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Årsmötestider
Nytt år -  nya möjligheter! 
En inte alltför ovanlig rubrik dagarna 
kring
ett årsskifte. 
Vilka förväntningar har vi på år 2018 ? 
Hur lever vi upp till dem? 
Har vi tagit reda på och analyserat detta? 
Vad är det som gör, att vårt medlemsantal 
fortsatt ökar och allt fler läser vår 
medlemstidning?  
Nostalgi, nyfikenhet, historieintresse, 
social gemenskap eller annat? 
Många medlemmar vill dela med sig och 
vara aktiva, andra vill låta sig underhållas. 
Självklart varierar verksamheten i våra sällskap mycket. 
En del satsar mer på social gemenskap som caféträffar och gästförelä-
sare, andra mer på sitt museum och arbetsgrupper. 
Båda skall finnas och allt däremellan, men grunden för vår verksamhet 
är dokumentation av vår idrottshistoria. 
Vad är vi bra på? 
Vilka svagheter och hot ser vi? 
Vad finns det för utvecklingsmöjligheter?  En enkel s.k. SWOT- 
analys skulle kunna ge många svar för framtiden. Avspeglar sig detta i 
de verksamhetsplaner, som vi nu skriver inför kommande årsmöten. 
Men framför allt vilken målsättning har vi i det längre perspektivet? 
Styr vi ”skeppet” i någon riktning utifrån en målsättning eller låter 
vi ”tidens växlande vindar” styra? 
Uppenbarligen finns det vissa saker i vår omvärld att förhålla sig till. 
Här har tidigare talats om ekonomi, medlemstappet i ideella föreningar, 
nedläggning av föreningar, minskad föreningslojalitet, ökad individua-
lism, tidningskris och sociala medier, vår höga medelålder och gene-
rationsskiften. Hur påverkar detta oss i de olika sällskapen och vilken 
beredskap har vi?

Årsberättelser
I första numret varje år av Westgötarnas Idrottshistoria får sällskap-
en möjlighet att redovisa det gångna årets verksamhet. Då ser man 
vilken imponerande stor bredd och omfattning den idrottshistoriska 
rörelsen har i Västergötland. WIS-året 2017 har varit ett positivt och
framgångsrikt år. Utvecklingen av tidningen, hemsidorna och projekt-
et ”Föreningsdokumentation” har inneburit ett ”lyft” och gett inspira-
tion för framtiden. Vi har kunnat nå ut bättre till medlemmarna och
till allmänheten, ge bättre information, visa upp vår idrottshistoriska
dokumentation och blivit mer kända. Ser man till förhållandet mellan
antalet medlemmar i de lokala sällskapen och antalet innevånare i 
respektive kommun, så finns det på flera håll en stor utvecklingspo-
tential att hämta hem. De ”vita fläckarna” inte att förglömma.

Avsikten med mina tankar här är inte att problematisera eller teckna
mörka framtidsbilder. Tvärtom! Av erfarenhet vet jag dock, att vår 
omvärld rör sig snabbare  och är mera oförutsägbar än vår egen. 
Vi måste se till att vi är med på banan!

Årsmöte i Skövde
Närmast planerar vi för det kommande årsmötet i Skövde den 10 
mars. Årets viktigaste möte. Jag hoppas på många mötesdeltagare. 
Årsmötet är till för alla medlemmar. Det är då, som vi skall granska
verksamheten, och då alla kan få uttrycka sin åsikt. 

VÄLKOMNA!
Roland Gustafsson Ordf. WIS
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WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
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Adresser för 
tidningsmaterial:
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Box 554
501 13 Borås
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enligt ovan)

Redaktionskommittén
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Box 554
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E-post: tommy@bihs.se
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Lennart Karlsson
Skinnmo Moholm
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Medlemstidningen WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är nu inne på sitt fjortonde år. 
57 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 5 april.

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
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Fotbollsplaner är mitt liv
I slutet av 40-talet fanns 
det i Överlida och Mjö-
bäck ett antal motorintres-
serade herrar. När dessa 
herrar hittade en plats vid 
nedre Hallången att an-
lägga en speedwaybana 

hakade Mjöbäcks GF på 
och anlade en fotbollsplan 
innanför banovalen. Denna 
pärla invigdes 1950. 

Några år senare, närmare 
bestämt 1953, utnämndes 
denna speedwaybana till 
Sveriges vackraste och 
fotbollsanläggningen var 
inte sämre den. Den vackra 
gamla fina träläktaren finns 
fortfarande kvar och fyller 
sin funktion. 
Speedwayen försvann 
1959-60 men fotbollen 
bestod och vars lag sedan 
2001 heter Högvads BK 
efter en sammanslagning 
Mjöbäcks GF och Hols-
ljunga IF. 

Klubben spelar numera 
i div 5 där också moder-
föreningarna spelade som 

bäst vid några tillfällen. 
Mjöbäcks GF har fostrat 
många duktiga spelare un-
der årens lopp men få har 
vågat prova lyckan högre 
upp. Några exempel finns 
dock.

Arne Magnusson provade 
säsongen 1949-50 i Elfs-
borg. Han hade förmågan 
att kunna skjuta lika bra 
med båda fötterna men 
saknade kanske viljan att 
lägga ner så mycket tid på 
fotbollen. 
Han som flera andra trivdes 
allra bäst på hemmaplan.

Björn Edholm spelade 
några år i början av 60-talet 
för Norrby IF.

Göran Arvidsson spelade 
för Tranemo IF i gamla 
div. 3. Göran är fortfarande 
vid 80-års ålder en mycket 
duktig bordtennisspelare.

Den senaste exporten är 
Anders Carlsson som var 
med och förde upp 
Varbergs BOIS från div. 2

till superettan. Han spelade två år i superettan 
innan han trappade ner.
Själv har jag spelat många matcher på Hallevi 
för mitt kära blåvita Mjöbäcks GF, både klubben 
och hemmaarenan kommer för alltid att vara en 
del av mig.

I nästa nummer återkommer jag med ett nytt 
nedslag bland våra fantastiska landsbygds-
klubbar och deras vackra anläggningar runt om 

i Västergötland, kanske också någon förening 
utanför gränserna.

Urban Lidrot, Överlida

Natursköna Idrottsplatsen Hallevi i Överlida, där det även tävlades i speedway under femtiotalet

Fotbollsplaner är mitt liv, säger Urban Lidrot
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Världens bäste kom till Skara
Med tre VM, 12 år i landslaget 
och över 500 matcher i den tyska 
ligan kom fotbollsmålvakten 
Ronnie Hellström till Skara. 
Drygt 100 personer tog emot 
honom och lyssnade till hans livs 
historia.
Skara Idrottshistoriska Sällskap 
hade bjudit in denne legendar 
inom fotbollen.
Opretentiöst presenterade han sin 
bildserie, som speglade hans liv 
från de första åren i Malmö, via 
Hammarby och tyska Kaiserslau-
tern.
- Jag började i ett kvarterslag, 
men när jag kom upp i tonåren 
vände jag mig till Malmö FF, 
men dom ville inte ha mig. 
Jag var för liten!

När fadern sedan fick jobb i hu-
vudstaden och flyttlasset gick till 
Stockholm fick Ronnies mamma 
kontakt med Hammarby IF. 
Där var han välkommen och 
nyfikenheten var stor på den unge 
skåningen.

Han stannade sedan 12 år i Ham-
marby, där han som 14-åring 
debuterat i A-laget.
- Det var en underbar tid, inty-
gade han nu, mer än 50 år senare.

1974 till Tyskland
Det tyska elitlaget Kaiserslautern 
hade fått nys om den svenske 
målvakten Ronnie Hellström och 
anbudet kom:
- Det första kontraktet tackade 
jag nej till, berättade han. Men 
sedan fick jag ett anbud till och 
då flyttade jag till Tyskland.

Inte de stora pengarna
- Men den tidens proffsliv går 
inte att jämföra med dagens – nu 
tjänar dom på en vecka vad vi 
gjorde på året!
Samma år gick VM i Tyskland. 

Där gick det bättre för Ronnie än 
i VM-debuten i Mexico fyra år 
tidigare.

- Där gick det riktigt illa för mig, 
konstaterade han lite moloket. 
Jag lyckades inte och saboterade 
laget.
Han bekände nu, att då var han 
illa ute – lagledningen hade 
skickat upp honom läktaren.
- Men jag har fått nytta av miss-
taget, även om jag var riktigt nere 
efter den turneringen.
Men, som sagt, 1974 gick 

det bättre.
- Efter Tysklands-VM uttogs jag 
ju i världslaget till världens bäste 
målvakt.
Även i Argentina fyra år senare 
fick Ronnie Hellström stoltsera i 
världslaget.

1978 och 1979 anser han själv 
som sina bästa år i målet.

Flicklaget från Skara FC mötte Ronnie Hellström.
               Foto: Gösta Karlsson

Källa: WikipediaFakta

Åter till hemlandet
Efter tio år i Tyskland flyttad Ron-
nie och familjen åter till Sverige.
- Avskedsmatchen i Kaiserslautern 
glömmer jag aldrig. 35 000 på 
läktaren var med när jag avtacka-
des.

Under en timma i Skara speglades 
hans liv och långa karriär.

Han tillhör svensk fotbolls Stora 
Grabbar och två gånger har han 
fått Guldbollen.

Självbiografi
Med sig hade han en rejäl packe 
med boken Ronnie – Bäst i värl-
den. Han sålde dem alla!
Efter kaffet var det dags för 
frågor och här var det många som 
passade på.

Efter tre timmar var det dags att 
lämna Skara.

- Det blev en trevlig kväll med 
trevliga människor, summerade 
Ronnie Hellström kvällen.

Gösta Karlsson

Efter Tysklands-VM uttogs jag i 
världslaget till världens bäste målvakt
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Pia Sundhage vs Lena Videkull
- 1984, det var många år se-
dan… minns Pia Sundhage. 
Men jag kommer ihåg året, så 
klart! EM-guld och SM-guld till 
mitt Jitex. Som 24-åring var jag 
i mitt livs form. Vi vann SM-
finalerna stort. Och mycket folk 
var det på matcherna.
- Jag har också många fina 
minnen från det året, kontrar 
Lena Videkull. Jag debuterade 
i landslaget, spelade EM-final 
mot England, spelade min första 
SM-final, vann skytteligan och 
blev utsedd till Sveriges bästa 
fotbollsspelare för första 
gången.

Division 1 spel
Säsongen 1984 spelade Trollhät-
tan IF:s damlag i div. 1 södra. Det 
var då den högsta serien, tillsam-
mans med div. 1 norra, eftersom 
damerna inte fick en allsvensk 
serie förrän 1988.
De två bästa lagen i resp. se-
rie spelade semifinal och final i 
dubbla matcher om SM-titeln.
TIF slutade två efter Jitex BK och 
i norr vann Gideonsbergs IF före 
Hammarby IF. 

Semifinaler
I semifinalen lottades TIF att möta 
Hammarby hemma på Edsborg i 
första matchen. Intresset var stort 
och nästan 700 personer fanns på 
läktarna.
Matchen startade olyckligt för 
TIF-tjejerna. I paus ledde Ham-
marby med 2-0. TIF lyckades 
dock utjämna. I 85:e minuten 

avgjordes matchen, då Lena 
Videkull bröt igenom Hammarby 
försvaret och satte bollen säkert i 
mål.

Returen i Stockholm blev drama-
tisk. Även nu gick Hammarby upp 
till en 2-0 ledning. TIF utjämnade, 
men i 82:a minuten gjorde hem-
malaget mål och förlängningen 
var ett faktum.

Där tog det bara 59 sekunder 
innan matchen var avgjord. TIF:s 
Aulikki Suomela hittade Lena 
Videkull, som nätade.
- Jag ropade allt jag kunde på 
Aulikki och det var tur att hon 
hörde och såg mig, kommenterade 
matchhjälten efter slutsignalen.

Tennissiffror i första finalen
TIF var i SM-final mot Jitex, som 
vunnit den andra semifinalen. Alla 
insåg givetvis att Jitex skulle bli 
en mycket svår motståndare. Ett 
Jitex som ”kryllade” av landslags-
spelare. Men optimismen fanns 
där.
- Kan vi bara hålla tätt i början, 
har vi en klar segerchans, menade 
Marie-Louise Svanström.

- Vi är terrier på banan. Där tror 
jag att vi är bäst, sa Elisabeth Gra-
ne, som kom till TIF från Jitex.
- Med rätt publikstöd kan vi verk-
ligen ta dem på Edsborg. Och den 

andra matchen kan gå hur som 
helst, spådde TIF-tränaren Ulf 
Bergqvist optimistiskt.
Damernas förbundskapten Ulf 
Lyfors hade också retat TIF-tjejer-
na lite, med ett påstående om att 
semifinalmatcherna mellan Jitex 
och Gideonsberg var den mora-
liska finalen.

Och publikstöd fick laget. Hela 
2707 åskådare hade invaderat 
Edsborg för att se finalmatch 
nummer ett. Det var den, dittills, 
näst högsta noteringen i ett slut-
spel.
Men det var också, skulle det 
visa sig, det enda positiva denna 
höstsöndag, 21 oktober. Jitex tog 
tidigt ledningen på frispark ge-
nom Anette Börjesson, där solen 
bländade TIF:s målvakt Anna-
Karin Skoglund. Därefter var det 
mycket spel mot ett mål.

”Pia Sundhage jobbade kopiöst 
och var en av banans främsta 
spelare”, skrev Anders Sandstedt i 
Trollhättans Tidning. 

”Lena Videkull hade en nästan 
omöjlig uppgift”, menade samme 
reporter. ”Kom hon någon gång 
i något som liknade närheten av 
Jitex straffområde, hade hon minst 

fyra flickor hängande på sig”.
Jitex vann till slut med 6-0.

- Spelar de så här bra, är de oslag-
bara! Bara att gratulera. 

Pia Sundhage. Den spelaren mötte TIF-damerna med respekt

Lena Videkull rycker ifrån och 
gör mål
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Vi var tvåa på de flesta bollar, 
konstaterade Ulf Bergqvist.
Jitex tränare Kaj Hansson höll 
med:
- Det här var vår bästa match på 
mången god dag. Mina tjejer var 
ordentligt tända och spelade på 
toppen av sin förmåga. 

Jag tror också att storpubliken 
gjorde sitt till, att de var ordentligt 
”taggade”.
- Lena Videkull var alldeles för 
ensam i TIF:s anfall, fortsatte han. 
Det hade varit ett underbetyg för 
vårt försvar, om hon ensam skulle 
kunnat avgöra en sådan här match.
 
Alla insåg givetvis att TIF var 

chanslösa i returen på Kvarnby-
vallen i Mölndal. Även om TIF-
tjejerna gjorde en betydligt bättre 
match, gick Jitex fram till en 
säker 3-0 ledning. 
Men TIF fick ett tröstmål. Efter 
156 minuters finalspel lyckades 
Lili-Ann Karlsson sätta bollen i 
hemmalagets nättak.
I och med segern tog Jitex sin 
femte SM-titel.

Minnen
- Jag minns den festliga hemma-
matchen och festen efteråt, säger 
Pia Sundhage, drygt 33 år efteråt.
- Jitex, med nästan bara landslags-
spelare, var några nummer för 
stora för oss, är Lena Videkulls 

analys efter alla år. 
Vi fick också mycket uppmärk-
samhet innan finalen, något som 
vi inte var vana vid. Vi var inte 
vuxna att hantera den på rätt sätt.
Men det var fantastiskt att spela 
inför en så stor publik, avslutar 
Lena.

Lennart Karlsson

Foto: Roger Lärk

Källor: Trollhättans Tidning
             Pia Sundhage
             Lena Videkull

Udinese och MFF har gästat Västerby
Två fotbollsmatcher står ut 
ordentligt i Götenefotbollens 
historia. 

 När Udinese med Arne Selmos-
son gästade Västerby IP 1963 (då 
publikrekord) så inleddes kvällen 
med en förmatch mellan junior-
lagen från Sils IF (Arnes moder-
klubb) och Götene IF. 
Udineses besök var ett samar-
rangemang mellan de båda fören-
ingarna. Min pappa Bengt fanns 
mellan stolparna för Sils räkning. 

 Min farfar, Erik Larsson (1923-
2017), innehade mellan åren 1961 
och 1991 uppdraget som kassör i 
Sils IF. Sedan tidigare vet jag att 
farfar betalade Arne för Udineses 
besök efter matchen. 
När vi åt middag tillsammans för 
något år sedan frågade jag min 
farfar:
-Kommer du ihåg hur mycket du 
betalade till Arne?
Svar från farfar utan minsta be-
tänketid:
-7 000 kronor. Du vet, Arne var 
en man att lita på, så det var inget 
konstigt att han fick ta hand om 
ersättningen, berättade farfar 
Erik, som sett Arne sedan han var 
en tvärhand hög. 

En rimlig uppskattning torde vara 
att beloppet kan tiodubblas idag.
-Jo, det känns rimligt, svarade 
farfar när jag nämnde den förmo-

dade tiodubbblingen av penning-
värdet. 

 Arne Selmosson både inledde 
och avslutade sin italienska proff-
skarriär i Udinese. Under den 
första säsongen blev man tvåa i 
ligan, vilket alltjämt är klubbens 
bästa ligaplacering någonsin.

 3 800 personer fanns på plats på 
Västerby den där kvällen. Dess-
utom, publiken kom tidigt, så alla 
var på plats redan till juniormat-
chen:
-Det var ju jättestort för oss ”ske-
tonga” att springa in på Västerby 
den kvällen. Jag minns det som 
igår och det är ett stort minne, be-
rättade min pappa Bengt nu under 
hösten 2017. Pappa är född 1946.
Under 2015 lottades Götene IF 
mot Malmö FF i Svenska Cupen. 

Här nedan följer det inlägg jag 
gjorde på Facebook bara någon 
timma efter att slutsignalen ljudit:
 Detta har ”Jag var där”-nivå!

Jag har många gånger undrat hur 
det var på Västerby IP i Götene 
den där matchen 1963, när Göte-
nesonen Arne Selmosson gästade 
Västerby med sitt italienska lag 
Udinese och 3 800 personer kan-
tade planen.

Jag behöver inte fundera längre!
Idag, söndagen den 8 november 

2015, slogs anläggningens publik-
rekord från nämnda match. 

Matchen i andra omgången av 
Svenska Cupen mellan Götene IF 
och Malmö FF - 0-5 efter 0-3 i 
halvtid - sågs av 4 036 betalande.

En helt fantastisk publiksiffra i ett 
för årstiden fenomenalt väder. Vi 
som var där lever på detta länge.
Och tänk vad roligt att svenska 
storklubbar ställer upp med bästa 
tänkbara lag när de mindre fören-
ingarna får besök.

Då jag känner han som gjorde 
layout till matchprogrammet så 
vet jag att Götene IF:s ordförande 
Bengt Rosén i sista stund ville ha 
en rad tillagd: ”Spara matchbladet, 
det kommer att bli värdefullt!”. Så 
rätt han fick den gamle riksdags-
mannen (Folkpartiet, 1985-1994).

Till sist: Vid bra väder trodde jag 
på minst 2 000 åskådare, men 
detta överträffade alla mina för-
väntningar. Götene har vibrerat av 
fotbollssnack i flera veckor.

Och MFF.s nästa match är visst 
mot ett lag som kallas PSG...

Fredrik Larsson 
Götene
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De ”riktiga” Fåglumbröderna
Säg Fåglumbröderna och varje 
idrottsintresserad person, i var-
je fall med några år på nacken, 
ler igenkännande.
Brödrakvartetten Petters-
son från Vårgårda tävlade för 
Fåglums CK 1959 - 61, eftersom 
det inte fanns någon cykelklubb 
i Vårgårda. När Vårgårda CK 
bildades hösten -61, lämnade 
bröderna Fåglum. De fick under 
sina år i Fåglum epitetet Fåg-
lumbröderna.
- Men det är egentligen vi, som 
är de ”riktiga” Fåglumbrö-
derna, menar Stig Magnusson. 
Mina bröder Per, Olle och jag 
är födda i Fåglum och vi spe-
lade bordtennis i Fåglums IF, 
som brödratrio, innan bröderna 
Pettersson kom hit.
Och faktum är att vi kallades 
för Fåglumbröderna, i alla fall 
lokalt, innan Petterssons tog 
över.

Så började det
Brödratrion Magnusson, Stig, Per 
och Olle växte upp i Fåglum i 
skuggan av andra världskriget. 

Som de flesta idrottsintresserade 
ynglingar spelade de fotboll på 
sommaren och pingis på vintern.
- Vi höll till i Fåglum IF:s klubb-
lokal, där det fanns ett par bord, 
säger Per. Där tillbringade vi 
många kvällar. 
Vi fick elda i en kamin, för att få 

varmt i lokalen. Vi kom på, att 
trasiga bordtennisbollar var väl-
digt bra att tända med.
- Vi hade också ett utrymme på 
vinden hemma, där vi kunde 
spela, flikar Olle in. Där hade vi 
snickrat till ett bord av entums 
brädor. 
Eftersom de var olika långa och vi 
inte fick såga av dem för pappa, 
så blev bordsändarna inte jämna. 
Nätet hade mamma virkat av garn.

- På den tiden var det racketar 
med gumminabbar som gällde, 
minns Per. 1948 kostade ett rack 
tre kronor.
- Jag spelade med ett hemmagjort 
rack ett tag, berättar Stig, som är 
äldst av bröderna. Det var utsågat 
av en masonitskiva.

Bollarna var en-, två- eller tre-
stjärniga.
- Vi fick nöja oss med en-stjärniga 

bollar, som vi köpte i Nossebro 
Järnhandel, säger Per.

Seriespel
I mitten på 50-talet var Stig och 
Per kvalificerade för Fåglums A-
lag, som spelade i div. 3. Säsong-
en 57/58 var det dags för Olle att 
ta plats i laget. 
58/59 kvalade brödratrion till 
div. 2, men det blev förlust mot 
Vänersborg. Genom ett extra kval 
mot Varberg, inför 200 åskådare i 

Fåglum, tog man ändå steget upp 
i ”tvåan”.
- Säsongen 59/60 vann vi serien 
och fick, som första brödratrio 
någonsin, kvala till allsvenskan 
mot Olympic från Malmö, minns 
Olle. I Baltiska hallen förlorade vi 
med 4 – 6. 
Returen, som spelades i Vårgårda, 
sågs av 400 personer. Även här 
blev det förlust, nu med 3 – 6. 

Noterbart är att Per vann alla sina 
matcher i kvalet.
Fåglum fortsatte att spela i div.2 i 
ytterligare två säsonger.

Per går vidare
Alla tre bröderna fanns med bland 
de 50 bästa i Sverige. Per ranka-
des som tvåa i Västergötland efter 
Hasse Alsér. 

Det stod snart ganska klart att Per 
var den bättre av bröderna. Det 
medförde att han säsongen 60/61, 
efter kvalförlusten, lämnade 
Fåglum och gick över till Norrby, 
som låg i allsvenskan. Där blev 
han lagkamrat med Hasse Alsér 
och Tony Larsson.
- Vi blev tvåa det året efter Djur-
gården, som blev svenska mäs-
tare, berättar Per. 
Tyvärr lämnade Tony klubben ef-
ter halva säsongen. Hade han varit 
kvar, är jag säker på att vi blivit 
mästare istället.

Därefter gick Per till BTK Linné, 
där han spelade i några säsonger. 
Men 67/68 trappade han ner och 
började spela i Skara BTK. Där 
återförenades han med Olle, som 
spelat i Skara sedan 1963.

När Skara 68/69 vann div.2, valde 
Per och Olle att inte ställa upp i 
kvalet.
Säsongen 71/72 gick Per tillbaka 
till Fåglum och spelade för dem 
ett tiotal säsonger i div.2.
 
Stig fortsatte att spela i Fåglum 
ända till början av 90-talet, då en 
armbågsskada satte stopp.
Stig satsade, efter att han slutat 
spela, på en domarkarriär.
- Jag har varit internationell do-
mare i 20 år och dömt i 20 länder, 
bl.a. i Indien, berättar han.

Per hörde till den yppersta sveri-
geeliten under några år. Han tog 

Bröderna Magnusson, Per, Olle och Stig
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brons i två SM, efter Hasse Alsér 
och Kjell Johansson.
Per var också med i landslagstrup-
pen vid några tillfällen.

- Men jag fick aldrig spela några 
landskamper, säger han. Jag var 
med som sparring, bl.a. för att jag 
var en utpräglad defensivspelare.

Och nu…
Per och Olle är fortfarande aktiva 
som veteranspelare. De har delta-
git i flera Veteran-VM. Per vann 

ett singel-VM i England 1998, då 
han var 60 år. Han har också ett 
dubbel-VM tillsammans med Toni 
Borg, Arboga, från 2004 i Japan.

- Jag deltar faktiskt fortfarande i 
seriespel, berättar Olle, idag 77 år. 
Jag spelar i IFK Lidköpings C-lag 
i div. 5. 
Där kan jag ibland ha lagkompisar 
som är 15 år, säger Olle, Benja-
min bland de ”riktiga” Fåglum-
bröderna.

I Fåglum är bordtennisen nedlagd.
- Sedan några år tillbaka finns 
det ingen bordtennisverksamhet, 
avslutar Olle, inte utan lite sorg i 
rösten.

Jan-Åke Ek     
Lennart Karlsson

Bröderna Stig, Per och Olle Magnusson. Bordtennisspelare i Fåglum. 
Lag i division 2. Bilden är från 1958

Centralt museum för idrott
Redan på 1930-talet diskuterades 
det om inrättande av ett museum 
för idrott i Sverige. Det var Cen-
tralföreningen som drev frågan. 
I en skrivelse som skickades till 
förbund och föreningar runt om i 
Sverige var frågan hur de ställde 
sig till förslaget. Nästan 150 svar 
inkom från de som fått frågan och 
i de flesta fall var man positiv till 
att tillskapa ett idrottsmuseum i 

Stockholm. Flera av svaren hade 
i tillägg att man inte kunde bidra 
med ekonomiska bidrag. Från 
specialförbunden för fotboll, ski-
dor och skytte såg man positivt på 
ett museum men helt utan ekono-
miskt bidrag från dessa förbund. 
Föreningar som KSSS meddelar 
att man endast medverkar vid 
Sveriges sjöfartsmuseum. En 
annan förening, Kungliga Motor-
båtsklubben upplyser Centralför-
eningen om att de föremål klub-
ben förfogar över endast är till för 
utställning i Sjöhistoriska museet.

Göteborgs distriktsidrottsförbund 
svarade att man är måttligt intres-
serade. Svaret från Göteborg var 
följande; ”att i någon avsevärd 
grad tillmötesgå Centralfören-
ingens önskemål för ett idrotts-
museum i Stockholm stöter på 
svårigheter. Sedan 1923 har vi 
i Göteborg arbetat för att skapa 
ett idrottsmuseum i Göteborg. 
Framlidne ordföranden i Örgryte 
IS redaktör Wilhelm Friberg har 
efter jubileumsutställningen 1923 

arbetat för att skapa ett museum 
i Göteborg. De hittills anskaffade 
pokalerna och annat är nu över-
lämnade till Göteborgs stadsmu-
seum. I Göteborgs sjöfartsmuse-
um finns en särskild avdelning för 
segling och rodd samt hithörande 

idrottsgrenar. En del föremål äro 
redan överlämnade dit”. 
I Göteborg önskade man bevara 
allt sitt idrottsmaterial själva, det 
var svaret till Centralföreningen. 
Vi kan konstatera att redan i 
idrottens ungdom fanns det mot-
sättningar mellan de två största 
städerna i Sverige.
CEJ

Den vackra statyn Discobolus i
Helsingborgs Idrottsmuseum

Helsingborgs Idrottsmuseum har 
fått pris för sitt fina museum
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Idrotter – idrottsgrenar
Nedan presenteras 10 idrotter/idrottsgrenar, ett par idag historiska. Ty-
värr är bokstäverna omkastade, men med hjälp av bilder och texter kan 
du säkert finna lösningarna.
Skicka in lösningarna per mail till leomattila@hotmail.com eller per 
post till Lennart Karlsson, Skinnmo, Moholm, 461 98 Trollhättan se-
nast 1 maj. 1:a pris tre trisslotter, 2:a pris två trisslotter och 
3:e pris en trisslott.              Lennart Karlsson

1. TOTTRIGNANENIRE.
Här skall, märkligt nog, rött 
tolkas som grönt. Förr var det 
osande fotogenlampor som 
gällde. Idag är det reflexer.

2. HÄSTDOP DÅNGLENEP.
I den här idrottsgrenen fick man 
satsa utan ansats. Sista SM i gre-
nen hölls 1965. Svenska rekordet 
lyder på 3,43 meter.

3. SIPPKETLUC.
Kanske en idrottsgren för 
kameler?

4. GÄRVFERI.
Man skulle kunna tro, att den här 
idrottsgrenen är gratis, men så 
är icke fallet. Här är en tia guld 
värd.

5. HYSTBÄLGE.
Inga tyglar, inget ridspö, ingen 
hjälm.

6. BETGYSÅKT.
Att vara spänd är inget bra 
kroppsligt tillstånd. I den här 
idrotten gäller det dock att spän-
na ordentligt. Kanske ett välbe-
kant ordspråk kan vara till hjälp.

7. GNOPBINKPACH.
V.

8. SNITBENDRO.
Hammare, skruv, lim, gummi och 
bord. Snickeri? Nej, idrott.

9. SAMOARAPELLLLLL.
De tävlar två och två, i var sin 
bana, när startgrindarna har 
öppnats.

10. BLUSGLNOL.
En typisk idrottsgren för skolflick-
or, ”på den gamla goda tiden”. 
Majken Åberg var suverän. Hon 
vann mästerskapet de sista 16 
åren SM arrangerades. Hon satte 
också världsrekord den 23 juli 
1944 i Likenäs i Värmland med 
53,32 meter.
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Höstträff med en keeper
När målvakten Janne Åberg från 
Skövde var inbjuden som förelä-
sare hos Tibros Idrottshistoriska 
sällskap blev det fullsatt i Blå-
bandslokalen. 

Ett 50-tal intresserade mötte upp 
och hade en mycket trevlig kväll.
 
Janne har som keeper vaktat 
målet hos både Skövde AIK, 
Tidaholms GIF och IFK Göte-
borg. Han har faktiskt också varit 
utespelare i handboll för både 
Skövde AIK och IK Heim.

Bland hans många fina meriter 
märks bland annat målvaktsarbe-
tet i den inofficiella landskampen 
mellan Sverige och England och 
en hel del annat och inte minst i 
Skövde AIKs kvallag till allsvens-
kan 1970.

Hans rekord i att hålla nollan är 
826 matchminuter och Janne fick 
efter det smeknamnet ”katten i 
buren”.

Under sitt föredrag bar Janne en 
ljusblå basker som påminnelse 
om hans tid i FN-tjänst 1969 i 
Kongo och Gaza.

Ett minne han lyfte fram 
från denna period var 
paraduppställningen för 
Dag Hammarsköld.

Janne tog med åhörarna 
i både ord och bild till 
Gaza och Kongo och ef-
ter kaffet och kakan fick 
åhörarna följa med på 
hans intressanta livsresa 
inom både fotbollen och 
handbollen.

Text & foto:

Anita Enocksson

Janne Åberg i berättartagen
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Mitt sämsta idrottsminne!
Det var en strid ström av männ-
iskor på Bohusgatan och alla 
tycktes ha samma mål; Nya 
Ullevi och Ingemar Johanssons 
match mot Eddie Machen.

Det låg en spänd förväntan i luf-
ten och alla hastade fram för att 
hinna ta plats innan gonggongen 

skulle ljuda klockan 19.00.
Gatan var kantad av diverse för-
säljare, som ivrigt ropade ut sina 
varor. En av dem hördes över alla 
de andra:
- Päron, en krona styck!

Ingemar Johansson skulle den 
14 september 1958 möta Eddie 
Machen i en VM-kvalificerings-
match på Nya Ullevi.

Jag bodde i Skara och var 16 år. 
Vi var ett gäng, som fått tag i 
biljetter. Det var ståplats på norra 
läktaren, som då var ståplatsläk-
tare.
Anstormningen av publik var 
enorm och vi insåg att tiden till 
matchstart skulle bli knapp.

Strax innan gonggongen för första 
ronden skulle ljuda, var vi på 
plats längst upp på läktaren.
Ringen var placerad på innerplan 
och utan kikare gick det inte att se 
några detaljer.

Jag hade en enkel kikare, som 
jag försökte rikta mot ringen och 
ställa in skärpan på. Med det var 
nästan omöjligt, eftersom åskå-
darna knuffades från alla håll.

Gonggongen för matchstart ljöd, 
men jag såg fortfarande bara ryg-
gar och kämpade frenetiskt med 
kikaren. 

Plötsligt brakade jublet löst. 
”Ingo” hade knockat Machen ef-
ter 2 minuter och 16 sekunder och 
först då lyckades jag få in ringen 

och amerikanen som låg på rygg 
på ringgolvet i kikaren. Jag hade 
missat ”hela” matchen!

Sällan har väl uttrycket ”Väst-
götaklimax” passat bättre in. 
Visserligen följde några evaku-
eringsmatcher, som vi såg, men 
fiaskokänslan var total.
När vi senare vandrade på Bohus-
gatan i riktning mot Heden och 
bilen, hade den värsta besvikelsen 
lagt sig och några positiva tankar 
lyckades smyga sig på.

Jag hade ju fått komma till Göte-
borg och Nya Ullevi, vilket inte 
hände varje år. 
Jag hade fått bli delaktig i ett nytt 
arenarekord för idrott på 53 614 
åskådare och jag hade, trots att 
jag inget såg, fått vara med när 
”Ingo” tog det avgörande steget 
mot en VM-match.

Försäljarna utmed gatan fanns 
kvar. Även nu hördes han med 
päronen över de andra. 
Men
erbjudandet till presumtiva köpare 
var ändrat:
- Knock-out päron! Två kronor 
styck!

Lennart Karlsson

En klassisk biljett till tungviktsmatchen på Nya Ullevi Göteborg 1958

Ingemar Johansson i Boråshallen 1958
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Borås Idrottsveteraner i direktsändning
Idrottsveteranerna i Borås träffas 
sedan tjugo år en gång i månaden 
i Boråshallens Rotunda enligt ett 
sedan länge inarbetat upplägg där 
social samvaro, fika och föredrag/
möten med kända profiler står 
på programmet. I snitt brukar ett 
drygt hundratal veteraner delta 
med toppar på närmare 150 när 
namn som Anders Svensson, 
Thomas Ravelli och Lasse Nils-
son medverkat på senare tid.

Vid decembermötet i fjol blev 
det emellertid helt annorlunda än 
vanligt. Radio Sjuhärad med jour-
nalisterna Caroline Aronsson och 
Kristin Holmberg i spetsen sände 
nämligen direkt från Idrottsmuseet 
och Idrottsveteranerna under hela 
tre timmar. 

Huvudpunkten i cafédelen var 
en längre och mycket intressant 
intervju med längdhopparen Peter 
Häggström. Detta kompletterades 
med information om lokalradions 

verksamhet och av intervjuer med 
veteraner i publiken, t ex de båda 
som kan ses på fotot här bredvid.

Till vänster står Leif ”Loket” 
Olsson, målgöraren som blev en 
mycket framgångsrik back, (det 
riktiga ”Loket” enligt i varje fall 
alla elfsborgare!), och till höger 
ser vi vänsterhalven Bengt Lind-
roth, en annan elfsborgsprofil. 

Leif och Bengt spelade båda i 
guldlaget från 1961, laget som 
sensationellt gick direkt upp från 
andradivisionen, nuvarande 
Superettan, och knep guldet 
direkt i allsvenskan. 

Andra som intervjuades var Hadar 
Davidsson med hela 48 vasalopp 
bakom sig (brorsan Åke har 50) 
liksom Inga-Lill Alsin och Inge-
gerd Johansson, svenska mästare i 

handboll med IK Ymer 1962, och 
deras tränare Lennart Alsin (själv 
silvermedaljör med KFUM Borås 
1965). Claes-Göran Niklasson 
som bl a skrev sport i Expressen 

tidigare är en annan profil bland 
veteranerna som kunde berätta om 
när han åkte Vasaloppet tillsam-
mans med Ingemar Johansson. 

Efter att caféet var avslutat gjorde 
sedan Kristin Holmberg och 
undertecknad en rundvandring i 
Idrottsmuseet som också sändes 
direkt. 

Allt tillsammans en kul förmiddag 
med mycket PR och uppmärk-
samhet för Idrottsveteranerna och 
Idrottsmuseet!

Tommy Olsson

Foto: Lennart OdéenKjell Sternfeldt och Thomas Ravelli

Thomas Ravelli i berättartagen

Leif  ”Loket” Olsson, och Bengt Lindroth intervjuas av
Radio Sjuhärads Kristin Holmberg i Boråshallen

Längdhopparen Peter Häggström
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En snart hundraårig kulturell och idrottslig historia
En snart hundraårig kulturell och 
idrottslig historia av verksamhet 
inom IFK Falköping - allt sam-
lat i ett alldeles nytt digitalt IFK 
Falköping-Arkiv. 
Det är vad IFK-profilerna Peter 
Turin och Sven Clenow åstad-
kommit på ganska kort tid. 
Från starten 1921 och fram till nu 
finns cirka 120 lagbilder, 1000 
matchklipp från 30-talet och fram-
åt, 1000 personbilder, tidiga filmer 
bl a från matcher i Tidaholm på 
1950-talet, klassiska ljudbanden 

med Göran Einarssons intervjuer 
med Harry Lundberg, föreningens 
år-för-år-berättelser från 1921, 
Gamla IFKs historik från starten 
1948, Oden Cup historiken från 
starten 1982 och väldigt mycket 
mera. 
Totalt är det drygt 3000 objekt på 
datamässigt runt 16 GB.
Upphovet var i januari 2012 när 
Peter Turin ringde Sven Clenow 
för att hänga upp gamla foton i 
IFK-lokalen på Odengatan. 

Samtidigt började de träffas varje 
tisdag förmiddag, blev fler och 
fler och började med program och 
studiebesök. 
Det blev starten av Tisdags-
Kamraterna, idag trettio grånade 
fotbollskompisar som ses varje 
tisdagsförmiddag. 

Nästa projekt blev att samla kun-
skap, minnen och material kring 
Kvartersfotbollen i Falköping, 

det blev mycket från åren 1945 
till 1960. När det var dags att 
runda av jobbet kring Kvarters-
fotbollen trycktes en skrift med 
bilder,minnen och historier. 
Det blev också en mycket välbe-
sökt utställning på Falbygdens 
Muséum.

TisdagsKamraterna växte hela 
tiden med studiebesök hos olika 
företag och Idrottshistoriska 
sällskap. 
Man bjöd också in intressanta 

föredragshållare. Helt plötsligt 
hade man skapat ett eget mycket 
populärt gubbdagis med fram till 
nu runt 200 tisdagsträffar. Det är 
inte nån formell förening men alla 
gillar idrott och speciellt fotboll 
givetvis. 

Man håller till i den gemensamma 
klubblokalen för IFK Falköping  
och Falköpings KIK. Allt är fri-
stående från både IFK Falköping 
och Föreningen Gamla IFK, även 
om det förekommer samverkan. 

Arkivet blev något som egentli-
gen heller inte var planerat. Men 
med Lars Björkmans tidigare 
samlade bilder och eget insamlat 
material ville Sven Clenow skapa 
struktur och ordning i sin dator. 

Sedan har man lånat klippalbum 
från många gamla IFK-are och 
skannat massor med gamla tid-
ningsreferat.  

Och när allt bara ramlade på med 
Peter som jagade material och 
Sven som skannat, sorterat och 
katalogiserat allt fanns det bara 
där - IFK Arkivet. 
Arkivet kommer aldrig att bli ett 
färdigt arkiv, det byggs på hela 
tiden. Peter och Sven är helt över-
tygande att det fortfarande finns 
mycket material i gömmorna hos 
folk, dels tillkommer ju ny verk-
samhet hela tiden. 
Arkivet är idag samlat i ett stort 
USB-minne - idag version 1.0 - 
som ideellt säljs till intresserade, 
där alla pengar går till IFK-idrot-
ten. 
Efterhand när det kommer nya 
versioner av Arkivet kan köparna 
kostnadsfritt uppdatera sina USB-
minnen.
Peter och Sven tror att IFK-Arki-
vet men även TisdagsKamraterna 
och Kvartersfotbollen är ganska 
unikt och är självfallet stolta över 
vad man åstadkommit. 

Men så är vi väl lite nördar, både 
Peter och jag, säger Sven. Skrif-
ten om Kvartersfotbollen är en 
höjdare. Och bland alla foton i 
klubblokalen är nog vårt eget 
Wall-of-fame det som sticker ut. 
Det är en presentation över IFK 
Falköpings spelare i landslag, 

allsvenskan, spelaren med flest 
matcher och bäste målgöraren 
genom tiderna. 

I det digitala arkivet finns många 
godbitar men jag lyfter gärna 
fram statyn som Nisse Persson 
fick redan 1931 med textplat-
tan ”Intresserades Hederspris till 
Bäste IFK-spelare”. 

De fina tidiga lagbilderna är ju 
också intressant lokal kulturell 
idrottshistoria.

Peter Turin och Sven Clenow

Hederspris 1931 Nisse Persson

Arne Käll, IFKs meste målskytt genom tiderna
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Gott och blandat

Som det framgår i Urban Lidrots artikel om Fotbollsplaner är mitt liv på sidan 4 tävlades det i speedway 
på Hallevi Motorstadion i Överlida på 1950-talet. Tävlingen Överlidakannan vanns av många kända förare 
däribland Olof Harald Nygren mera känd som ”Varg-Olle” samt  femfaldige världsmästaren Ove Fundin.

Lennart Fagerlund från Mariestadcyklisten 
vinner Kinds Grand Prix-lopp som kördes i 
Limmared 1977. 

Tävlingen kördes under ett antal år och det 
var alltid stor publik utmed banan.

Fagerlund vinner även loppet 1979. 

Lennart Fagerlund i tät och där bakom Rudi 
Scheeler, SAAB och Mats Eriksson från 
Trelleborg CK.

Foto: Lennart Odéen

Autografskrivande
Ingemar JohanssonKarl ”Fritsla Kalle” Johansson

tävlade i både cykel och skidor
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WIS ÅRSBERÄTTELSE 2017
Styrelsen har bestått av 
Roland Gustafsson, ordf, 
Lars-Göran Bengtsson, v ordf, 
Tommy Olsson, sekr, 
Börje Gustavsson, kassör, 
Bengt-Göran Bäcklund, 
Karin Monsén-Karlsson och 
Göran Zettergren, ledamöter, 
samt Carl-Erik Johnsson och 
Janne Åberg, ersättare. 
Carl-Erik Johnsson representerade 

också Västra Götalands 
Idrottsförbund. Styrelsen hade sex 
protokollförda möten under året. 

Samtliga 17 idrottshistoriska säll-

skap i landskapet var medlemmar 
i WIS. 
Antalet medlemmar i sällskapen 
uppgick vid årsskiftet till 4236.

Årsmötet  hölls på Biograf Stjär-
nan i Nossebro. 62 personer från 
15 av sällskapen deltog. 

Efter förhandlingarna visades 
filmen om Allan i Flaskhall, en 

fantastisk man som trots närmare 
100 år och ett handikapp lever ett 
rikt liv med Vasalopp, dans och 
cykling.

Årets sommarmöte hölls i Storsjö-
strand i Vårgårda i samband med 
att Wårgårda IHS firade 20-årsju-
bileum. 

Förutom sedvanlig information 
i olika frågor gästades mötet av 
cykellegendaren Gösta ”Fåglum” 
Pettersson och Fredrik Davidsson, 
nyckelperson i Horlabygden. 

Under hösten arrangerades en 
idrottsresa I Vasaloppets spår. 

Resan gick till Limedsforsen och 
Sixten Jernbergmuseet, 
Vasaloppsstarten i Berga by, 
längs spåret med blåbärssoppeut-
spisning mm i Evertsberg, Mora 
och Vasaloppsmuseet samt Lug-
nets sportcentrum och skidmuseet.

WIS har som tidigare gett ut 4 
nummer av WI, Westgötarnas 
Idrottshistoria. 

Nya redaktörer för året har varit 
Steve Gustafsson och 
Lennart Odéen. 
Styrelsens redaktionsgrupp har 
bestått av Tommy Olsson, 
Carl-Erik Johnsson och 
Lennart Karlsson.

Arbetet med de tre projekten Vita 
fläckar, Internationella mästare 
och Föreningsdokumentation 
2020 har fortsatt under året. 

Längst har det senare kommit 
vilket dokumenterades vid en 
lyckad konferens i frågan i Vara. 

Hemsidorna på IdrottOnline har 
utvecklats under året genom sär-
skilda insatser av Janne Åberg.

Tommy Olsson
Foto: Lennart Odéen

Gösta ”Fåglum” Pettersson 
berättade om sitt liv som 
cykelåkare i världseliten

Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskaps vice ordförande
Lars-Göran Bengtsson på 
väg upp med medlemmarna
i Bergbanan i Falun

Medlemsresan 2017 gick i traditionsrika Vasaloppets spår



17

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap

Årsrapporter 2017 från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar
Borås Idrottshistoriska Sällskap

Sammandrag av årsberättelse
Alingsås IHS

Årsmötet ägde rum den 20 mars. 
Ett 40-tal medlemmar deltog. 
Sven-Åke Mökander var mötes-
ordförande. 
I anslutning till mötet medverkade 
alingsåsaren och professorn Tho-
mas Gustavsson och berättade om 
sitt liv utifrån sin självbiografi. 

Pär-Göran Björkman omvaldes 
som ordförande. 

I inomhusarenan Estrad har vi en 
utställningsmonter där vi under 
året har presenterat material från 
volleyboll och ridsporterna, samt 
i slutet av året, från våra egna 
samlingar. Traditionellt har vi haft 
öppet hus i vår klubblokal fem 
gånger, vårträff i Scoutstugan och 
höstträff i Ängabostugan. 

Vid den sistnämnda träffen med- 
verkade Erik Hallberg, som berät-
tade om sitt arbete med att  skriva 
Alingsås historia inför stadens 
400-årsjubileum 2019. 

Många av sällskapets medlem-
mar deltar i det populära idrotts-
kafe, som anordnas varje vecka i 
Alingsås klubbstuga, där idrottare 
och andra ”kändisar” ofta med-
verkar.

Den 1 februari flyttade vi in i våra 
nya lokaler på Lendahlsgatan 6. 
Det har gett oss möjligheten att 
få verksamheten mera tillgänglig 
och utåtriktad. 

I början av året gick mycken tid 
till planering och genomförande 
av flytten. Den 21 oktober för-
rättades invigningen av lokalen 
samtidigt som vi firade sällskapets 
25-årsjubileum. 

Många medlemmar och inbjudna 
gäster deltog, bland dem heders-
medlemmarna Lars Blomqvist 
och Henrik Svensson. 
Den sistnämnde markerade invig-
ningen med ett kraftfullt gong-
gongslag.

Borås Idrottshistoriska 
Sällskap 2017

Styrelsen har under året bestått 
av Tommy Olsson, ordf, Arne 
Kjörnsberg, v ordf, Lennart 
Alsin,  Björn Bergquist, Maritha 
Hallberg, Kjell Sternfeldt och 
Göran Zettergren, ledamöter, samt 
Carl-Erik Johnsson, Jörgen Lind-
bratt och Lars Sundin, ersättare. 
Kjörnsberg, Bergquist och Sundin 
utses av kommunfullmäktige, 
övriga av BIS årsmöte.

Olof Toftby har arbetat ideellt som 
kanslichef. Steve Gustafsson har 
varit datakonsult och har tillsam-
mans med  Lennart Odéen utgjort 
redaktion för WI. 
BIS har under året haft sju an-
ställda med arbetsmarknadsstöd. 
Kansliet har varit öppet kontorsti-
der måndag till fredag.

Medlemsantalet var 578 varav 
422 enskilda medlemmar och 156 
föreningar. Idrottsmuseet hade 
som tidigare öppet i anslutning 
till evenemang i Boråshallen och 
specialbokade visningar. 

Besöksantalet uppgick till 1 258, 
en mindre minskning som sam-
manhängde med färre arrang-
emang i hallen.

Idrottsveteranerna hade tio sam-
mankomster under året med en 
genomsnittlig publik på drygt 
hundra personer med toppar på 
drygt 140 vid mötena med Tomas 
Ravelli, Magnus Svenungsson 
och Lasse Nilsson. Antalet kultur-
evenemang uppgick sammantaget 
till 42.

BIS medverkade under året med 
synpunkter och material till 
Textilmuseets sommarutställning 
”Klädd för sport” och tog fram 
en bildbandsdokumentation över 
60-årsjubilerande Boråshallen. 
Hemsidan genomgick en omfat-
tande översyn och utbyggnad.

Essunga idrottshistoriska 
sällskap

Sällskapet började verksamhets-
året med årsmöte den 28 februari. 
Gästföreläsare Kjell Andersson 
från Grästorps ishockeyklubb. 

Vi har under året haft 5 st ordina-
rie möten. 

På biografen Stjärnan stod vi som 
värd för Westgötarnas idrottshis-
toriskasällskap årsmöte. 
Mötet avslutades med filmen om 
Allan i Flaskhall av Stefan Qvint.  

Lunch intogs på restaurang Lilje-
dals.

Sällskapet har även deltagit vid 
Essunga kommuns företagsmässa.
Handbollsresa Alingsås-Sävehof i 
mars månad.

Fotbollsresa Elfsborg-Malmö på 
våren.
Fotbollsresa Elfsborg-Djurgården 
på hösten.

Cafékväll i november inför en 
fullsatt salong visades filmen om 
Allan i Flaskhall.

Essunga Idrottshistoriska Sällskap
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Årsrapporter 2017 från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar
Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap

Herrljunga Idrottshistoriska 
Sällskaps 

Årsrapport för 2017

Vår styrelse har under 2017 haft 
följande sammansättning:
Ordförande Harry Nilsson, 
sekreterare Görtz Karlin, 
kassör Jan-Eric Johansson, 
samt ledamöterna Robert Carlson 
och Krister Kvarnström,    
      
Under det gångna verksamhetsår-
et har vi haft fyra stycken proto-
kollförda styrelsemöten. 
Årsmötet den 15 februari var 
välbesökt och hölls på Blomdahl 
Café.

Vi har under har vi deltagit vid 
WIS årsmöte i Nossebro, och på 
sommarmötet vid Storsjöstrand i 
Horla. Vi var även representerade 
på en  träff i Vara Folkhögskola 
son anordnades av WIS för att 
diskutera det pågående projektet 
“Föreningsdokumentation 2020”
  
 Tillsammans med Vårgårda 
Idrottshistoriska Sällskap anord-
nade vi ett uppskattat och välbe-
sökt idrottscafé på temat fotboll 
med ingen mindre än meste A-
landslagsmannen Anders Svens-
son som gäst.

Vi har också haft ett idrottscafé 
där Herrljunga Flygklubb fick 
tillfälle att presentera sin impone-
rande verksamhet. 
Presentationen genomfördes på 
ett proffsigt sätt av flygklubbens 
Henrik Svensson. 
Under november medverkade vi 
också med vårt utställningsma-
terial på Föreningsarkivets dag i 
Herrljunga.

En helsidesartikel om John-An-
ders “Jonte” Sjögren, som hedra-
des med en plats på Herrljungas 
Walk of fame har varit vårt 
bidrag till tidningen Westgötarnas 
Idrottshistoria det gångna året.

Styrelsen
Herrljunga Idrottshistoriska 
Sällskap

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap

Karlsborgs Idrottshistoriska 
Sällskap 2017

Styrelsen har haft följande sam-
mansättning: Roland Gustafsson, 
ordf, Lena Gustafsson, sekr, Göte 
Ivarsson, kassör, Lars-Erik An-
dersson, Martin Grudemo, Chris-
ter Carnegren, Åke Engvall och 
Håkan Larsson, ledamöter samt 
Lars Lindström, ersättare. Styrelse 
har sammanträtt tio gånger och 
har därutöver hållit tolv arbetsmö-
ten. Antalet medlemmar var vid 
årsskiftet 153 stycken.

Under året har Karlsborgs IHS 
fortsatt arbetet med ”Förenings-
dokumentation 2010”, renoverat 
och ommöblerat klubblokalen, 
haft Öppet Hus vid fyra tillfällen 
och genomfört ett studiebesök hos 
Vanäs IF på Vanäsverken och en 
medlemsresa till Fotbollsmuseet i 
Degerfors.

Sällskapet har deltagit i av WIS 
och SISU arrangerade konferen-
ser som WIS årsmöte i Nossebro, 
sommarmötet i Vårgårda och 
medlemsresan till Sälen, Mora 
och Falun och har ytterligare be-
sökt Idrottscaféer i Tibro, Vadsbo, 
Skara, Vårgårda, Borås och Lid-
köping samt träffar med Femklö-
vern i Skara och Töreboda.

Karlsborg har slutligen deltagit i 
korpserien i boule, hållit hemsidan 
uppdaterad, regelbundet skrivit 
artiklar till Westgötarnas Idrotts-
historia, haft reportage i SLA och 
Karlsborgs lokal-TV samt sam-
manträffat med au i kommunens 
Kultur- och fritidsnämnd 
angående stöd och samarbete.

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap

Lidköpings Idrottshistoriska 
Sällskap 

Årsrapport 2017

Styrelsen har under verksamhets-
året haft följande sammansättning:
Ordf. Leif-Ove Gustafsson. 
vice. ordf. Bengt-Göran Bäcklund, 
sekr. Jan Ottosson, 
vice sekr. Gunnar Olausson, 
kassör Göran Karlsson. 
Ledamöter Harald Falk, 
Sven Ljungström. 
Styrelsesuppl. Carl-Erik Carlsson, 
Kjell-Ove Hultfelt och Sten-Olof 
Johnzon.

Årsavgiften i LIHS 2017 har varit 
120 kr för enskilda och 200 kr för 
föreningar.

Idrottsmuseet har varit öppet på 
vardagar kl. 9-12. Antalet besö-
kande under året uppgick till dryg 
2 600 inkluderande tisdagsträf-
farna och de möten som hållits på 
museet. 
Varannan tisdag har vi haft gästfö-
reläsare.
Styrelsen har utöver årsmötet haft 
11 protokollförda möten. Arbets-
grupperna har haft möten och 
arbetsdagar varje månad.

Medlemsantalet var vid årets slut 
528 st varav 487 enskilda och 41 
föreningar.

Sällskapet har haft en anställd 
kanslist (50 %) genom arbets-
marknadsåtgärder sedan 1 mars
Arbetet under året har bedrivits 
i tre arbetsgrupper, Idrottsmu-
seet, Dokumentation och Mark-
nad. Ekonomi resp. kansli är två 
övergripande enheter direkt under 
styrelsen. 
Ansvarig för kansliet är Folke 
Brink som till sin hjälp har Jenny 
Andersson som ansvarig för data, 
filmutrustning, hemsida, posthan-
tering mm.

Dokumentation av sporter, fören-
ingar, idrottsprofiler och händel-
ser har fortsatt i stor omfattning. 
Bandinspelade intervjuer har 
gjorts med ett antal lokala 
idrottsprofiler.
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Årsrapporter 2017 från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar
Årets Tema-utställningar har varit 
”1970-talet-En framgångsrik pe-
riod i Lidköpings idrotthistoria”
Bildspel med kåseri har visats på 
Majgården, Bräddegården

Öppet hus i november tillsammans 
med övriga aktörer i Stads-
trädgården. 

Öppet Hus på Idrottsmuseet och 
Miniutställning den 6 juni i Stads-
trädgården.

Miniutställning och medlemsvärv-
ning på Arenan i Lidköping vid två 
av Villas hemmamatcher.

Ett medlemslotteri har genomförts. 
Lotteriförsäljning, tombola, har 
skett på Hjertbergs i maj och 
december

Fotbollsresa för medlemmar till 
Jönköping Stadsparksvallen för 
match mellan Jönköping och Djur-
gården. Vi besökte också Vapen-
museet i Huskvarna.

Träffar med Femklövern i Skara 
med visning av Vilanområdet och 
Vadsbo med puttingtävling på 
Månsaruds Golfbana förutom sed-
vanligt utbyte av idéer och arbets-
sätt.

Planerings- och utvärderingsdag 
för styrelse och arbetsgrupper på 
museet i Lidköping med ”tema att 
lära känna vårt museum mera”.

3 st Medlemsinfo har getts ut till 
medlemmar och sponsorer.

Vår sida på Facebook har haft 100 
inslag under året och har nu ca 800 
följare.

Skövde Idrottshistoriska Sällskap

Skara Idrottshistoriska Sällskap

Skara Idrottshistoriska 
Sällskap 

kan summera ett 
synnerligen aktivt år. 

Medlemsantalet har ökat till 171.

Styrelsen under år 2017: 
Olle Magnusson, ordförande, 
Lennart Nordh, vice ordförande, 
Gösta Karlsson, sekreterare, 
Lars Ahlmark, kassör, 
Lennart Lund, Sten-Olof Olsson 
och Håkan Svensson.

I klubblokalen träffas varje 
tisdagseftermiddag ett 20-tal 
medlemmar för att dokumentera 
Skaras idrottshistoria.

De sex cafékvällarna har samlat 
mycket folk. Thomas Nordahl 
var gäst vid en av dessa och vid 
ett av höstens kvällar var Ronnie 
Hellström föreläsare.

Vid idrottsgalan utsåg sällskapet 
Bertil Påhlman till mottagare 
av hederspriset. Han var en av 
sällskapets grundare.

På nationaldagen fick sällskapet 
motta diplom och 1000 kr för 
förtjänstfulla insatser.

Årsberättelse 2017

Skövde Idrottshistoriska Säll-
skap, som bildades i sept 1999 
har nu avverkat sitt artonde 
verksamhetsår. 
Styrelsen har under året haft 
följande sammansättning; 
Bengt Säll (sekr), 
Solveig Sundequist, Inga-Britt 
Gustafsson, Nils Larsson, Roger 
Mohlén, Jan Sandelius (kassör), 
Börje Weiler (ordf). Styrelseupp-
leanter Kjell-Åke Magnusson, 
Olof Schönborg, Leif Adolfsson. 

Styrelsen har haft 6 protokollför-
da sammanträden, samt ett antal 
informella möten i samband med 
tisdags och söndagsöppet under 
året och dessutom årsmöte i 
museet den 22 mars 2017. 

Årets medlemsresa gick den 8 
juni till Borås Idrottshistoriska 
museum och Borås Arena, samt 
besök på Gäsene Ost-och mejeri.
                                                                                                  
Under året har vi medverkat vid 
WIS sommarmöte i Storsjöstrand, 
Horla, den 26 augusti. 

Vårt museum har varit välbesökt 
av både föreningar såväl som 
enskilda besökare och hotellgäs-
ter. SISU`distriktsrepresentanter 
gjorde ett gemensamt besök den 
13 september.
Under verksamhetsåret har ett 
gediget arbete utförts med att 
utveckla sällskapets hemsida. 

Vi har också under året medver-
kat med artiklar från vårt museum 
i  vår gemensamma medlemstid-
ning Westgötarnas Idrottshistoria. 
Medlemsantalet var vid årets 
slut 169.            
                                                                    
Skövde i januari 2018  
Skövde Idrottshistoriska Sällskap
Börje Weiler ordförande

Tibro Idrottshistoriska Sällskap

Tibro Idrottshistoriska Sällskap
Årsrapport för 2017

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 40-tal medlemmar.

Även i år avlyssnades ett band 
från Tibro Museum. 

Denna gång berättade Gunnar 
Pettersson   minnen och anekdo-
ter som modellflygare och full-
skaleflygare.

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

Fortsättning nästa sida
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Årsrapporter 2017 från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar
Styrelsen har bestått av:

Ordförande  Sven Andersson
Sekreterare  Arne Jörgensen
Kassör         Jan Lindberg
v.ordf          Kenneth Danåker
övriga ledamöter 
Bo Lundmark, Håkan Larsson, 
Christer Carnegren

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 gäst var Bo Carlsson 
från SOK i Mullsjö som berät-
tade om sina framgångar som 
orienterare. Höstträffen gästades 
av Janne Åberg från Skövde som 
berättade om sin karriär som 
handbollsspelare i Skövde AIK 
och Heim samt som fotbollsspe-
lare i Tidaholms GIF, Skövde AIK 
och IFK Göteborg vilket samlade 
ca 40 medlemmar.

Lilla Hörnan:
Utställningen i Lilla-Hörnan har 
under året exponerat fjolårets 100 
åring Tibro AIK.
Vid utställningens öppnande 
berättade Kenneth Eriksson från 
TAIK fotboll, Roger Magnusson 
TAIK Friidrott samt Bo Klamfelt  
TAIK OK om de olika verksam-
heterna. 

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

Femklövern:
Vi har deltagit i träffar med Fem-
klövern hos Skara IHS och sett 
Skaras idrottsanläggningar samt 
hos Vadsbo IHS då vi besökte 
Töreboda Golfklubb.

WIS-träffar:
Vi har även varit representerade 
på WIS vårmöte i Essunga och 
på sommarmötet i Vårgårda med 

Vårgårda IHS som värd.
Övriga aktiviteter:
Sällskapet har också varit på plats 
vid Sportlördagen i januari och 
vid Snickarspelen/Träkampen i 
september samt vid Vildmark/Po-
änggolf i Brevik.

Partners:
Vi har som vanligt haft fint samar-
bete med Tibro Kommun, Kultur 
och Fritid, Skaraborgs Allehandas 
Tibro redaktion samt SISU.

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap

Vadsbo Idrottshistoriska 
Sällskap

Ett som vanligt positivt år 2017 
för Vadsbo IHS med många ar-
rangemang och aktiviteter. 

Vi inledde året med ishockey i 
Karlstad, och matchen Färjestad-
Rögle. Ishockey i Karlstad är på 
väg att bli en tradition. 

Fotbollsspelaren Olof Mellberg

Vi har också gjort en  fotbollsresa 
till Göteborg och matchen IFK 
Göteborg-Elfsborg. 

Vi har varit värdar för 5-klövern, 
där vi provade på golf på golfba-
nan i Töreboda. 

Vi har städat på förfesten inför 
Töreboda festivalen. 
Vi serverade glögg på julmarkna-
den vid residenset. 

Den traditionella julbordsresan 
med Gullspångs Buss gick av 
stapeln den 20-21 november. 
Ett tiotal medlemmar deltog i 
skidresan till Mora i WIS regi.

Årsmötet i mars var välbesökt, 
och inbjudne gästen, förra fot-
bollsdomaren Erik Fredriksson, 
bjöd på massor av anekdoter från 
sin aktiva tid.
 
Föreläsare vid våra ”Öppna Hus-
kvällar” har varit, Albert Bunjaki, 
förbundskapten Kosovo, Peter 
Karlsson, ordförande, Väster-
götlands Fotbollsförbund,  Eva 
Olsson, Radio Skaraborg, Mats 
Löving, fotbollsspelande präst, 
Janne Åberg, fotbollsmålvakt från 
Skövde.
Medlemsutvecklingen är gläd-
jande, vid årsskiftet var vi 374 
medlemmar, en ökning med ett 
20-tal personer.  

Vi har även inför 2018 gett ut en 
almanacka.  Den har tryckts upp i 
250 exemplar, och var vid
årsskiftet i stort sett slutsåld.

Två allsångskvällar på Norrkvarn 
har arrangerats under året. Båda 
har varit välbesökta och fortsätt-
ning följer. 

Styrelsen har under 2017 
bestått av: 
Ordförande, Bo Zackrisson, 
vice ordförande, Lars-Åke 
Bergman, 
kassör, Börje Carlsson, 
sekreterare, Per-Göran Persson.

Övriga ledamöter: Stig Brånfeldt, 
Olle Malmborg, Örjan Johansson. 

Styrelsesuppleanter:  Rolf 
Markusson och Evert Karlsson. 

Adjungerad styrelsemedlem: 
Christer Carnegren.  

Styrelsen har under året haft 12 
protokollförda sammanträden.
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Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap

Verksamhetsberättelse 
för verksamheten 

1 januari - 31 december 2017

Styrelsen avger härmed följande 
verksamhetsberättelse.

Styrelsen har under året haft 
följande sammansättning.
Ordförande. Ulf Söderhielm. 
Vice Ordf. Arne Johnson. 
Sekreterare. Sven-Erik Hellberg 
Kassör. Gunnar Gladh
Ledamöter. Nils Qvist, Leif Mar-
krud, Gunnar Ring. 
Suppleanter. Ove Andersson, Gör-
gen Green, Janne Johansson
Revisorer. Bo Johansson, Sture 
Pettersson Rev. suppl. Arne Ber-
ger, Kjell Elving. Valberedning. 
Hänsköts till styrelsen.

Henry ”Garvis” Carlsson

Arbetet har fortskridit med sköt-
sel av vårt museum i Odenhallen 
Falköping.

Vi har öppet måndagar mellan kl. 
10:00-12:00 samt även vid diverse 
besökande på andra tider.

Vi har under verksamhetsåret varit 
totalt 268 medlemmar och haft 31 
träffar under året. Verksamheten 
har haft uppehåll under juni och 
juli.

Lördagen den 29 oktober var det 
invigning av statyn för ”Henry 
”Garvis” Carlsson” som i år skulle 
fyllt 100 år. Vi har till låns guld-
medaljen från OS i London som 
han erhöll i fotboll. 
Invigningstalare var fd Svenska 
Fotbollsförbundets Ordförande 
Lars-Åke Lagrell. Sällskapet har 
varit med i kommitten som har 
arbetat fram statyprojektet. 
Se även WIS tidning nr 4. 
Efter invigningen var det öppet 
hus till museet. 

Årsrapporter 2017 från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar

Vara Idrottshistoriska Sällskap 
höll sitt årsmöte den 8 mars i 
Sparbankens hörsal. Föredragshål-
lare var Erling Villeius, Skövde. 
För de idrottsintresserade slätt-
borna är han mer känd under 
efternamnet Carlsson och som fot-
bollsspelare och även tränare för 
Tråvads IF. Erling visade sig vara 
en mångsysslande idrottsman, 
som prövat på ett tiotal sporter.
Vara IHS har haft ytterligare ett 
möte under året: en träff med 
75-åriga Arentorps SK. Sällskapet 
har varit representerat vid såväl 
WIS-årsmötet i Nossebro, vid 
sommarmötet i Horla som fören-
ingsdokumentation i Folkskolan, 
Vara. Dessutom har flera artik-
lar från Vara IHS varit införda i 
tidningen Westgötarna idrottshis-
toria. Vara IHS har under året haft 
93 medlemmar.
Idrottshistoriska sällskap som 
under året besökt museet Kålles 
Rekord-Magasin: Vänersborgs 
IHF samt representanter för Tibro 
IHS.

Följande styrelse har varit verk-
sam: Ordf. Carl-Owe Johansson, 
v. ordf. Jacob Johansson, sekr. 
Jan-Erik Larm, kassör Per-Gunnar 
Lindberg. Övriga ledamöter: 
Bruno Arvidsson och Torbjörn Jo-
hansson. Ersättare: Jan Hermans-
son och Hans Lundmark. 

Vara Idrottshistoriska Sällskap

Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskap 2017

Styrelsen har bestått av Kenneth 
Ohlsson, ordf, Bertil Hedlund, 
v ordf, Irene Lennstrand, kassör, 
Stig Sjögren, sekr, Allan Anders-
son, Tomas Knutsson och Bert 
Svensson, ledamöter, samt Roland 
Svensson, suppleant.  Styrelsen 
sammanträdde elva gånger. Års-
mötet hölls 8.3 i Kullingshofstu-
gan. Sällskapet hade 235 med-
lemmar varav 214 enskilda. Sex 
personer är hedersmedlemmar.

Årets arrangemang var en resa till 
World Cup-tävlingarna i Ulrice-
hamn 21.1, ett Idrottscafé med 
Karin Martinsen 28.2, en träff 
med meste landslagsmannen i 
fotboll Anders Svensson 21.3, 
en träff med paralympiern Anna-
Carin Ahlquist 25.4, ett Cykel-
café med bl a Erik Fåglum 12.8, 
en resa till Axevalla 12.9, årliga 
jubilarcaféet 28.11 med bl a Ulla 
Hjelmer samt deltagande i Arki-
vens Dag 11.11.

Under året firade WIHS ett 
mycket lyckat 20-årsjubileum på 
Mattias Kök & Rum med Ham-
pus Haga som konferencier. För 
underhållningen svarade skön-
sjungande trion Vårgårda Voices 
60-talet gäster deltog. Tidigare 
samma dag genomförde WIS 
årets sommarmöte i Storsjöstrand 
i samarbete med WIHS, också det 
ett mycket lyckat möte.

Under året har stor energi lagts 
på att fullfölja den föreningsdo-
kumentation som på WIS initiativ 
pågår runtom i Västergötland. 
Resultatet blev en 80-sidig skrift 
där 78 föreningar presenteras.

Vid ”Vårgårda-festen” 30.9 fick 
Bertil Hedlund och Uno Nylén 
motta Vårgårda kommuns kultur-
pris för sitt engagemang i Cykel-
caféet under Cykeldagarna. Under 
hösten fick WIHS tillgång till nya 
museilokaler i f d Kyrkans Hus. 
Arbete att iordningställa dessa har 
pågått hela hösten.

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap



 
KARLSBORGS 

IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP

inbjuder/kallar till 

ÅRSMÖTE 2018
Dag: Torsdagen 

den 1 mars 2018  kl. 18.00
 Plats: Karlsborgs 
Konferenscenter

Stadgeenliga årsmötes-
förhandlingar

Kvällens gäst: 
Janne Åberg, känd 

målvaktsprofil kåserar
Enklare förtäring m.m.

 Medlemmar och alla övriga 
intresserade hälsas

Hjärtligt välkomna

Wårgårda 
Idrottshistoriska

Sällskap
KALLELSE TILL
ÅRSMÖTE 2018

Onsdagen den 7 mars kl. 19.00
i Kullingshofstugan

Servering

Välkomna!

Vadsbo Idrottshistoriska 
Sällskap

Å R S M Ö T E
måndagen den 12 mars 2018 

kl. 18.00

i MBK:s klubbstuga på 
Vänershof, Mariestad

Vi bjuder på fikat

V Ä L K O M N A

Falbygdens 
Idrottshistoriska 

Sällskap

Årsmöte
2018

Datum: 5 mars kl:18:00
Plats: Frejahallen Falköping 

(Stora ingången)
Förtäring efter 

årsmötesförhandlingarna.

 Mvh
Styrelsen//Gunnar Ring

Västerbovägen 13
52196 Falköping

Mob 0738-31 91 11
Mail: grtelekonsult@gmail.com

Tibro Idrottshistoriska 
Sällskap
inbjuder till

Årsmöte
Torsdagen den 8 mars 2018
i BLÅBANDSLOKALEN

Sedvanliga årsmötes-
förhandlingar, 

servering samt möjlighet 
att lyssna på bandinspelning 

från Tibro Museum

Alla Hjärtligt Välkomna!

BORÅS 
IDROTTSHISTORISKA 

SÄLLSKAP
 

Håller årsmöte 
torsdagen 15 mars kl 17.00 

på BIS kansli.
Fika

 Välkomna!
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Westgöta 
Idrottshistoriska 

Sällskaps årsmöte 
2018

Kallelse/Inbjudan
Lördag 10 mars på 

Billingehus i Skövde
Värdsällskap är Skövde IHS

09.30 Samling med anmälan och 
kaffe med fralla.

10.00 Årsmötet öppnas i  
Lilla teatern

Värdarna hälsar välkommen
Årsmötesförhandlingar

Information
11.30 Rundvandring i Skövde 
IHS:s eminenta museum

12.30 Lunch: Wallenbergare med 
skirat smör, ärtsallad samt pota-
tispuré.
(Meddela i anmälan ev önskan 
om vegetariskt.)

13.30 ”Mitt liv som Elvis”. Stig 
”Stickan” Carlsson kåserar om 
sin stora idol Elvis!

14.30 Avslutning

Varje sällskap/förening anmäler 
antalet deltagare och anger vilka 
som är röstberättigade. Varje säll-

skap/förening har två röster.

Anmälan till ordförande Roland 
Gustafsson via mejl westgo-
taihs@gmail.com eller mobil 

0706-730614.

Bindande anmälan senast 5 mars.
Kostnad, inkl lunch, 

är 200 kr per deltagare.

Betalas kontant vid ankomst el-
ler via bg 5423-6880 alternativt 

Swish 123 132 2882.

Samtliga årsmöteshandlingar 
bifogas för utskrift.

Ytterligare exemplar kommer 
inte att kopieras upp.

Hjärtligt välkommen!
Styrelsen WIS
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1949 arrangerades den första Häxjakten
Ett minne …
1949 arrangerades den första 
Häxjakten, IK Gandviks nat-
torienteringstävling. 30 år ef-
teråt vandrar initiativtagaren Olle 
Emteborg, då drygt 70 år, med 
pennans hjälp, tillbaka till min-
nena från den gången.
Hans artikel publiceras, orda-
grant, här nedan.
Lennart Karlsson

Den allra första gången…
Liksom Mao Tse Tung minns året 
1949 (då han lät utropa sig till 
Kinesiska Folkrepublikens pre-
sident) kommer undertecknad att 
minnas detta år.

Det var då jag under årets för-
sta månad fick ”knäppen” – att 
Gandvik borde anordna en orien-
teringstävling (natt-orientering) 
med gemensam start (givetvis 
endast för seniorer och oldboys) 
d.v.s. garvade killar, som kunde 
klara av strapatserna.

Evert och ”Bobben” invigdes i 
planerna och snart stod det klart, 
att på norra Billingen skulle täv-
lingen läggas – hårt och kuperat, 
som det var.

Inbjudan utsändes till distriktets 
klubbar (s.k. distriktstävling). 
Gemensam start skärtorsdagen 
1949. Samling: Skolan i Varnhem 
för omklädning och vidare trans-
port av kläder och ryggsäckar till 
gården Bockaskede (hemligt).

Eftersom tävlingskvällen var 
skärtorsdagskvällen, stod det ge-
nast klart sambandet med Blåkul-
la-färd och häxor – Häxjakten var 
född. 
Vid anmälningstidens utgång 
hade över 80-talet anmälningar 
inkommit.

För banläggningen svarade vi tre 
gemensamt. ”Bobben” stod för 
rekognosceringen (och Evert var 
med som rådgivare i vad mån nu 
”Bobben” tog hänsyn till ev. klok-
skaper från Evert).

Meningen var att Häx-jakten 
skulle bli ett årligen återkomman-
de arrangemang. Ett vandrings-
pris – en träsnidad ”Häxa”, som 

Sixten Dahl tillverkat, tillfaller 
meste poängplockaren på tre år. 
Poängberäkning 20-1 för de tjugo 
främsta.

En vecka före tävlingen var det 
mesta klart – utom en sak, som 
kanske skulle spoliera hela täv-
lingen – Snöhinder!!! – söndagen 
alltså fyra dagar före startskottet 
höll vi knappt på att ta oss uppför 
berget till fots på grund av halv-
meterdjup snö!

På kvällen lyssnade jag särskilt 
spänt på väderleksrapporten – 
och si det lovade ju vårvindar 
med kraftigt stigande temp. Ett 
litet hopp alltså – men skulle all 
den myckna snön på berget hinna 
försvinna?

Måndagen kom med ett präktigt 
töväder och vårvärmen piggade 
upp oss – vi ställde inte in.

Tävlingskvällen: Stor aktivitet i 
Varnhems skola m.o. Varnhems-
borna såg undrande på. 
Vad skulle det bli för slag? 

Nyfikenheten var påfallande. På 
öppna lastbilaflak fraktades de 
nära 80-talet färdigklädda, pann-
lampsförsedda premiärskubbarna 
till startplatsen NO om gården 
Storekullen uppe på berget norr 
om Skövdevägen. 
På en omarkerad stig ställdes 
raden av löpare upp, ett kuvert 
innehållande karta, tryckt angi-
velse, utdelades. 

På startsignalen skulle kuverten 
få brytas, lamporna tändas och 
så iväg. Banlängd: ca 8 km. Tre 
kontroller.
Stor spänning inför startskottet 
rådde. 

Undertecknads 10-årige son Per 
hade fått förtroendet att tända 
bomben (en kraftig sprängbomb, 
som inköpts hos Axel Anders-
sons). Per hade placerats c:a 40 
mtr bort från startlinjen för alla 
eventualiteters skull.

Så small det då.. en dov kraftig 
knall fick alla lampor att tändas 
på en gång och ett slitande i 
kuverten, på mindre än en minut 

var alla borta, någon större sprid-
ning kunde inte förmärkas till 
en början, men en ensam lampa 
blinkade iväg i 90 graders vinkel 
mot övriga fältet (och det var han, 
som vann)!

Så här många år efteråt kan jag 
förebrå mig för att jag någonsin 
vågade låta min son tända den 
hemska bomben, som startade den 
första Häx-jakten, men allt gick 
ju väl och han hade ju bett så … 
Idag skulle jag absolut ha nekat 
en 10-åring att tända på en sån 
farlig tingest.

Vi står vid målet vid Bockaskede-
vägen ett stycke upp på sluttning-
en. Allt är tyst i väntan på, att den 
första lyktan skall uppenbara sig – 
eller blir det flera, kanske många. 
Har man särat sig mycket? Från 
sista k. till målet är 

Harry ”Bobben” Bolinder

det bara att rusa ner för stigen ett 
par-trehundra meter.
Så äntligen dyker han upp i stor 
fart – ivriga ansikten riktigt 
kryper in i denne ensamme 
lyktgubbe, som nu bakom målet 
torkar svetten ur pannan. 

Vem är han denne förste vinnare 
av Häxjakten? Nils Särnmark från 
Skene SoIS – distriktsmästare i 
natt 1948. 

Ja det var ju på sin plats att just 
han skulle vinna – en mästare! 
Beundrande blickar och ivriga 
frågor – hur sprang du – jo så här 
och så här – pekar på sin karta.
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De andra dröjer. Det skulle dröja 
8 minuter, tills nästa två löpare 
uppenbarade sig.

Vid stigkröken hände det – en av 
de två lämnade stigen och sprang 
ned mot vägen – vart skulle han?
Jo du kan fråga Gösta Erixon** 
(är han bekant – åtminstone blev 
han, som den första Häx-inneha-
varen 1951). 
Han hade uppfattat ett rött sken, 
som visade sig vara en bil på vä-
gen nedanför, för mål-lyktan – där 
rök min andra plac. sa han i mål.

Men vem blev då tvåa – Jo Sven 
Westberg, IF Elfsborg, som vi inte 
visste mer om än att han var från 
Borås. 

Fjärde man blev en ung man – 
Sture Gustafsson från arrangörs-
klubben. Debut i seniorklassen. 
På hösten samma år tog han sitt 
första natt-DM i Habo (det har 
blivit många se´n).

Ja – sedan drällde löpare in i jämn 
ström och vi kunde konstatera att 
debuten blev lyckad. 
Ja det blev inte bara rosor från 
deltagarna – alla kom i mål mer 
eller mindre lika skurtrasor – bl.a. 
vid passerandet av bäcken vid 1:a 
kontrollen – där liknade bäcken 
mest en norrlandsälv och många 
påstod sig ha simmat över bäck-
en! Se det var en riktig snösmält-
ning!

Nu hade vi fått blodad tand – det 
blev Häx-jakt året därpå också, 
och nästa och … ja snart blir det 
trettionde kanske … vad vet jag?

Men populärt har Gandvik blivit 
tack vare sin traditionella natt-
tävling. Och utvecklingen från 
denna enkla början speglar väl vår 
idrotts stora genombrott.

Ja – en sak bland många andra har 
ändrats från denna första gång – 
något bombskott har mig veterli-
gen inte avfyrats till startsignal.

Men allt har blivit bättre – ja 
t.o.m. damer springer ju Häx-jakt 
nu – fastän kanske är det bara de, 
som förr brukade vara med i skyn 
på en kvast … Man kan ju undra.

Olle Emteborg

* Jag minns bomben väl, säger 
Olles son Per. 
Det small ordentligt. Ett skäl till 
att jag fick tända bomben, kan ha 
varit pappas respekt för pyrotek-
niska attiraljer.

** När det gäller ordningsföljden 
mellan tvåan och trean, sviker 
minnet Olle. 
Enl. den officiella resultatlistan 
blev Gösta Erixon tvåa och Sven 
Westberg trea.

Häxa nummer 1 Häxa nummer 4

Häxorna 2 och 3 samt 5 och 6

Olle Emteborg  och Evert Karlsson
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”Häxor”
1949 arrangerades den första 
Häxjakten. IK Gandvik, Skara, 
anordnade då, efter en idé av Olle 
Emteborg, en nattorientering på 
skärtorsdagskvällen. 
Tävlingsområdet var nordvästra 
sluttningen av Billingen, med mål 
i Öglunda.
Tävlingen omfattade bara herrse-
niorer. Premiärsegrare blev Nils 
Särnmark, Skene SoIS.

Vandringspris.
Ett vandringspris, ”Häxan”, sattes 
upp, som skulle löpa i tre år. Den 
orienterare, som hade flest poäng 
efter de tre åren, hemförde vand-
ringspriset och ett nytt sattes upp.

Ulf Smedberg

De två första ”Häxorna” var sni-
dade av Sixten Dahl, Skara. Sedan 
tog Sven Gren från Härlunda över. 
Han använde trädrötter till sina 
skapelser.

Den första ”Häxan” hemfördes 
1952 av Gösta Erixon, Ulrice-
hamns IF. Därefter tog Sture Gus-
tavsson från arrangörsklubben, en 
av Sveriges bästa nattorienterare 
under 50-talet, över. 
Han vann både ”Häxa” nummer 
två och tre.

”Häxa” nummer fyra erövrades 
av Ulf Sjögren, som represente-
rande OK Kullingshof. 

Därefter kom en ny dubbelvin-
nare; Ulf Smedberg, Trollhättans 
SOK, som vann ”Häxa” nummer 
fem och sex.  

Totalt delades 19 ”Häxor” ut i 
herrklassen. Den sista vanns av 
Erik Classon, OK Orinto, 2015. 
De sista ”Häxorna” skapades av 
Sven Grens son, Leif.

”Damhäxor”
Så småningom, 1966, fick även 
damer delta i Häxjakten. 1982 
fick de också en ”Häxa” att tävla 
om. 
Den första vanns av Annika Brä-
mersson, Tibro AIK, 1984. Nio 
”Häxor” hann delas ut i damklas-
sen. Den sista erövrades 2015 av 
Kristin Skaar, Ryda SK.

Häxjakten är idag en av Sveri-
ges äldsta orienteringstävlingar. 
Deltagarrekordet uppnåddes 1983 
med 1556 anmälda löpare. 
På skärtorsdagskvällen i år ge-
nomförs den 63:e tävlingen.

Jan-Åke Ek   Lennart Karlsson       

Gandvik en ort i Norge och en orienteringsklubb i Sverige

En idrottsförenings viktigaste 
ägodel är ordförandeklubban

Med den fastställs beslut, som 
medlemmarna kommit fram till i 
sann demokratisk ordning.
De flesta klubbor är ganska enkla, 
standardutformade, fantasilösa 
och intetsägande. Men det finns 
undantag!
IK Gandviks, från Skara, ordfö-
randeklubba är ett sådant. Som 
den orienteringsförening man är, 
har man hämtat klubban direkt 
från naturen. Den har, på uppdrag 
av klubbens tidigare ordförande 
Olle Emteborg, skapats av Sven 
Gren från Härlunda. Han har 
använt sig av en rejäl vril, när han 
utformade klubban.
Med sin tyngd och naturlighet 
utstrålar den något av den urkraft, 
som kännetecknar många idrotts-
föreningar.

Lennart Karlsson
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Älven, Viken och Kullen del 1
 - idrottsarenor till naturen -
Ån Lidan, Kinneviken, berget 
Kinnekulle och deras idrottshis-
toriska roller i Lidköpingsbygden 
under åren.

Långt innan tillkomsten av våra 
dagars idrottsarenor tävlades 
det i en mängd olika idrotter på 
platser och terränger i de delar av 
landskapet som passade de olika 
grenarna. Man sprang i skogen 

och på vägar, åkte skidor på slätter 
och kullar, skridskor på bäckar 
och dammar. 
Man simmade i åar och sjöar, 
rodde och paddlade i älvar och 
sjöar. Kanske föddes t ex hinder-
lopp genom att man sprang över 
nedfallna träd och hoppade över 
bäckar, vilket senare blev våra 
tiders hinderbana med bockar o 
vattengrav. 
Och de flesta fotbollsklubbarna 
började ofta spela i någon kohage 
eller på en gräsplätt i staden.

Efter ett tag började man anpassa 
och utrusta från början naturliga 
idrottsplatser med material och 
tillbehör så att de blev ännu mer 
lämpliga för sitt ändamål. 
T ex röjdes skog och sly för en 
skidspår, man dämde upp små 
skogsjöar eller vikar till bandy-
banor, man byggde omklädnings-
rum, kajer, etc.

Ån Lidan (eller ”Älva” som den 
lite storvulet kallas i bygden), 

Kinneviken i Vänern utanför 
Lidköping och berget Kinnekulle 
med sin speciella natur var alla ti-
digt populära platser för utflykter 
och andra fritidssysselsättningar.

Denna artikel är ett försök att i 
någon mån beskriva vad som har 
utspelats på dessa platser i Lidkö-

pingsbygden i tider från idrottens 
begynnelse och utveckling fram 
till i dag.

Lidan
Skridsko 
En av Lidköpings äldsta idrotts-
föreningar är Lidköpings Skrid-
skoklubb som fanns redan 1878, 
klubbens egentliga början är 
okänd. Den 19 januari 1881 in-
vigdes en egen bana på Lidan. 
Vid invigningen var banan rikt 
belyst, musik förekom och varma 
drycker serverades. 
Efter 1887 finns inga uppgifter 
om någon verksamhet i klubben.
Lidköpings Sportklubb bildades i 
november 1899 och senare denna 
vinter iordningsställer klubben en 
skridskobana på Lidan som belys-
tes med röda lyktor och marschal-
ler. En hel del träningsåkning 
bedrevs men inga tävlingar verkar 
ha anordnats. Däremot s k skrid-

skofester med musikunderhållning 
och servering.

Under senare år då vintrarna så 
tillåtit har kommunen plogat upp 
skridskobanor mellan broarna på 
Lidan för allmänhetens åkning.

Rodd
Lidköpings Gymnastik & Rodd-
klubb bildades 1880 och upplöstes 
1890. En roddbåt, ”fullriggad 
fyra”, inköptes från England. 
Några klubbtävlingar med god pu-

bliktillströmning arrangerades på 
Lidan. Båten såldes till Göteborg 
1888 då intresset för rodd sakna-
des. 1890 upplöstes klubben och 
ett belopp anslogs till blivande 
idrottsplatser i Lidköping.

Kanot
Lidköpings kanotförening bil-
dades i januari 1932 och redan 
följande år byggdes Kanothuset av 
medlemmarna själva vid Lidans 
västra strand vid Ågårdskogen. 

Huset finns på samma plats än i 
dag och har byggts ut i flera etap-
per och rymmer idag över 100 
kanoter, bastu, paddelmaskin och 
styrketräningsredskap. 
Många framgångsrika kanotis-
ter har fostrats i LKF, t ex Eian 
Thun och Maj-Britt Ek som vann 
SM och blev ”Stora Grabbar” på 
40-talet. På senare år har Karin Jo-
hansson deltagit i två OS samt tog 

Lidköpings Gymnastik & Roddklubb bildades 1880 och upplöstes 1890. En roddbåt, ”fullriggad fyra”, in-
köptes från England
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silvermedalj vid VM 2017. Varje 
år arrangeras tävlingar i Lidan på 
både lokal och nationell nivå. 

LKF är en av Lidköpings största 
klubbar med över 400 medlem-
mar och man har nått stora fram-
gångar i Sverige, framförallt på 
ungdomssidan.

Simning
Redan i början på 1900-talet ar-
rangerade Lidköpings Gymnastik 
& Simsällskap simskola i Lidan. 
1911 uppfördes ett Kallbadhus på 
pålar vid Västra Hamnpiren med 
11 badhytter och två trampoliner 
mot Lidan. 
Man hade även ”propagandaupp-
visning” med bl a tyska hoppet 
utfört från Torgbron. 
1920 arrangerade LGSS DM-
tävlingar i Lidans vatten. 
1927 blev det gamla badhuset 
uppspolat på stranden av Vänerns 
vreda böljor.
1934 uppfördes ett nytt proviso-
riskt badhus vid hamnpiren igen 
och där höll man på tills Framnäs-
badet invigdes 1938.

Bandy
1931 möttes Lidköpings IS och 
Wästerlunds IK på älven utanför 
gasverket, och där LIS vann med 
4-2. Senare samma år fick man en 
bättre plan längre upp på Lidan 
vid kanothuset vid Ågårdsskogen 
och som WIK och Sjödalens IK 

själva fick ploga och sköta. Älv-
brinkarna utgjorde naturliga läk-
tare och i en affisch inför matchen 
mellan Wästerlund och Mariestad 
varnades publiken för att beträda 
den svaga isen! 

Här spelade man sedan fram till 
1936 då man spolade Framnäs 
fotbollsplan och där höll man till 
fram till 1939 då Bandygrytan 
intill Framnäsbadet blev klar. 

Genom åren har sedan Lidan mest 
utnyttjats för ”spontanbandy” av 
stadens ungdomar.

Övriga aktiviteter
I alla tider har Lidan använts till 
en mängd aktiviteter av olika 
slag. Kälkåkning och ”slå kana” 
är exempel på populära nöjen ner-
för älvbrinkarna på vintrarna. 

Även motorcyklister tränade isra-
cing på älven vid några tillfällen.
Vikens SS var ett segelsällskap 
som bestod av ungdomar som 
sysslade med att bygga och kapp-
segla med modellbåtar på 

40-talet. Sina kappseglingar hade 
man på onsdagskvällarna tvärs 
över Lidan. Ingen radiostyrning 
fanns utan man fick ställa in roder 
och segel vid de båda kajerna. 
Under senare år arrangeras den 
populära ”Hjulafton” med diverse 
motoranknutna utställningar och 

uppvisningar på torgen och då 
förekommer oftast några inslag 
på Lidan med alla möjliga och 
”omöjliga” tävlingar som samlar 
tusentals åskådare längs kajerna.

Ingemar Williamsson
LIHS

Källor bl a:
Lidköpings Idrott under ett sekel 
1861-1960 av John Axén
Lidköpings Idrott 1960-2010 av 
Lennart ”Bombi” Birgersson

Fortsättning i nästa nummer

Även motorcyklister tränade isracing på älven vid några tillfällen

Affisch från 1931
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NU TAR VI OSLO !
WIS MEDLEMSRESA DEN 26-27 SEPTEMBER 2018

26 SEPTEMBER
Avresa från Västergötland med påstigning för samtliga sällskap/föreningar inom WIS
på uppsamlingsställen efter vägen.

När  vi kommer fram till Oslo: (ett mer definitivt program kommer att utsändas senare)
Lunch
Holmenkollen – presentation och Holmenkollen och besök på museet
Middag och övernattning på Olympiatoppens Sporthotel i Nordmarka.
Kanske kommer någon elitidrottare från Norge att dyka upp ?

27 SEPTEMBER
Frukost på hotellet
Ullevål (RF:s motsvarighet i Norge) – presentation av idrotten i Norge
Besök på Topidrettssentret – vad innebär detta för Norge ?
Lunch
På väg hem besöker vi Travmuseet i Årjäng
Fortsatt hemresa och avstigning vid samma platser som på utresan.

KOSTNADER 
Bussresa, lunch, besök på Holmenkollens museeum,
middag och logi dag 1 samt frukost, lunch och besök 
på Travmuseet dag 2:
Logi i dubbelrum 1 950,-/deltagare
Logi i enkelrum 2 350,-/deltagare

BOKNING (så snart som möjligt – max 
antal deltagare är 55 st – först till kvarn)
till Lars-Göran Bengtsson på följande sätt:
Mail: lgb.vanersborg@gmail.com 
Mobil: 073 639 71 88, tfn: 0521/158 12
Adress: Roddaregatan 4C, 462 35 Vänersborg

OBS !
Du som sedan tidigare har förhandsbokat dig (ca 26 st) skall nu göra en definitiv bokning !

VÄLKOMMEN MED DIN/ER BOKNING !
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Vedums Ishockeyklubb
I mitten av 1950-talet gjorde 
ishockeyn sin entré på lokal nivå. 
Först ut var Vara Sportklubb. 
Därefter följde IFK Emtunga, 
Naums Sportklubb och Tråvads 
Idrottsförening. Detta var alltså på 
50-talet och enbart som sektioner. 

I Vedum hängde man också på 
trenden och bildade en special-
klubb: Vedums Ishockeyklubb. 
Tillhållet var dammen vid Hägga-
torp. Trots ansträngningar lycka-
des man inte få till någon riktig 
bana, varpå glöden falnade och 
verksamheten försvann.

I början av 1960-talet fick de 
ishockeyintresserade i Vedum 
hjälp från annat håll. På initiativ 
av Scoutkårens föräldraförening 
och seniorscouterna såväl bygg-
des som bekostades en ishockey-
bana intill Vedums snickerifabrik 
(nuvarande Vedums Kök). Den 
nya hockeyrinken stod klar till 
vintersäsongen 1961-62.

Den 22 november 1962 kallade 
ett gäng tonåringar till diskus-
sionsmöte för nybildande av Ved-
ums Ishockeyklubb i Hemvärns-
gårdens lilla lokal. Intresset bland 
samhällets ungdomar var stort och 
redan första kvällen anslöt sig ett 
15-tal medlemmar. Till första sty-
relsen valdes ordf. Lennart Hast, 
sekr. Kent Nordqvist och kassör 
Kjell Larsson – tre 16-åringar!

Första verksamhetssäsongen hade 
man två pojklag – ett äldre och ett 
yngre. Genom lotterier fick man 
pengar till att först införskaffa 
gula tröjor hos Stig Magnussons 
sportaffär. Byxor och övrig utrust-
ning fick tillstå tills ekonomin 
stabiliserat sig. Första matchen 
för de stora pojkarna bestod i att 
möta Herrljunga IK på bortaplan. 
Med trunk och klubbor i högsta 
hugg anträddes tåget till Herr-
ljunga. Det torde varit en lustig 
syn som mötte de välutrustade 
Herrljungagrabbarna: ett gäng 
motståndare som kom inhasande 
på rinken med benskydden instop-
pade under sina finbyxor. 

Målvakten, ordförande Hast, hade 
av sin morsa fått hjälp att fixa till 

ett par skydd av plast. Hur mycket 
VIK fick stryk med? Man vann 
med 3-2!

Allt eftersom ekonomin tillät 
skaffades såväl byxor (röda) som 
annan utrustning. Man deltog i 
GP-pucken och i Vara anordnade 
ungdomsföreningen Piratens IF en 
ishockeyserie.

Seriedebuten hos de stora grab-
barna skedde säsongen 1964/65 
i Div. VI Centralserien. Mot-
ståndare var respektingivande 
lag som hängt med sedan första 

hockeyvågen: IFK Emtunga, 
Naums SK och Jonslunds IK. Det 
blev mycket härdande stryk för 
VIK-killarna första säsongen, som 
dock stoltserade med ett snyggt 
märke på bröstet, designat av 
sekreterare Kent Nordqvist.

Om det var hemmamatch en sön-
dag förmiddag, begav sig ett gäng 
på lördagskvällen efter Hylands 
hörna bort till hockeyrinken och 
spolade på ett lager med vatten 
på isen. Slangarna hängde inne i 
pannrummet till Vedums snickeri-
fabrik.

Till bortamatcherna gällde det att 
några föräldrar eller ledare i VAIS 
ställde upp som chaufförer. Ingen 
av spelarna hade körkort. Det var 
dock aldrig några problem med 
transporten. En gång lånade Stig 

Magnusson Åke Lüpperts fiskbil, 
en Folkvagnsbuss, och stuvade 
in hela laget som packade sillar. 
Därtill kom utrustningen.   
Ishockeyn i Vedum var, kan man 
säga, på lägsta eller bästa, amatör-
nivå. Efter ytterligare fyra säsong-
ers seriekrigande, beslutades att 
det enbart skulle finnas ett ishock-
eylag i kommunen.

   Det blev alltså ett slut för Ved-
umskillarna med ”efterfest” (fika) 
på motellet i Naum efter borta-
matcher. ”Skyttekungen”, tand-
läkarns son Ulf Andersson (han 
gjorde sju mål i en match), fick i 
stället för att prickskjuta mål med 
ishockeyklubban koncentrera sig 
på att sikta med geväret i högsta 
hugg (mer om Ulf Andersson se 
Vedums Sportskytteklubb).

Carl-Owe Johansson

Vedums ishockeytröja

Rätta lösningar till Historiska 
idrottsplatser.
Tyvärr smög sig en ”slamkrypare” 
in i tävlingen. Av någon svårbe-
griplig anledning döpte jag om 
Falköpings idrottsplats, Odenplan, 
till Odenvallen, vilket jag ber om 
ursäkt för.
Båda lösningarna har godkänts 
och har deltagit i dragningen om 
vinnarpriserna.

  1. Skaravallen
  2. Framnäs
  3. Silbohof
  4. Mjörnvallen
  5. Lassalyckan
  6. Grimsborg
  7. Bergevi
  8. Grevby
  9. Odenplan – Odenvallen
10. Ryavallen

Bland 73 inkomna lösningar har 
följande vinnare dragits:
Tre trisslotter: Jonny Theodors-
son, Box 219, 52043 Åsarp
Två trisslotter: Jörgen Davidsson, 
Fenixvägen 6, 54155 Skövde
En trisslott: Börje Hansson, Hus-
bondegatan 36 B, 50760 Borås
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Bokstäverna i de skuggade rutorna ger, rätt sammansatta, något aktuellt för årstiden! 
Skriv ner svaret på ett vykort eller kuvert och skicka till VÅRKRYSS 
Bo Zackrisson, Hallonvägen 9, 547 31 Gullspång.   
Rätt svar i VINTERKRYSS  skulle vara ”VINTERDAGAR”. Vi har dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Irene Lennstrand, Olstorp Liden, 447 91 Vårgårda.
2:a pris 2 Sverigelotter: Tomas Ljungström, Kyrkvägen 16, 540 66 Sjötorp.
3:e pris 1 Sverigelott:     Thomas Liffner, Bergsvägen 10, 521 96 Falköping.
Vi gratulerar vinnarna! Lotterna kommer med posten.            

VÅRKRYSS

SLUTAR 
SNART 

       
STÖRST I 
SVERIGE

DUBLINBO USA-STAT ELLIOT FÖRE EU MJÖLTYP TURKIET PATIENS TYSKLAND

   
MAT

         

HADE 
OFTA 
SJÖMÄN

     HA FLOTTE HJÄLPORG.   SLITS INGET BRA 
BETYG         

SOBO

BY I DA-
LARNA         

MYCKET 

OFTA

LÅNG RAD TORDMULE FÖRENA HALVGRÄS SÄLL-
SYNT           

GRANNE 
I ÖST

MOTTA-
GAREN                

EN                       
SJÖBLOM

                     

FÖRST                

YTOR

              
EN BY I 
NORGE      

KOLIK

OLYCKA 
I JOBBET      

GÖR 
MYGG-
BETT

SVAVEL SÄLUNGE                      

BETE

BESÖ-
KARE          

SKARA-
BORG

ORDNAS 
FÖR BARN  

FÖRBE-
STÄLLA

   VIKT ANTA-
GANDE       

DOMARE 
I ISRAEL

  LUGN

KALL 
VIND

MYNT-
SIDA KAN 

PENGAR
      

FÖRE-
TAG

KALIUM

SKOR          

NOTARIE

  FLOD SPANIEN
ARMENIEN

    

NÄST SIST

TILLSATS

  TITAN       ÄRRAD

BYGG-
MTRL              

VÄRDS-
HUS

  GRÅT DRIVER 
OMKRING 

AMPERE

JETPLAN          
THAI-
LAND

   ONT MATLUST

TRAPPOR    TÅT         

KABARE’ 
I PARIS

KAN 
HÖRAS I 
SKOGEN    

INVECK-
LAD

   NÄS
MÄR-
KESORD

            

SVÄNG

     RIK                  

FLUOR

LIKSOM     KRAFT-
LÖS            

 HEDER  EJ UPP STARK 
KÄNSLA     

FOND

KVÄLLS-
NÖJE          

FRITIDS-
HUS

 SUGER       

ÖREBRO 
LÄN

1x16             
2x20                

RÖNT-
GEN

SOLO-
SÅNG

BZ           

1-18

YTTRADE

   DRÖM



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


