0 och 22-0 och 
Nygård avfärdades med 14-0.
- Vi vann serien med full pott och 
på de 14 matcherna hade vi en 
målskillnad på 130-5, 
fortsätter Siv. 

Jag gjorde 53 av målen, trots att 
jag inte deltog i första matchen, 
säger hon och ler lite blygsamt. 

läktarna. Eftersom vi hade blå-vita 
dräkter, fick vi lite extra support, 
minns Siv.

Men 1977 ville jag trappa ner. Jag 
hade fått barn och hann inte träna 
ordentligt, då jag ville ägna mer 
tid åt familjen.

Främmestad IK.
Främmestad IK spelade 1975 i 
division 5 och gick raka vägen 
genom seriesystemet. 

Inför säsongen 1978 i division 3, 
värvades Siv till föreningen. 
Efter serieseger spelade laget i 
division 2 1979. 

Då värvades även systrarna Britt 
och Eva. 

- Vi gjorde en stark säsong och 
efter sista matchen mot Hol, där vi 
vann med 5-0, var vi i allsvens-
kan. Då trappade vi ner för andra 
gången, berättar Siv. 

Ja till damfotboll.
Men det var inte slut med spelan-
det för systrarna. Kvinnorna och 
flickorna i Åsaka ägnade sig åt 
gymnastik på vintern. 

Men i maj var det slut, eftersom 

Åsaka SK:s damlag spelade mot 
Göta BK. Åsakatjejerna var så 
överlägsna, att målvakten Kris-
tina Schultz inte fick röra bollen 
under första halvlek, utan fick 
agera ”åskådare”. 

I pausen stegade den Göta-funk-
tionär som tog upp inträdesav-
giften fram till henne och sa:
- Du får betala inträde, för du 
har ju inte rört bollen!

Nej till damfotboll.
I början på 70-talet kände Johan 
på Bageriets döttrar, tvillingarna 
Siv och Britt samt Eva, att de 
ville börja spela fotboll. Inspire-
rade av Öxabäcks damlag, ville 
de starta ett lag i Åsaka. 

De gick till Åsevi och pratade 
med ”gubbarna”. Men svaret 
blev nej. De blev avspisade med 
orden:
- Ni kan stå på kanten och titta!

Inlands IF.
Men tjejerna gav sig inte. De tre 
Johanssons-döttrarna och Elisa-
beth Karlsson tog kontakt med 
Inlands IF i Lilla Edet. 
Där spelade redan systern Vivi-
anne och de blev väl mottagna.

- Inland spelade i division 3, 
berättar Siv Johansson-Rosen-
lund. Vi deltog i Bohuslän-Dals 
seriesystem. 

Men för att komma högre upp 
i seriesystemet, så fick vi flytta 
över till Västergötland.
1973 kvalificerade sig Inland 
till division 1, som var högsta 
divisionen och kallades för 
allsvenskan.

- En fantastisk upplevelse var 
det när vi fick möta Jitex på 
Ullevi i en förmatch till det 
allsvenska mötet mellan IFK 
Göteborg och Kalmar FF. 

Innan vår match var slut, fanns 
det runt 45 000 åskådare på 
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Stående fr.v. Kurt Johansson (tränare), Anna-Karin Olsson, Helena 
Almqvist, Ingmarie Ribbing, Katrin Magnusson, Anita Örberg, Liselott 
Svensson, Katarina Hjalmarsson, Tuija Pitkänen, Ingalill Rundberg 
(ledare), Karin Håkansson och Gun Bertilsson (ledare).
Knäböjande fr.v. Mia Fransson, Siv Rosenlund, Carina Lindberg, Kris-
tina Schultz, Sirko Pitkänen, Åsa Påfvelsson och Lotta Rundberg.

Du får betala inträde, för du har ju inte rört bollen!

Målskillnad 130 - 5!
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Det var inte så konstigt, eftersom 
jag fick gott stöd av mina lagkam-
rater.
- Jag brukade ringa in referat 
till tidningen, minns Kurt. 

Efter matchen mot Vänersborg IF:s 
B-lag, där vi vann med 8-0, 
berättade jag att Lotta Rundberg 
gjort första målet. 
Den stressade reportern avbröt 
mig då. 
- Dra inte alla målgörare!
- Det är snabbt gjort, kontrade jag. 
Siv Rosenlund gjorde sju på 
”raken”.
Kristina Schultz var målvakt. 
Hon hade inte så mycket att göra. 
Hon höll nollan i 11 av de 14 
matcherna,

- Det kunde bli lite långtråkigt 
ibland, sa hon i en tidningsintervju. 
I flera matcher fick jag vara glad för 
några bakåtpassningar.

Uppmärksamhet.
Åsakatjejerna fick givetvis mycket 
uppmärksamhet. Lokalpressen 
skrev många artiklar. 
Till och med Aftonbladet gjorde ett 
reportage.

- Även publiken strömmade till, 
säger Gun. Det var fullt utefter 
långsidorna och parkeringsplat-
serna räckte inte till. 

Till och med ”gubbarna”, som en 
gång nekat tjejerna att starta ett 
damlag, gjorde avbön och fanns 
bland åskådarna.

Det ”regnade” också in utmär-
kelser. GP utnämnde klubben till 
”Veckans kanonlag”, Siv Johans-
son-Rosenlund tilldelades ”GT-bol-
len” och Siv, Åsa Påfvelsson, Lotta 
Rundberg samt Lisette Svensson 
fick ”Hat trick diplom”, 
som de mottog på Ullevi.

1982 spelade Åsaka i division 4 
och då hade även Britt anslutit. 
Men det blev sista året för tvilling-
arna och även för damlaget.

Men damfotbollen ”återuppstod” 
och idag spelar tjejerna i division 4. 
Däremot finns för närvarande inget 
herrlag.

Lennart Karlsson

Mikael ”Micke” Arvidssons me-
ritlista i bandy. 92 A-landskam-
per, 5 U-landskamper, 7 J-kam-
per, 2 pojkkamper, 3 VM-guld, 1 
SM-guld med IFK Motala 1987, 
403 allsvenska matcher i Villa 
och 26 matcher i Motala, 561 
mål i Villa och 25 mål i Motala, 
Skyttekung åren 1981, 1982 och 
1983, Årets man i bandy 1987.

Gott och blandat
Mammas åsikt
I ett tidigare nummer presentera-
des ett antal domarepisoder. Här 
kommer ytterligare en. Den är 
förmodligen välbekant i någon va-
riant – en s.k. vandringshistoria,.
Det kvittar egentligen vart man 
kommer i Västergötland så berät-
tas samma domarhistoria. 

I Tidaholm är det givetvis Erik 
Fredriksson som är domaren, i 
Vänersborg Lars Sjöling, i Lidkö-
ping Alf ”Mac” Håkansson. 

Någon speciell västgötahistoria 
är det dock knappast inte, då även 
skånska domare omnämns i sam-
manhanget och även den frodige 
f.d. landslagsmålvakten i bandy, 
Bosse Nilsson från Skutskär. 
Förmodligen berättas samma his-
toria lite varstans i Sverige.

Hur lyder då historien? 
Centralgestalten i episoden är 
Östers IF:s lagkapten Tommy 
Svensson (vars pappa Stig var 
lagledare). 

Efter halvtidspaus söker Tommy 
upp domaren och påpekar att 
Östers IF borde haft en straff-
spark. – ”Det tyckte pappa också”, 
förstärkte Tommy sitt argument. 
–”Jaha, och vad tyckte mamma, 
då?”, svarade den aktuella doma-
ren.
  
Nu är frågan: vilken domare var 
egentligen upphov till historien? 

Frågan gick brevledes till Tommy 
Svensson, som i sitt svar konstate-
rade att den helt enkelt var kon-
struerad. 
Det fanns ingen som helst sanning 
bakom episoden. 

Ett annat alternativ: 
Tommy var så utled på att höra 
samma historia gång på gång, att 
han helt enkelt dementerade den. 

Hur som helst: tänk så många 
straffsparkar Östers IF gått miste 
på genom historien!

Carl-Owe Johansson

Tipstjänst första generalinspek-
tör var en av de tre grundarna 
tillsammans med idégivaren och 
analytikern Erik Bergqvist och 
hans vän Sam Zuckerman.
1943 förstatligades företaget. 
Erik Bergqvist och de två andra 
grundarna innehade de enda pri-
vatägda aktieposterna i bolaget 
ända fram till 1970-talets 
omorganisation.
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Svenska Cupen 1980 Norrby - Tråvad

Norrby gick lätt vidare i Svenska cu-
pen genom att besegra Tråvad med 
5-1 (3-0).

Siffror som egentligen var i minsta laget 
då blåvitt skapade en hel del chanser utan 
att göra mål. Tråvad, som kom ned från 
trean i år, kämpade stundtals bra men 
motståndet var för övermäktigt.

Första målet kom efter cirka 20 minu-
ter då Mats Hernstig höll sig påpassligt 
framme. Strax efter serverade samme 
man Staffan Brundin ett mycket snyggt 

inlägg och därmed 2-0. 
Staffan gjorde 3-0 på straff sedan en för-
svarare tagit bollen med hand.

Piggt spel
Efter sidbytet fick Norrby motvind men 
skapade väl så många chanser under 
denna period. Dan Forsberg kunde göra 
både 4-0 och 5-0 innan inhopparen i Trå-
vad Björn Olsson, slog in ett tröstmål.
Norrby spelade piggt och långa stunder 

höll spelarna bollen inom laget. Försvaret 
ställdes inte på några hårdare prov. Ulf Lind 
från Töreboda blev en angenäm bekantskap i 
fyrbackslinjen där Kent ”Flisen” Kierdorf job-
bade bra. Staffan Brundin var bra på mitten.

Bra nykomlingar
Göteborgsinslaget Mats Hernstig och Dan 
Forsberg har redan blivit en tillgång liksom 
Christer Svedberg.

— Det gick bra i dag, tyckte Lasse Hedén i 
Norrby, som hade idel rosor för sina spelare. 
Planen — Eiserplan — är dock katastrofalt 

dålig och vad hade det gjort om vi fått spela på 
Ryavallens centralplan?

Tråvad hade ett par bra spelare som skulle 
göra sig i högre sammanhang. I försvaret Lars 
Lindahl och S-E Karlsson. Framåt handlade 
det mycket om Claes Gunnar Lundgren.
Domare var Arne Nilsson från Falköping inför 
drygt 150 åskådare.

Borås Tidning / BEWE

Norrbys Christer Svedberg omringas av Tråvadspelare, som är från vänster 
Lars Lindahl (lagkapten), Magnus Brelid (mitten) och Lars-Bertil Ekblad.
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John-Anders ”Jonte” Sjögren tog plats på Herrljungas Walk of fame
Vi är väldigt glada att en av 
Herrljungas framgångrikaste 
idrottsmän genom tiderna och till-
lika medlem i Herrljunga Idrotts-
historiska Sällskap, John-Anders 
”Jonte” Sjögren, hedrades med en 
av fem platser på Walk of fame 
i Herrljunga vid avtäckningen i 
slutet av oktober. 

Walk of fame tillkom genom ett 
förslag från några tjejer i klass 9 
på Altorpsskolan, efter en för-
frågan från Herrljunga köpman-
naförening hur man kan liva upp 
och smycka Storgatan i Herr-
ljunga.

Motivering till utnämningen och 
platsen på Herrljungas Walk 
of fame:
John-Anders ”Jonte” Sjögren har 
haft stor betydelse för tennisens 
utveckling i Sverige och i Herr-
ljunga. 
Spelade för Herrljunga Tennis-
klubb när han blev svensk junior-
mästare 1956 och tog även hem 
segern 1960 i SM för klubblag, 
tillsammans med Sixten Borgvall 
och Rolf Andersson. 

Han har även varit svensk för-
bundskapten i Davis Cup samt 
fungerat som tränare för flera 

kända tennisproffs”.
John-Anders ”Jonte” Sjögren 
med stora framgångar både som 
spelare, tränare och Davis Cup-
kapten. blev svensk juniormästare 
1956 och spelade samma år i 
juniorlandslaget. 

Hans främsta merit var finalen 
i ute-SM 1963. I kvartsfinalen 
besegrade han välmeriterade Ulf 

Schmidt med 6-1, 0-6, 6-4. I 
finalen blev det dock förlust mot 
Sveriges etta, Jan-Erik Lund-
qvist, som vann med siffrorna 
6-2, 6-0, 6-3. 

John-Anders deltog också till-
sammans med Rolf Andersson 
och Sixten Borgvall i Herrljunga 
TK:s lag som vann lag-SM 1960. 

En titel som han även var med 
och vann för Djurgårdens IF, 
Malmens TK och Västerås TK.

Som ledare blev John-Anders ål-
dersansvarig för juniorlandslaget 
1977-78. Året därpå blev han för 
första gången DC-kapten. 

1981 fick han ett antal lovande 
ungdomar att ta hand om i Team 
SIAB – Mats Wilander, Joakim 
Nyström, Anders Järryd och 
Hans Simonsson. 
Engagemanget med Team SIAB 
fortsatte till 1985, vilket inte hin-
drade ”Jonte” från att vara DC-
tränare mellan 1982 och 1984. 

Efter 1985 fortsatte ”Jonte” som 
personlig tränare för Mats Wilan-
der till och med 1990. 

Under den här tiden tog Mats Wi-
lander inte mindre än sju Grand 
Slam-titlar. Under perioden 
1989-1994 blev det en ny vända 
för ”Jonte” som DC-kapten. 

Belöningen blev en DC-titel i 

Moskva 1994. ”Jonte ” har också 
varit tränare för det Österrikiska 
DC-laget under ett par år i mitten 
av nittiotalet.
Förutom en plats på Herrljungas 
Walk of fame har John-Anders 
tilldelats Riksidrottsförbundets 
Fair-play-pris 1994, samt upp-
togs i the Swedish Tennis Hall of 
Fame 2006. 

Ett hederskabinett tillägnat stora 
svenska tennisspelare genom 
tiderna. 

Vi tycker att juryn som utsett 
och hedrat John-Anders ”Jonte” 
Sjögren med en plats på Herr-
ljungas Walk of fame har gjort ett 
utmärkt val.

Herrljunga 
Idrottshistoriska Sällskap
Jan-Eric Johansson

John-Anders ”Jonte” Sjögren
Foto: Jörgen Björme
Alingsås Tidning

Anders Järryd, Mats Wilander, John Anders ”Jonte” Sjögren, 
Kjell Johansson och Per Hjertqvist Foto: BIS Arkiv

Foto: Jan-Eric Johansson
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Bildskatten

Anton Strålman, Tibro IK
Ymers och Kamraternas jubileumstävlingar med 
deltagare från fem nationer. Rolf Gottfridsson och
Dan Waern i en hård spurtstrid på Ryavallen 1957.

Kurt-Ove Gustavsson 
Foto: Wårgårda IHS

Rydal möter Villa 1953. Resultat 0-1 Bordtennis på landsbygden från gångna tider

En B-lagsuppställning från Vårgårda Bandyklubb i 
slutet av 1940-talet.
Stående från vänster: Göran Bergendahl, Rune 
”Sôffi” Johansson, Sture ”KA” Andersson, 
Nils ”Huskvarna” Andersson, Stig Alexandersson 
och Egon ”Pôtta” Kempe. 
Knästående från vänster: Bengt ”Kôlarn” Svensson, 
Ulf ”Ulvas” Sjögren, Stig ”Lillen” Larsson, Folke 
”Fylke” Bergendahl och Erik ”Boston” Alfredsson.  
Foto: Wårgårda IHS
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Blikstorps AIK firade 70 år
BAIK. 
Bordtennis, tennis och gymnastik, 
men också friidrott, fotboll, boule 
och bandy. Blikstorps AIK kan se 
tillbaka på 70 aktiva år och detta 
firades med jubileumsfest i Fol-
kets hus, som numera är i klub-
bens ägo och hemmaarena.

JUBILEUM. BAIK ÄR MER 
ÄN PINGISEN I BLIKSTORP
Det började med att det spelades 
bordtennis för fulla muggar på 
Lyxmöbelfabriken i Blikstorp. 
1945 bildades en bordtennis-
klubb, men redan efter ett par år 
var det många ungdomar i sam-
hället som ville ägna sig åt fler 
idrotter och vid ett möte i Folkets 
hus bildades Blikstorps AIK.
Från starten dominerade friidrot-
ten och BAIK var bästa klubb i 
östra Skaraborgskretsens mäster-
skap under sju år. Bertil Strand 
var bland annat med i Finnkam-
pen på Stockholms stadion 1957.

Blikswy och BAIK
I början av 1950-talet togs fotboll 
upp på programmet och 1954 
invigdes idrottsplatsen Blikswy. 
Spelarbrist gjorde dock att grann-
klubben Korsberga IF tog hand 
om fotbollen och BAIK tog hand 
om bordtennisen 1966. Blikswy 
fanns kvar länge och användes 
flitigt som tidig träningsplan för 
många klubbar och under fot-
bollsturneringen Korsbergaträf-
fen. Numera är planen upplöjd.
Klubblokalen vid ån Tidan, 

BAIK-lokalen, invigdes 1973 
och där spelade klubben under 
flera decennier sina hemmamat-
cher i bordtennis, som tillsam-
mans med bandy var vinteridrot-
terna.Året innan hade dåvarande 

landshövdingen Karl Frithiofson 
invigt tennisbanan.

Bröderna Siljehult
Talar man om Blikstorps AIK är 
det många som tänker på bröderna 
Siljehult. Rune, Sven-Erik och 

Gunnar bildade första pingislaget 
med Bertil Strand. Rune var aktiv 
A-lagsspelare långt upp i åren och 
fick så småningom en ny genera-
tion pingisspelare vid sin sida i so-
nen Mikael Siljehult, samt Stefan 
Karlsson och Stefan Johansson. 
Rune tog silvermedalj i veteran-
SM så sent som 2015, samma år 
som han avled.

Nestorn Rune Siljehult var med 
och bildade klubben, var dess 
sekreterare under i stort sett alla 
år och satte avtryck som idrottare 
inom friidrott, fotboll, bordtennis, 
tennis, ishockey och bandy, men 
var även den givne centralperso-
nen i Blikstorp. Nämnas ska också 
hans uppfinningsrikedom och 
hantverksskicklighet. 

Rune var först inom Västgöta-
hockeyn med att konstruera och 
använda ett gallerliknande an-
siktsskydd. Masken finns i dag i 
Tibro Idrottshistoriska sällskaps 
samlingar.

Aktiv pingisklubb
– I dag har klubben tre pingislag i 
seriespel och ett 25-tal ungdomar 

i åldern sex till 19 år som spe-
lar olika turneringar och deltar i 
ungdomstouren i norra Skaraborg, 
berättar Tommy Thorsén, klub-
bens kassör sedan 25 år tillbaka.
Tillsammans med eldsjälen och 
mångårige ledaren Ingemar Silje-

hult visar han runt i Folkets hus, 
som numera är hemmaarena för 
klubbens pingisverksamhet.
– Vi tog över Folkets hus för fem 
år sedan och håller på att renovera. 
Vi hoppas så småningom kunna 
förverkliga planerna på en utbygg-
nad med bland annat omkläd-
ningsrum och dusch.

Nu på lördag firar klubben sina 
70 år med festligheter i nämnda 
Folkets hus. Lokalen där det hela 
tog sin början 1947.
– Det blir jubileumssupé, utdel-
ning av utmärkelser och så under-
hållning av Errols Angels.

Men BAIK är mer än idrotten 
för Blikstorpsborna. Bland annat 
har det arrangerats grandans vid 
affären i 50 år, under flera decen-
nier ordnades superstartävlingar 
och isbanan vid den tidigare sågen 
sköts av BAIK, som i högsta grad 
är en pigg 70-åring som betyder 
mycket för orten och dess 
invånare.

Text och foto:
Lars-Ola Carlén

Fotbollsplanen Blikswy är numera upplöjd, men den klassiska 
entréskylten finns bevarad

Jesper Berglund, Johan Jonsson, 
Tommy Thorsén och Emil Nilsson 
ingår i Blikstorps AIK:s A-lag, 
som ligger i fyran
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Historien om TUNS IK från början till slutet
Det var under 20- och 30-talen 
som de flesta idrottsföreningarna 
på landsbygden startades. Oftast 
var det en grupp lantbrukarsöner 
och bonddrängar som samlades 
och började spela fotboll eller 
bandy. Fanns det ett företag eller 
annan större verksamhet med an-
ställda på orten bidrog naturligt-
vis detta. Där kunde man också 
hitta sponsorer. 
Till början höll man till på rätt 
provisoriska planer på marker 
som någon hemmansägare, något 

motvilligt i många fall, tillfälligt 
ställt till förfogande. Omkläd-
ningsrum och sanitära tillgångar 
var mycket enkla om dom ens 
fanns. Den allmänna uppfattning-
en hade sen tidigare varit att unga 
friska pojkar inte skulle slösa en-
ergi och tid på onödiga saker som 
idrott. Men nu hade man börjat 
få lite fritid och det fanns inte så 
många andra sysselsättningar att 
ägna sig åt, framförallt i socknar-
na på landsbygden. Kärntruppen 
i dessa föreningar bestod i många 
fall av ett antal brödrapar samt 
några eldsjälar som ledare.

Tuns IK bildades den 19 januari 
1932. Fotbollsplaner hade först 
disponerats på Såtenäs Egendom 
vid ladugårdarna samt vid Berga-
skolan. Men Tuns IK fick sedan 
inte spela på de planer som fanns 
inne på Såtenäs, flygflottiljen F 7 
byggdes och andra världskriget 
hade brutit ut, så laget fick spela 
på hagar i Gammalstorp eller på 
Gamlegården i Tun. Men man 
fick inte vara kvar där heller utan 
hemmaplan blev istället grann-
socknen Tådenes fotbollsplan. 

Det var inte till att ha bil eller 
andra motoriserade fortskaff-
ningsmedel utan det var cykel 
som gällde för att kunna komma 
dit och spela hemmamatcherna. 

Tun hade under 16 av de första 
åren en driftig ordförande i Johan 
Bengtsson och i början på 40-ta-
let kontaktade han arrendatorn på 
Hovgården i Tun, Anders Almén, 
och undrade om det fanns möjlig-
het att klubben kunde få anlägga 
en fotbollsplan i en utav betesha-

garna och det mötte inget hinder. 
Planen fick sedermera namnet 
Tunet. Åren 1944-45 iordning-
ställdes denna fotbollsplan samt 
en av västra Sveriges då förnäm-
sta idrottspaviljonger. 

Sedan spelade klubben fotboll 
med växlande framgång på olika 
nivåer i seriesystemet. En bandy-
sektion startades och även gym-
nastik, innebandy och handboll 
förekom.

Damfotboll blev också en ny och 
allt större verksamhet. Den första 
stora händelsen för föreningen 
kom 1960 då herrlaget avance-
rade till DM-final och fick möta 
allsvenska IF Elfsborg på Tunet 
och som Elfsborg vann med 2-1 
inför hela 2000 åskådare. 1967 
upprepades bedriften av juni-
orlaget som också fick möta IF 
Elfsborg på Tunet men även här 
blev det förlust, nu med 0-6.

1973 kom sedan att bli det bästa 
året i klubbens historia då man 
avancerade till dåvarande div 3 
som på den tiden också var den 

tredje högsta serien i Sverige. 
Sejouren i 3:an blev dock bara 
1-årig då man omgående åkte ur 
efter att ha slutat på 3:e plats från 
slutet.Vad berodde då den långa 
positiva utvecklingen och fram-
gångarna på?

Genom F 7 tillkom ett bra under-
lag för både spelarrekrytering och 
publik. I den av flottiljen anlagda 
s k ”villastaden” med ca 80 hus 
bodde många familjer med barn. 
Klubben fick också bl a tillgång 
till flottiljens gymnastiksal för 
vinterträning inomhus. En av 
klubbens spelare på 70-talet, 
Sven-Göran Olsson, berättar att 
hans far med familj flyttade från F 
1 till F 7 och att den senare riksbe-
kante spionen Stig Wennerström 
som då var kapten på F 7, ordnade 
en villa åt dom!

Tidigare nämnde Anders Almén 
fick så småningom fem söner, 
Bo, Lars, Hans, Nils o Pelle. 
Dessa kom att utgöra stommen i 
fotbollslaget under många år. De 
i sin tur fick sex barn som också 
kom att spela i Tuns IK. Lars var 
även tränare under flera år. 

Tillsammans med ”Alménarna” 
bidrog brödraparen Hermansson, 
Arneng och Gustavsson till mång-
årig stabilitet i spelartruppen.
Eldsjälar och ledare som Widor 
Andersson, Ture Eklöv, Ivar Stern 
m fl utgjorde föreningens ”rygg-
rad” under den framgångsrika 
tiden.

De följande åren kom klubben 
att halka allt längre ner i serie-
systemet, man började få svårt 
att få folk till både ungdoms- och 
seniorlag. Spelarna flyttade och 
verksamheten vid F 7 minskade. 
Seniorlagen ramlade längre och 
längre nedåt till att klubben år 
2014 inte hade några lag alls i 
seriespel och inte heller någon an-
nan verksamhet. 

Så tyvärr ligger anrika fotbolls-
planen Tunet ganska öde och tyst 
idag. Fåfänga försök har gjorts 
att blåsa liv i verksamheten på 
nytt, utan någon större framgång 
ännu. Dock bedriver klubben en 

Tre av eldsjälarna från den första styrelsen, från vänster Jonas Eklöf, 
Johan Bengtsson och Herman Andersson
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-  Ett föreningsöde i tiden -
fotbollsskola sommartid och några 
entusiaster håller klubbhuset i ord-
ning, badar bastu där varje vecka 
samt håller huvudplanen i trim. 
Och hos några av dom finns hop-
pet kvar om en ny era…!

Ovannämda framgångsfaktorer 
och resa kan kännas igen i ytter-
ligare ett antal landsbygdsklub-
bar från bygden som också nådde 
dåvarande div 3 på 70-talet såsom 
Kållandsö GoIF, Skogslunds IF, 
Arentorps SK och Tråvads IF. 

Liknade orsaker som berörde Tuns 
IK har även drabbat dessa klub-
bar och gjort att de numera håller 
till i de lägre divisionerna. Tre av 
de nämnda har gått samman med 
grannklubbar.

Historien om Tuns IK är bara 
ett exempel. Går fler klubbar på 
landsbygden samma öde till mö-
tes? För tillfället överlever många 
genom ”konstgjord andning” som 
innebär att man slår samman både 
två och ibland tre klubbar för att 
överleva. 

Förutsättningarna för att bedriva 
bl a fotbollslag på landsorten är 
ju idag radikalt annorlunda än när 

föreningarna bildades.
Jordbruken har slagits samman till 
stora enheter och sysselsätter ett 
fåtal personer. 
De företag och verksamheter som 
fanns har antingen upphört eller 
rationaliserats kraftigt. 

Väldig få nya har etablerats.
Den s k urbaniseringen, alltså 

inflyttning till städer och större 
orter, har avfolkat socknarna. I 
”villastaden” i Tun står ett hus kvar 
som minnesmärke, resten är rivna. 
Därmed har även åskådarna flyttat 
och sportutbudet på TV fyller nu 
behovet av att se fotboll och annan 
sport mer än väl.

Svårt för klubbarna att få intäkter 
som ska täcka allt större kostnader.

Svårt att hitta den gamla sortens 
entusiaster som ägnade hela sin 
fritid åt en klubb.
En mängd andra aktiviteter och 
utbud lockar den ungdom som 
finns kvar.

Som spelare är man är inte så 
beroende av närhet längre utan 
man tar sig ganska obehindrat till 
platser där den för tillfället intres-

santa föreningen finns.
Ungdomen är bortskämd med 
att komma till ”dukat bord” och 
är svåra att få att hjälpa till med 
planarbete o dyl.

Den gamla ”klubbkänslan” har 
mer eller mindre försvunnit. Spe-
larna har inte längre någon histo-
risk koppling till sitt lag och bygd 

utan byter ofta klubb av många 
andra skäl och utan några större 
hinder med dagens övergångsreg-
ler.Motions- och tävlingsbehovet 
har kanaliserats till nya sporter, 
nya verksamheter och nya mo-
derna träningsanläggningar.

Finns det då inga positiva signaler 
för att fortsatt bedriva idrotts-
verksamhet på landsbygden och 

i gamla eller nya klubbar? Ja, 
tiderna förändras och ingen vet, 
kanske blir det intressant att bo 
på landsbygden igen? Kan gamla 
idrottsanläggningar användas till 
annat? Och alla som vill spela 
fotboll och som inte får plats i 
stadslagen, var ska dom hålla till? 
Och kommer man att ledsna på att 
sitta i soffan med sin ”padda” el-
ler mobil, samtidigt som man kan 
se en massa fotbollsmatcher och 
annan idrott på TV varje dag?

Eller också får vi som varit med 
på den gamla föreningstiden på 
landsbygden, acceptera att allt är 
förgängligt och har sin tid. 

Att det kommer nya tider, nya 
intressen, verksamheter och möj-
ligheter som är anpassade till nya 
tider, nya generationer och nya 
förutsättningar.
Och allt var väl inte bättre förr?

PS. Det är inte bara landsorten 
som drabbats av klubbdöden. 
I Göteborg har antalet herrlag 
minskat från 418 till 135 och 
antalet Damlag från 112 till 35 
under 30 år, från år 1986 till 2016. 
Vad detta beror på får andra för-
söka förklara. DS       
Källa: GP 10 maj 2017

Carl-Erik Carlsson och 
Ingemar Williamsson, LIHS

Klubbhuset idag

Huvudplanen Tunet idag



26

Arentorps Sportklubb
Som en stormvind kom den siste 
stationsföreståndaren till Aren-
torps järnvägsstation. Frasen 
kunde vara ett citat från ”Hemsö-
borna” och drängen Carlsson. I 
stället hette den nye stationsfö-
reståndaren Hultén i efternamn 
(Arne i förnamn). Årtalet var 
1947, närmare bestämt den 1 
mars. Hultén kom närmast från 
Kvänum, där han hade spelat 
i dess representationslag i fot-
boll. Efter fem veckors vistelse i 
Arentorp såg Hultén till att även 
Arentorp fick en egen idrottsför-

ening med fotboll på program-
met. Den 11 april 1947 bildades 
Arentorps Sportklubb. I styrelsen 
ingick: Helge Johansson (ordf.), 
Arne Hultén, Ebbe Jonsson, Elof 
Skoog, Jan Johansson-Kedinge 
och Uno Emanuelsson.   På mark 
tillhörande Herregården anlades 
den första fotbollsplanen, som 
hösten 1947 stod klar för spel. Av 
virke från en gammal lada bygg-
des, ett par år senare, ett omkläd-
ningrum. Efter några års spel på 
den något undermåliga planen, 
inköptes mark för en ny fotbolls-
plan, som kom att heta Kedums-
vallen. Invigningen skedde den 26 
juli 1953.

Arne Hultén och Uno Emanu-
elsson kom att bli oskiljaktiga 
under många år framåt – Hul-
tén som (spelande) tränare och 
Emanuelsson som lagledare. Det 
dröjde dock ett helt decennium 
innan tandemparet fick ordentlig 

fart på A-laget i Arentorp. Från 
Centralserien div. VIII 1958 gick 
Arentorps SK på sex år upp till 
div. VI 1964. Efter ytterligare sex 
år spelade man i div. III. 1970 
såg ut att bli den enda säsongen 
i ”finrummet” (endast sex poäng 
erövrades), för åtta år senare var 
man tillbaka i lägsta serien. 

Slutomgången 1982 i div. VI 
Nossebrogruppen blev en rysare. 
Inför sista omgången hade IK 
Elmer och Arentorp SK samma 
poäng men Elmer hade två måls 
försprång. IK Elmer mötte botten-
laget Larvs FK, medan Arentorp 
tog sig an trean Östadkulle SK. 

I halvtid ledde Elmer med 3-0, 
medan Arentorp gjort två mål i 
slutminuterna av första halvlek. 
Tre måls övervikt för Elmer inför 
de avgörande 45 minuterna. I 
andra halvlek gjorde Elmer yt-
terligare två mål. Arentorp SK 
svarade med mål direkt i andra 
halvlek och avslutade den med 
en målorgie, slutresultat 8-0 till 
Arentorps SK och serievinst med 
tre mål!

1993, 23 år efter förra gången, var 
Arentorp åter uppe i div. III – inte 
för att åka ut, utan för att komma 
tvåa, därmed blev det kval till div. 
II! Efter ett misslyckat kval blev 
det i stället ”Arentorsk” året efter 
och respass till fyran. 
Ja, det finns mycket hissåkande i 
den magiska historien om Aren-
torps SK, i det lilla samhället 
där tågen på den smalspåriga 
järnvägen mellan Tumleberg och 
Håkantorp slutade passera redan 
1953. 
I Arentorp heter man antingen Er-
iksson, Granath eller Larsson. Det 
har man gjort i generationer, även 
som fotbollsspelare. På 60-talet 
tillhörde Bertil Granath och Lars-
Erik Larsson stöttepelarna. 
På 90-talet hade Bertils brorson 
Joakim och Lars-Eriks söner 
Anders och Henrik samma roller. 
Joakim och Anders var f.ö. skol-
kamrater och gick båda till GAIS. 
Under en period ”inplanterades” 
nästan ett helt lag med Erikssons. 
En av dem, Kenneth, kom att bli 
ASK:s förste landslagsman ge-

nom att bli uttagen till pojklands-
laget 1975. 
Landslagslistan fylldes sedan på 
av en Andersson med Martin i 
förnamn, som gjorde 34 pojk- och 
10 juniorlandskamper 1996-99. 
De flesta dock för IF Elfsborg, 
där han blev en försvarsklippa 
med 196 allsvenska matcher.
2009 gick sista tåget för Aren-
torps SK i egen finkupé. Fortsätt-
ningsvis har det blivit samåkning 
med Helås IF i femte och sjätte 
klass.

Fakta 
Arentorps SK: 1947-2009 (se-
naste serieåret). 
Idrottsplats: Kedumsvallen. 
Dräkter: orange tröja/alt. orange-
vitrandig tröja och svarta byxor. 
Seriesegrar: Vid 12 tillfällen. 
1949/50 div. VIII, 1958 div. VIII, 
1960 div. VII, 1962 div. VI, 
1963 div. V, 1969 div. IV, 1974 
div. V, 1979 div. VI, 1982 div. VI, 
1991 div. V, 1992 div. IV, 
2000 div. IV.

Segrar i Varaalliansens inomhus-
cup: 11 gånger.
Segrar i Varaalliansens inomhus-
cup Arentorp/Helås: 1 gång.
Andra sektioner: Ungdomssek-
tion, damsektion, vintersport, 
bordtennis. 

Ovanstående från ett framträdan-
de vid Kedumsvallen där Örjan 
Johansson, eldsjäl i Arentorps 
SK, och Carl-Owe Johansson, 
ordförande i Vara IHS, berättade 
historien om klubben komplette-
rad med statistik.

Carl-Owe Johansson, Vara IHS
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Kan en idrottsplats ha ett historiskt värde?
I Sverige satsar vi årligen många 
miljoner på att bevara historiska 
platser så som slott och herresä-
ten m.m. Inget fel i det. Utan vår 
historia ingen framtid. Men hur 
behandlar vi idrottens historiska 
platser? 
IP Framnäs
Idrottsplatsen Framnäs i Lidkö-
ping fyller 2018 100 år. Det hela 
började år 1910 när IF Heimer 
uppvaktade stadens borgmästare 
om att få en plats att bygga en 
riktig idrottsanläggning på. 
Efter en tid går IF Heimer sam-
man med Lidköpings IS och byg-
ger Idrotts Parken Framnäs på den 
anvisade platsen. 
1918 står den klar för invig-
ning. Nu fanns möjligheterna för 
människor att bedriva idrott under 
ordnade former. 

Många olika sporter har be-
drivit verksamhet på Framnäs, 
till exempel trupp-gymnastik, 
cykelsport, boxning, handboll, 
ishockey och inte minst fotboll. 
En mängd lag har haft Framnäs 
som hemmaarena. Också friidrott 
utövas här. LIS damer var så 
framgångsrika, att första SM för 

damer gick på Framnäs 1927, där 
LIS tog hela 12 medaljer. 
Den sport som har kommit att 
betyda så mycket för Lidköpings-
borna, nämligen bandy, startades 
av LIS och Heimer 1923 med 
varsin bandysektion. 
Man spolade fotbollsplanen och 
spelade bandy där. När ungdo-
marna från dåvarande grann-
kommuner fick möjligheter 
att se idrott i ordnade former, 
följde man efter och startade egna 
idrottsklubbar. 

Bevara minnet av Framnäs
Varför ställer jag nu denna fråga 
om idrottsplatser? I Lidköping vill 
nu en rad olika politiska partier 
bebygga IP Framnäs med bostä-
der. Detta utan att på något vis 
bevara minnet av denna, enligt 
min uppfattning, kulturhistoriska 
plats. Att dagens idrottsklubbar 
vill ha nya moderna anläggningar 
har jag full förståelse för. 

Om man anser att platsen inte är 
lämplig, så finns det i vart fall 

möjligheter att bevara minnet av 
arenan. 
IP Framnäs är förmodligen bara 
ett exempel på hur våra politiker 
ser på idrottens historiska värde.

Vore det inte på sin plats att även 
idrotten fick en del av kakan, 
som avsätts för att bevara vår 
historia? Inte minst för att hedra 
alla människor, som lagt ner ett 
enormt arbete på dessa platser. 

Bengt-Göran Bäcklund. 

NU TAR VI OSLO!  MEDLEMSRESA I SEPT/OKT 2018

Dag 1
Avresa från Västergötland med påstigning för samtliga sällskap/
föreningar inom WIS efter vägen
Oslo - Ullevål (Norges motsvarighet till RF)
Holmenkollen
Toppidrottscentrat
Ev besök av någon toppidrottsman/kvinna
Lunch/middag
Övernattning på Olympiatoppen Sportshotel i Nordmarka

Dag 2
Oslo - Frukost på hotellet
Fortsättning på dag 1
Lunch
Eftermiddag, besök på travmuseet i Årjäng
Hemresa

KOSTNADER 
Återkommer till resp sällskap/förening med pris i början av 2018 
(även i nummer 1/2018 av WIS-tidningen).

BOKNING
För att vara säker på plats förhandsboka resan redan nu, definitiv
bokning sker först i samband med nr 1/2018 av WIS-tidningen.

Förhandsboka till Lars-Göran Bengtsson på följande sätt:
Adress: Roddaregatan 4C, 462 35 Vänersborg
Tfn: 0521/158 12, mobil 073 639 71 88
Mail: lgb.vanersborg@gmail.com

VÄLKOMMEN MED DIN/ER FÖRHANDSBOKNING !

IP Framnäs på 1950-talet

Framnäs 1921
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Visst är idrott av alla de slag en form av kultur. Två år i rad har nu 
Tidholms Idrottsmuseum haft öppet under Konstnatten och i år hade 
vi nästan 600 besökare.

I vårt avlånga land har vi den s.k. kultureliten som gärna vill hålla till 
i de finare rummen och fnyser åt allt som rör sig utanför dessa väg-
gar. Målningar och viss form av litteratur är deras syn på vad kultur 
innebär och idrott i alla dess former finns inte i deras värld.

Tidaholms Idrottshistoriska Förening kan däremot bevisa att idrott 
är mer än uppskattat. De två senaste åren har föreningen varit en av 
utställarna på Konstnatten genom att hålla museet öppet. 

Konstnatten är ett samarrangemang mellan Tidaholm och Falköpings 
kommuner som har anordnats ett antal år och som brukar arrangeras 
sista helgen i september från fredag till söndag. 

Ett stort antal utställare av olika 
slag finns representerade som sil-
versmeder, keramiker, fotografer, 
konstnärer, ja listan kan göras hur 
lång som helst.
Mitt i detta har idrotten slagit in 
en kil som verkligen uppskattats 
av såväl arrangörerna som andra 
utställare och givetvis av vår talrika 
publik. När föreningen fick en in-
bjudan i fjol  var det mycket delade 
meningar om vi skulle deltaga i 
detta jippo. 

Undertecknad såg det här som ett 
gyllene tillfälle att göra PR för vårt 
museum. Ett argument var att får vi 
150 besökare får vi vara glada, men 
då har vi ändå nått fram till personer 
som kanske aldrig hade tänkt sätta 
sin fot på museet eller ens visste om 
att det finns till. 

Nu blev det succé med över 600 be-
sökare och det gav naturligtvis blo-
dad tand. För efter den första Konst-
natten märkte vi att besökarantalet 
ökade och samma tendens har även 
märkts efter årets Konstnatt, det fat-
tades förvisso ett 40-tal besökare för 
att komma över 600-strecket, 
en bagatell i det hela.

Efter sådant gensvar vi fått vid 
dessa två tillfällen stärker det oss 
extra att jobba vidare och utveckla 
vårt museum. 
Fast det finns mörka moln, vi är 
numera en liten skara som jobbar 
med utveckling av vårt museum och 
där ett antal är ålderstigna och vill 
gärna lämna över till yngre förmå-
gor. 

Därför vill vi uppmana alla våra 
medlemmar att ställa upp, alla har 
alltid något att komma med.

Janne Kindmalm

Tidaholms Idrottshistoriska Förening
bevisar att idrott har stort kulturvärde
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Fr v Nuvarande ordföranden Pelle Björkman, hans företrädare 
Gunnar Nyberg, och sällskapets första ordf Sven-Åke Mökander

Över 70 idrottshistoriker var på 
plats när Alingsås IHS firade 25 
års-jubileum och invigde sin nya 
lokal.

Ordförande P-G Björkman ut-
tryckte sin glädje över den nya 
fina lokalen. 

Tack vare en stor donation av  
Lars Blomqvist har detta blivit 
verklighet.

Westgöta  Idrottshistoriska var på 
plats med sin ordförande Roland 
Gustafsson, vilken delade ut di-
plom och standarer och gladdes åt 
att det 25-åriga sällskapet nu fått 
möjlighet att erbjuda besökare en 
fin lokal, med en gedigen samling 
idrottshistoria.

Gäster var också grannkommu-
nernas ordförande i  Wårgårda 
IHS, Kenneth Ohlsson och Herr-

25 års-jubileum och invigning av nya lokaler
ljungas Harry Nilsson, vilka gra-
tulerade på  ”födelsedagen” och 
till den nya fina lokalen.

P-G Björkman tackade ett antal 
eldsjälar som lagt ned massor 

av tid till att färdigställa utställ-
ningen.
På Alingsås IHS hemsida kan du 
se en video från firandet.

Invigning av staty över OS-hjälten 1948, Henry ”Garvis” Carlsson
Ett hundratal personer var på 
plats för att deltaga i invigningen 
av statyn över Falköpingssonen 
”Garvis”. Invigningstalare var 
tidigare ordförande i Svenska 
Fotbollförbundet, Lars-Åke Lag-
rell. Han ansåg ”Garvis” vara en 
av Sveriges bästa fotbollsspelare 
genom tiderna. 

Vid invigningen, och efterföljande 
idrottscafé, var många släktingar 
och vänner till ”Garvis” på plats 

och givetvis mängder av Falkö-
pings f d fotbollsspelare.
Hans son Björn ”Lill-Garvis”, 
allsvensk under många år i AIK, 
var en populär gäst och han var 
mäkta stolt över hyllningen till 
hans far.
Statyn kommer att placeras i om-
rådet kring Garvis Carlssons väg.

Falbygdens IHS har ingått i den 
kommitté som arbetat fram 
projektet.

Björn ”Lill-Garvis” Carlsson
Foto: Peo Janson, 
Falköpings Tidning

Ulricehamns hockeypro-
fil Sven-Göran Bröske 
tillsammans med för-
bundskaptenerna  Curre 
Lindström och Leif Bo-
ork under en turnering 
i Moskva.
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VINTERKRYSS                                                                                                                                                            
Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, ordet för fina sådana som vi ser fram emot! 
Skriv ner svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till VINTERKRYSS 
Bo Zackrisson, Hallonvägen 9, 547 31 Gullspång.               



31

Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

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

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

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

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

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

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



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 BORÅS

Posttidning B

God Jul
och

Gott Nytt År

Foto:Christer Arnskov


