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Årsmöte år 2018
Den här tiden på året avhålls många 
årsmöten. En hektisk tid för förenings-
människor. Vårt eget årsmöte i WIS var 
detta år förlagt till Billingehus, Skövde. 
Ett välordnat, välbesökt och givande 
årsmöte. Två saker minns jag särskilt – 
omröstningen om medlemsavgiften och 
avslutningen ”Mitt liv med Elvis Pres-
ley”. Sällan har ett årsmöte  gungat med 
som vid detta tillfälle. 

Medlemsavgiften 
Styrelsens förslag till höjning av med-
lemsavgiften till WIS år 2019 från 30 till 50 kr blev beslut först efter 
omröstning. 
Bakgrunden är den osäkra framtida finansieringen av Westgötarnas 
Idrottshistoria. Utgivningen har tidigare till största delen möjliggjorts 
genom ekonomiskt bidrag och välvilligt stöd från Västergötlands 
Idrottsförbund, nu en del av Västra Götalands Idrottsförbund. 
Vilka prioriteringar man kommer att göra där vet vi inte. Situationen 
är inte akut, men med en höjning kan vi klara utgivningen själva de 
närmaste åren. 50 kr från varje medlem i de lokala sällskapen bety-
der 12,50 för varje nummer av WI. Idag 7,50. Alla på årsmötet var 
rörande överens om den avgörande betydelse, som tidningen har för 
WIS och för sällskapen. 
Åsikterna skiljer sig åt vad gäller finansieringen. 
Visst finns det andra vägar…… 
Utgivningen vilar dock på en under lång tid upparbetad organisation 
och specifika förutsättningar. Tidningens innehåll bygger på inkomna 
artiklar, bilder m.m. från våra sällskap, delvis en ideellt arbetande 
redaktion, administrativt stöd från Borås IHS:s kansli. Detta låter sig 
inte enkelt ersättas. Tryckning och distribution utgör den helt domi-
nerande kostnaden.

Framtiden
När det gäller idrottshistoria får vi tänka bakåt, men när det gäller or-
ganisation och verksamhet måste vi tänka framåt. Hur ser vår tidning 
ut år 2030? Finns den över huvud taget kvar? I vilken form? Vem 
skriver innehållet? Jag kan inte låta bli att fundera över detta. Tänk 
tolv år bakåt! Då kom Steve Jobs Iphone. Sedan dess har alla ”smar-
ta” verktyg gjort, att utvecklingen i vår omvärld går rasande fort. 
Vem tänkte då på att robotar, självstyrande bilar, hälsosensorer idag 
skulle vara en del av vår verklighet. Jag nämner orden globalisering, 
urbanisering och digitalisering. Vi i Västergötland är i allt högre grad 
en del av världen. Ingen kan förutspå framtiden, men vi kan kanske 
göra mer kvalificerade gissningar om densamma, utifrån det vi nu 
ser. Framtidens idrott kommer att genomgå en snabb förvandling. 
Vissa sporter försvinner andra tillkommer. E-sport, padel och andra 
växer snabbt. Alla idrottsförbund kommer inte att överleva. 
Fler kommer att idrotta men långtifrån alla som medlemmar i någon 
ideell förening. Kreativa kommersiella aktörer och digitala hjälp-
medel kommer att locka många utövare. Föreningstillhörighet och 
föreningskänsla försvinner. Många av våra medlemmar i WIS idag 
var aktiva på 50-, 60-, 70-, 80-talet och skriver gärna om detta. 
Men sedan tunnar bidragen ut. Vem tror ni skriver, berättar och doku-
menterar vi  i WIS och i våra sällskap i framtiden? Vem tar ansvar 
för det idrottshistoriska arvet, om min beskrivning ovan stämmer?  
Min egen framtidsbild är ljus, inte mörk, men jag vill hellre 
     
Roland Gustafsson
Ordf. WIS
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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. 
58 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 augusti.

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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Fortsätter min resa som jag bör-
jade i förra numret av tidningen. 

Denna gång åker jag på krokiga 
grusvägar från Överlida till Äle-
kulla. Ibland händer det att vägen 
svänger så mycket att man möter 
sig själv. 

Från Överlida är det lite drygt 1 
mil till Äbyvallen, en liten skön-
het. Äbyvallen har en gräsmatta 
som är bland de finaste i vårt 
distrikt. 
Längs med hela ena långsidan 
finns det en naturläktare bestå-
ende av en rad, plus en liten rad 
ovanför denna. 

Älekulla IF bildades 1936 och 
planen togs i bruk 1950. Älekulla 
har fostrat många duktiga spe-
lare:

Jimmy Svensson och 
Andreas Nicklasson
Jimmy Svensson och Andreas 
Nicklasson debuterade tidigt i A-
laget i moderföreningen.

Jimmy Svensson (numera Paul-
sén) flyttade till Göteborg  och 

spelade hela nio säsonger i IFK 
Göteborg. Han lämnade Äle-
kulla 1994. Innan han lämnade 
sin hemmaförening fick Jimmy 
debutera i pojklandslaget.

Andreas Nicklasson lämnade 
1995 moderföreningen för att 
prova lyckan i IF Elfsborg. 
Andreas främsta framgång var 
när han tillsammans med kam-
raterna i Elfsborg blev svenska 
cupmästare 2001.

Andra spelare är Urban Anders-
son och Kristoffer Larsson som 
båda spelat i div. 2 med Kinna. 
Bosse Larsson har också spelat i 
div. 2, för Norrby IF.

Dessutom bör vi nämna Göran 
Sjögren, född och uppvuxen i 
Älekulla, men ej spelat där utan i 
Kinna IF och gamla div. 2.

Föreningen Älekulla IF har som 
högst spelat i div. 4, men hösten 
2007 slog man sig ihop med To-
restorps IF och har fortsatt under 
namnet TÄFF.

Redan första året tillsammans 

blev det serieseger i division 5.
Nu kommer vi till den kanske 
främsta insatsen en person gjort 
för fotbollens framgångar och 
bevarande i Älekulla IF.

Jimmy Svensson och Andreas 
Nicklasson i unga år.

Äbyvallen i Älekulla

Äbyvallen är värd ett besök. Vägbeskrivning från Torestorp. Fortsätt genom Torestorp efter skylt Älekulla. 
Fortsätt ca 6 km. Cirka 5 meter efter skylt ”Välkommen till Älekulla” sväng vänster vid skylt ”Idrotts-
plats”.  Fortsätt på vägen cirka 200 meter, Äbyvallen ligger på den vänstra sidan av vägen

Foto: via CEJ
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Namnet är Hugo Nordgren som 
kom med i ÄIF:s styrelse 1962 
och blev dess ordförande 1972 
och är så fortfarande. 

Dessutom vaktade han lagets mål 
i 25 år. En liknande ledargärning 
är inte lätt att hitta.

Själv hade jag förmånen att träna 
Älekulla IF under tre år och åker 
med glädje dit ett par gånger per 
år och tittar på fotboll.

Nu slutar jag för denna gång med 
en kommentar av min dotter Ylva 
efter ett gemensamt besök på 
Äbyvallen. 
Hon sa på hemresan så här ” Nu 
har du väl inte sett mycket av 
matchen idag ”. 
Vad menar du med det blev min 
följdfråga och hennes svar blev 
” Du har ju bara stått och pratat 
med en massa gubbar ”. 

Hugo Nordgren som kom med i Älekulla IF:s styrelse 1962 och blev 
dess ordförande 1972 och är så fortfarande

En slående beskrivning av äldre 
herrars fotbollsbesök.
Med hopp om en trevlig sommar 
och fortsatt resande till hösten 
hälsar:

Urban Lidrot
som också är fotograf till en del 
av dessa bilder och förstasidan 
till förra numret

Hur så många prylar kan komma 
plats på en så liten yta är ett uni-
kum. Konsten att fylla en monter 
med fantastiska minnen kan Tibro 
Idrottshistoriska sällskap som nu 
visar upp valda delar av Tibros 
pingishistoria för den breda all-
mänheten.

Tibro Idrottshistoriska sällskaps 
ordförande Sven Andersson 
hälsade alla välkomna till invig-
ningen av den nya utställningen i 
Lilla Hörnan i Sporthallens entré 
och gästerna fick höra intressanta 
föreläsningar. 

Sällskapets Rolf Tjäder berät-
tade om Tibro BTK:s historia 
och Lars-Birger ”Laban” Johans-
son om Hörnebo SK:s dito och 
kultur och fritids Hellen Wallén 
informerade om Sporthallens 
ombyggnad.Bland gästerna sågs 
fotboll- och pingislirarna Eine 
Fredriksson och Arne Carlsson 
som fick ta del av en omfattande 
pingishistoria från Tibroklub-
barna. 

Det var den 7 december 1939 
som Tibro BTK bildades av elva 
ynglingar; Harry Ullgren, Sune 
Hallström, Bengt Ahlander, Hol-
ger Gustafsson, Kurt Ekberg, Olle 

Henriksson, Ingemar Karlsson, 
Lennart Andersson, Karl-Gustav 
Andersson, Gösta Hedwen och 
Kalle Johansson. 

Första matcherna spelades i 
Godtemplarlokalen och polishu-
set, 1940 startades lokala serier 
mellan Tibro, Hörnebo, Tidaholm 
och Hjo och 1945 avancerade 
Tibro BTK till division 2. I laget 
spelade Bengt Ahlander, Kurt 
Ekberg, Holger Gustavsson och 
något senare också Rolf Tjäder. 
Som kuriosa kan nämnas att Sune 
Hallström tillverkade bordtennis-
bord, som var matchbord vid EM 
1949 i Stockholm. 
Samma år mötte Tibro BTK den 
amerikanska VM-truppen i en 
uppvisningstävling i Tibroparken 

Lilla Hörnan med Tjäder och ”Laban” 

Rolf Tjäder, Christer Carnegren och Lars-Birger ”Laban” Johansson 
framför Lilla Hörnan i Sporthallen

med 600 åskådare i publiken. 
Tibro BTK, som lades ner 1971, 
och Hörnebo SK arrangerade 
många tävlingar gemensamt. Fle-
ra DM och Skaraborgsmästerskap 
och inte minst Tibrospelen, som 
startades 1964 och som än i dag är 
Hörnebo SK:s stora inkomstkälla. 

Lars-Birger nämnde särskilt Seve 
och Eine Johansson, bröderna 
från Korsgården, och Lennart 
Edberg, Allan Petersson och Sven 
”Östankyrk” Johansson. ”Laban” 
bidrog också med anekdoter och 
intressanta episoder från pingisen 
i Hörnebo. Exempelvis att Allan 
Peterssons gamla affär blev som 
en fritidsgård ”för oss Hörne-
boungar”.

Christer Carnegren
Tibro Idrottshistoriska Sällskap

Foto: Anita Enocksson
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Jag känner igen starten på Olles 
mångsidiga idrottsliga karriär när 
barnen på Hanverksgatan arrang-
erade VM i en mängd olika grenar. 
VM = Vårgårda-Mästerskap. 
Mina killar ägnade sig åt liknande 
aktiviteter i Vårgårda. 

Då delades det ut många VM-
titlar. Men Olles gäng var igång 
långt tidigare. 

Nu talar vi nämligen om 1930-ta-
let eftersom Olle är född 1925. En 
av kompisarna, Carl-Einar Johans-
son, sprang ifrån alla men det 
sporrade bara Olle till att ta i lite 
extra och tydligen med framgång. 

Han gick med i IFK, Idrottsför-
eningen Kamraterna i Vårgårda.  
Först var det mest fotboll som 
gällde, mycket på grund av att 
hans mor hyrde ut rum till fyra 
fotbollsspelare. 

Ett sätt att få lite inkomster när 
hans TBC- sjuke far under 16 år 
var på sanatorium. 

Äldst av fem syskon fick Olle 
hjälpa till en hel del hemma vil-
ket säkert också bidrog till att han 
som ung var vältränad. 

Detta tillsammans med att han 
var en god talang gjorde att det 
också blev friidrott. 

Olle innehade några år klubbre-
kord i höjd och med sina 1.78 var 
han i början av 50-talet den som 
hoppade högst i Vårgårda, Herr-
ljunga och Alingsås. 

Det kunde blivit högre höjder om 
de inte hade haft en dum regel 
(som Olle uttryckte det) att de 
inte fick hoppa så att huvudet var 
först över ribban, vilket hämmade 
långa hoppare som Olle.

Orientering är väl den idrott vi 
mest förknippar med Olle, sam-
tida med Stig ”Vårgårdaälgen” 
Dahlberg. 

Olle beklagar sig inte utan mer 
konstaterar att han och hans 
klubbkompisar fick nöja sig med 
att tävla om andraplaceringar 
eftersom ”Älgen” abonnerat på 
segrarna. 
Att det blev orientering är en ren 
tillfällighet berättar Olle. 

När han var hos sin morfar i 
Algutstorp såg han några som 
tränade orientering. 
Han hängde med dem och fick 

sig en lektion och snart blev det 
många tävlingar för OK Kullings-
hof, som för övrigt firar 75 år den 
9 mars i år,

I lumpen fick han smak på skytte 
och som allt annat han prövat på 
så blev även dessa grenar fram-
gångsrika. 

Lägg därtill pilbåge så fanns de 
flesta vapenslagen på hans agenda. 
När Olle kommer in på lumpar-
tiden så låter det mest som ett 
träningsläger. 

Var det inte skytte så var det ter-
ränglöpning som gick ut på att 

Olle Ekman deltog i VM som 10-åring

Olle spurtar mot mål. 
Senare delen av 1970-talet

Storfiskarn

Olle Ekman och Clary Nilsson
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slå så många lumparkompisar som möjligt och ännu 
hellre, vältränade befäl, vilket ofta lyckades.

Olle börjar räkna på fingrarna och får det till att han 
prövat ett 30-tal idrottsgrenar. 
Jag tvivlar men när han delar upp skyttet i olika va-
penslag och klasser så förstår jag att han inte över-
driver. Ändå är han ingen idrottsnörd. 

Med anteckningars hjälp kommer han fram till att 
han varit med i 42 olika föreningar, tala om fören-
ingsmänniska! 
Där ryms vitt skilda intressen som Bridge och Biod-
ling där han varit med i över 50 år, de flesta åren som 
styrelseledamot och ordförande. 

Flera hembygdsföreningar och muséiföreningar finns 
med i uppräkningen. Olle var med och bildade Wår-
gårda Idrottshistoriska Sällskap och var dess förste 
ordförande 1997 - 2004. 

Numera är han med i valberedningen och värvar nya 
styrelseledamöter. Det var Olle som lurade in mig i 
detta celebra sällskap genom att locka med en supp-
leantplats i styrelsen, vilket jag tyckte var ofarligt. 

Jag var inte med på årsmötet men såg i Alingsås Tid-
ning att de kuppat in mig som ordinarie. 
Detta beklagar jag inte utan snarare tackar Olle för. 

Det finns så mycket mer att säga om Olle och han 
säger det gärna själv som den berättare han är. His-
torieberättandet, både sanna och osannolika, bidrog 
säkert till att han för fem år sedan  blev ”filmstjärna” 
i en film av Stefan Quinth. 
Den handlar om Olle och heter Där gäddorna slår. 

Många i det uppväxande släktet i Vårgårda minns 
med respekt den ordningsamme vaktmästaren i 
skolan som under ett par decennier ställde lika höga 
krav på andra som sig själv. 
Ordning och reda skulle det vara. 

Kanske en kvarleva från hans första 20-talet yrkes-

verksamma år som slaktare och styckare. 
Där fanns inte utrymme för slarv.

Flera gånger under vårt samtal försöker jag locka 
ur Olle vilken idrottsprestation han värderar högst 
genom att t.ex titta i hans prisskåp. Jag får inget svar 
men så kommer det vid köksbordet: 
Det jag värderar högst är när jag fick barn, barnbarn 
och barnbarnsbarn. Det slår allt. 

Fem barn, tio barnbarn och sju barnbarnsbarn är hans 
stora tillgång i livet, förutom Clary Nilsson som kom 
in i hans liv efter att han blivit änkeman. 

Clary som stoppat i mig sju sorters hembakta kakor 
innan hon lämnade Olle och mig för samtal i köket.

 Jag vill sluta med ett citat som Olle minns från en 
skylt vid en prisutdelning för mycket länge sedan 
men som följt med som en vägledning genom livet, 
vad han än ägnat sig åt, nämligen:
”Icke att segra utan kämpa, gjuter kraft uti din arm.”

Bertil Hedlund
Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap

Foto: 
Stig Sjögren
Stefan Quinth

Olle kastar varpa sensommaren 2015

Olle och Stig Jönsson provar bordtennis under 
Vårgårdamässan 2012
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Självvald väg i…
Jag är mitt uppe i ett orienterings-
lopp, det är DM 1985 och jag är 
med för första gången. 
DM var och är tillfället då vi bör 
gå man ur huse och visa upp oss i 
hela vår bredd. 
Så kände jag också när jag hade 
avverkat fem kontroller på min 
5,5 kilometer långa bana. 
Jag hade säkert halva banan kvar 
när jag tappade koncentrationen 
och började fundera på annat. 
Det skulle visa sig vara ödesdi-
gert.

Så långt hade jag funnit de första 
kontrollerna mer eller mindre spik 
på. Jag kände mig säker när jag 
i ett lagom tempo sprang genom 
skogen. 

Du har säkert också känt när 
kropp och själ, karta och terräng, 
bara är där, inget oroar. Du kän-
ner dig stark, det kommer att gå 
bra. Där rusar Lennart Karlsson, 
Främmestad, förbi. 
Han kommer väl som vanligt att 
ligga i topp på resultatlistan när 
tävlingen är över.

Till nästa var en liten längre 
sträcka där kontrollen låg på kan-
ten av en höjd, ut mot ängsmark, 
så jag släppte på. Benen kändes 
lätta och armarna pendlade ryt-
miskt. Vad skönt det är att vara 
helt själv i skogen. ”Självvald väg 
i okänd terräng…”, visst är de 
orden fångade perfekt. 

Men branten rakt fram, var är den 
på kartan? Jaha, jag har sneddat 
en del, så jag vänder upp och tar 
ny riktning. Snart ska jag skönja 
ängen. Ett grönområde? 
Va´nu då! Var är jag. Det vet-i-
sjutton. Var var jag senast, när jag 
visste var jag var? Det var väl en 
höjd och en liten bäck. Ja, det var 
det. Men var är jag nu? 
Utanför kartan? Inget problem, 
jag gör helt om för att komma till-
baka. Jag är inte speciellt oroad, 
men visst märker jag att det är 
ganska lugnt i skogen. Jag hör 
inget, ser inget, det är dödstyst. 

Jag har sprungit vilse. Terräng-
avsnitt efter terrängavsnitt. En 
ödelada på ängen. Inget finns på 

kartan. Tiden går och jag halv-
springer, förmodligen i cirkel.

Destruktiva tankar kommer, men 
jag lyckas ändå tvinga tillbaka 
dem och konstaterar att nu måste 
jag försöka hitta till målet. 
För första och enda gången (hit-
tills) bestämmer jag mig för att 
bryta. Men vad ska dom i klubben 
säga? ”Stickan”, som jobbar på 
SOFT, han gick vilse och vi fick 
kalla ut skallgångskedjan…?
 Nähä, fy farao. Det får inte ske.
Vad är det för ljud? 

Högtalaren, va´ skönt, då är 
jag på rätt väg i alla fall. Vad är 
klockan? 
Oj, det har gått snart två timmar, 
och jag är ännu inte i mål.

Hur ska jag göra? Ska jag springa 
in under målskynket, eller komma 
in bakvägen och anmäla att jag 
har brutit? Nej, jag springer in 
genom mål och säger inget, utan 
blir sedan diskad. 
För få stämplar på kontrollkortet, 
det är väl inget ovanligt?

Vad trött jag är! Vad skulle jag ut 

på DM för? Helt vansinnigt. ”Tje-
nare, Fred!” SOFT:s lille/store 
tekniske guru kommer springande 
emot mig. 
Vad tid han lägger ned på sin 
idrott som kontrollant. 
Nu var han till och med tävlings-
klädd.
Där nere är TC, skönt. Jasså, 
kommer vi från det hållet, ja, ja. 
Jag stämplar vid sista och lägger 
på en liten spurt innan jag kom-
mer in under målskynket och 
lämnar ifrån mig kontrollkort och 
karta med ett stön – det har inte 
gått bra idag…
Jag måste ha något att dricka 
innan jag åker hem. 

Vadå fel på min karta? Vad är det 
för fel på den? Det är inget, jag 
har bara sprungit bort mig och 
varit ute lite väl länge.

Du har fel karta!
Nej, den fick jag ju vid starten.
DM i Västergötland!
Ja, är det DM i Västergötland så 
är väl kartan från DM i Västergöt-
land, eller?
Vilken sur gubbe, jag orkar inte 
tjafsa längre och är på väg ”över” 
honom när han säger:
- Du lelle pôjk, du har just nu gått 
i mål i Göteborgs-DM. Visser-

Stickan” på väg in i fel mål
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ligen är vi i Västergötland, men 
som jag säger, så är det Göte-
borgs-DM.

Det snurrar till ordentligt i hu-
vét på mig. Jag ser mig om. Det 
är inte det TC som jag lämnade 
på väg till start och jag ser flera 
göteborgsprofiler vid målet: Åke 
Hogedal, Börjesson, Lennart 
Mattsson, Gudrun Broman. 
Vad har jag gjort. Vad är det som 
skett? Allt känns som en mar-
dröm!

Jag tar min karta och lämnar 
området snabbt som ögat innan 
någon börjar att fråga mig om 
olika saker. Och där kommer Fred 
Strömsten med ett stort leende 

på mun. Stickan, vad gör du här? 
Nu har du väl änna seglat fel?
Tjena, Fred! Har du bil, kan du 
köra mig till Västgöta-DM? Det är 
någonstans i närheten.

Ta´t lugnt, Stickan. Det här ordnar 
Fred. Jag vet var de håller till. 
Cirka sex kilometer åt det håller. 
Hoppa in.

Ni kan tänka er, vilket samtal vi 
hade i bilen. Det var skratt och 
stön och utrop av alla de slag. 
”Vilken story” sa Fred. ”Det här 
är något för Skogssport.”
Du, glöm det och glöm att vi har 
setts idag, eller hur?
Jo, jo, jag håller tyst, det vet du 
Stickan.

Tack för skjutsen.
Jag hoppar ur bilen. Där är ju min 
tävling och där står min bil. 
Jag springer snabbt till målet bak-
vägen, lämnar kontrollkortet och 
kartan och säger att jag har brutit. 
Klubbkompisarna undrar vad som 
hänt och jag haltar lite på höger 
fot och skyller på min hälsena. 

Duschar kallt, men fortfarande 
tycker jag att jag har varit med 
om något ofattbart. Jag startade 
på Västgöta-DM och gick i mål 
på Göteborgs-DM. Den förvånade 
gubben i målet, ”du har fel karta”. 
Oj, oj, oj, vilken soppa!

Stig ”Stickan” Carlsson

September 2018 
Motivering: Alltid trevligt att besöka och minnas 
våra idrottsår i Skövde fram till 1958. 

Guldmedaljerna kommer från Skol-SM i handboll, 
som Skövde vann -55 och -57. 
Givarna är Ronney Pettersson och Rolf Wikström, 
som lämnade Skövde efter real- resp. studentexamen 
1958. 

På plats då hoppas Ronney och jag att se några 
skolkamrater och andra, som vill hedra mottagaren. 
Skolhandbollen i Sverige bestod av ca 85 lag uppde-
lade i fem grupper. 
Tävlingen gällde SM och inteckning i Prins Bertils 
Pokal. 

Skövde tillhörde västra gruppen med lag från Väs-
tergötland, Bohuslän, Göteborg och Halland. 

1955-års väg till seger: Skara 24-16 (H), 
Falköping 17-8 (H), Vasa Gbg 14-6 (B), 
Gbg Handels 19-17 (B). Seger i gruppspelet! 
Semifinal: Karlskrona 8-5 (H). 
Final: Västerås 9-8 (H). 

SM-skolmästare. 1957-års väg: 
Mariestad 17-10 (B), Borås 20-11 (H), 
Falköping 23-7 (H), Lysekil 20-14 (H). 
Seger i gruppspelet! 
Semifinal: Sparta Jönköping 16-7(H). 
Final: Västerås 19-15 (H). 

SM-skolmästare. 
Läroverksmästare blev: 
Två gånger: Ronney Pettersson, 
Lars-Åke Lindén, Rolf Wikström. 
En gång: Claes Gustavsson, Per From, Nils Eriks-
son, Karl Johan Lönnroth, Lars Persson, 

Skövde Idrottsmuseum får två SM-GULD
Håkan Ljungmark, Tor Almén, Lars-Åke Lindblom, 
Lennart Rydén, Rolf Lake, 
Roland Wahlgren, Göran Karlén, Arne Blychert, 
Lennart Jorås, Lennart Nordqvist. 
Åke Hjalmarsson saknas! Skadades tyvärr båda 
gånger i turneringen. 

För några veckor sedan ringde jag upp Janne Åberg. 
Han svarade: ”Jaså Du den blåe”. Det var (är) så. 
Antingen var du blå eller röd. 

Tittar vi på dessa nitton namn så var och förhopp-
ningsvis är tio stycken blåa och nio röda var de än 
befinner sig idag. 

Mycket hjälp i träning och genomförande fick vi av 
legendariske tränaren i Skövde AIK och Skövde HF 
Herman Somby (röd). 

Rolf Wikström

Rolf Wikström gör mål på straff
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Hova-spelare 50 år efter ”Skepparns vandringspris”

Fem av Hovas spelare som var med och vann turneringen om Skepparns 
vandringspris. De fem är från vänster: Arne Danielsson, Sten Andersson, 
Sten-Inge Ohlsson, Sven-Erik Gustavsson och Håkan Larsson. Sten Anders-
son med priset som han fick som bäste spelare i Hova i turneringen 1968. 
Bästa spelare i premiärupplagan i de tre andra klubbarna var Lennart 
”Böna” Knutsson, Töreboda, Leif Wadén, Tidan och Kjell-Åke Jonsson, Mo-
holm. Foto: Tord Källström

Hova IF:s lag som vann första upplagan av ”Skepparns vandringspris” 
1968, alltså för 50 år sedan. Bakre raden, från vänster: Gillis Jonsson (ordfö-
rande), segrande lag fick också en fotboll i pris, Sven-Erik Gustavsson, Arne 
Danielsson, Karl-Heinz Thielebeule (även duktig ishockeymålvakt, bl a i 
Töreboda IK), Hans Haglund, Evert ”Klick” Karlsson, Sten Andersson och 
Bernt Karlsson (lagledare). Nedre raden, från vänster: Håkan Larsson, Sten-
Inge ”Sluggo” Ohlsson, Svenne Spjuth, Leif Pettersson, Lars-Olof ”Pajen” 
Pettersson och Stig-Anders Andersson

Moholms SK (Töreboda kom-
mun) bildades 1960. 
Men det var först sedan Helge 
Skeppstedt, rektor i Moholms 
skola, som stod klar samma år 
som Sportklubben bildades, 
tog över som ordförande 1965 
som det blev ordentlig fart på 
idrottslivet i Moholms gamla 
kommun.

1967 invigdes Mogårdsvallen och 
året efter bjöd Skeppstedt och 
Moholms SK in grannklubbarna 
Tidans IF, Töreboda IK och Hova 
IF, till spel om ett vandringspris, 
ett Vikingaskepp, som gick under 
namnet ”Skepparns vandrings-
pris”. 

Det är alltså 50 år sedan första 
upplagan av turneringen spelades. 
Vandringspriset har sin givna 
plats i Hova IF:s klubblokal på 
Movallen i Hova. 
Och då förstår ni som läser denna 
text att Hova IF erövrade priset 
för alltid – detta efter tre vunna 
turneringar, 1968, 1971 och 1973. 

De tre andra klubbarna vann var-
sin gång.

Tord Källström, som då var 
spelare i Moholms SK, samlade 
tidigare i år några av de spelare 
i Hova IF som var med om att 
vinna Skepparns vandringspris, 
för en återträff efter så många år.
Det blev nostalgi på hög nivå 
under några timmar.

När Hova tog hem priset för alltid 
1973 var Leif Aronsson (Deger-
fors IF) spelande tränare i Hova 
och något år tidigare var gamle 
Hova-sonen Rolf Hillerberg, som 
gjorde allsvensk debut i Deger-
fors redan 1950, tränare i sin 
moderförening.

Tord Källström

50 år sedan första upplagan av 
turneringen spelades
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Den 10 februari 1952 spelade Tre 
Kronor en träningsmatch mot IFK 
Trollhättan i Trollhättan.
- Jag var 13 år och tyckte det var 
stort att få se landslaget spela, 
minns Bosse Johansson, som 
bodde granne med rinken.
Alla de stora stjärnorna var ju 
med; ”Stöveln” Öberg, Lasse 
Björn, ”Tumba”, ”Tvillingarna”, 
Hogge Nurmela, ”Lill-Lulle” m.fl.
Jag kommer inte ihåg så mycket 
av matchen. Men jag var intres-
serad av att få autografer. Efter 
matchen var det kamratmåltid på 
Minerva. Jag drog mig dit.
Utanför restaurangen fick jag se 
spelarbussen och kom i samspråk 
med chauffören. Jag fick komma 
in i bussen och vänta. Det blev 
nästan natt innan de kom, men jag 
fick alla stjärnornas autografer.
Tyvärr har autografblocket för-
svunnit i någon flytt, suckar 
Bosse.

Träningsläger
I början av februari 1952 var Tre 
Kronor på träningsläger i Grums 
inför olympiska spelen i Oslo. 
Fyra träningsmatcher planerades 
mot IFK Bofors, Skoghalls IF, 
Karlstads-Göta och Grums IK. 
Men Karlstads-Göta ”backade ur”, 
eftersom de inte fick ekonomin att 
”gå ihop”.
Då gick ”budet” till IFK Trollhät-
tan, som svarade ja utan att tveka. 
IFK-basen Nils Redvall konsta-
terade dock att man behövde få 
en stor publik, för att få arrang-
emanget att ”gå runt”.
- Tre Kronor kostar 3000 kronor 
och sedan tillkommer kostnader 
för arbeten. Men intresset för 
matchen är stort och telefonen 
ringer i ett från folk, som vill ha 
biljetter. 1500 ”plåtar” är bokade i 
förköp.

Rinken
Matchen spelades på rinken strax 
söder om torget. Banan låg på 
”Stentippen”, som bestod av berg-
massor från kanalbygget.
Bröderna Bengt och Hasse Rosen-
dahl bodde på Flottberget, bara ett 
stenkast från rinken.
- Faciliteterna var mycket enkla. 
Omklädningsrummen var inhysta 
i ett brädskjul, som delats på mit-

ten. Där fanns en vedkamin, som 
ständigt var rödglödgad.
”Duschen” var snön utanför. Att 
göra ”snöänglar” var ett populärt 
sätt att bli av med svetten, berät-
tar Bengt.
- I ett av hyreshusen på Flott-
berget fanns en bastu i källaren, 
där hyresgästerna kunde bada. 
Där fick Tre Kronor byta om och 
sedan gå över Gärdhemsvägen 
till rinken. Bastun var alldeles för 
liten för ett ishockeylag, så röran 
var total, fyller Hasse i. Det var 
en snörik vinter och snön utnytt-
jades för att få plats med publi-
ken.

- Vi bygger upp läktare av snö 
på ena långsidan, berättade Nils 
Redvall för Tidningen Trollhättan. 
På andra sidan backar vi in ett 30-
tal lastbilar till ståplattform.
Och trollhätteborna slöt upp. 
2149 åskådare betalade fyra kro-
nor och fick se en målrik match.

Matchen
Även om landslaget inte gick för 
fullt hela tiden, så ramlade puck-
arna in med jämna mellanrum 
bakom IFK:s Karl-Erik Leijon.
Efter att Lasse Björn skjutit 1-0 
på ett långskott, stod det 4-0 efter 
första perioden och 10-0 efter 
andra.
Då beslöt sig landslagsledningen 
för att göra ett ovanligt drag. Ef-
tersom de tyckte att Lasse Svens-
son, som vaktade Tre Kronors 
mål, fick för dålig träning, beslöt 
man att byta målvakt med troll-
hättelaget.
Därmed fick IFK:s Karl-Erik 
Leijon göra ”landslagsdebut”. I 
och med det blev han historisk 

som den förste, och hittills ende, 
trollhättespelare att representera 
Tre Kronor.
Med Lasse Svensson i IFK-målet 
satte landslagsspelarna full fart 
och gjorde ytterligare sju mål.
Eftersom IFK:s Folke Lund-
qvist lyckades ”sno” pucken från 
landslagsbackarna mitt på plan 
och göra ett ”tröstmål”, slutade 
matchen 17-1.
I Trollhättans Tidning fick kedjan 
Hans ”Stöveln” Öberg, ”Tumba” 
och Hogge Nurmela bäst betyg, 
även om ”Tumba” ansågs vara 
”bättre som åkare än spelare”.
Reportern menade också att Kam-
raterna stred tappert i ”Sven Duva 
humör”. Extra rosor utdelades till 

Olle Andersson, Folke Lundqvist 
och Ingemar ”Garvis” Pettersson.
En nyhet för Trollhättan var att det 
var två domare. Landslagsledaren 
Herman Carlsson och tränaren 
Folke ”Masen” Jansson såg till att 
reglerna följdes.
Efter matchen avåts det kamrat-
måltid på restaurang Minerva. 
Landslagsspelarna, iförda den 
olympiska ”inomhusmunde-
ringen” som bestod av pjäxor, blå 
slalombyxor och gula ylletröjor, 
umgicks med trollhättespelarna. 
Utöver ett antal obligatoriska tal, 
fick de lyssna till trollhätteorkes-
tern ”Fyra glada kurrar”.
Den olympiska ishockey-
turneringen.
Olympiska guldmedaljörer blev 
Kanada med USA på silverplats. 
Tre Kronor och Tjeckoslovakien 
hamnade på samma poäng och 
målskillnad. De fick därför mötas 
i ett särspel, där Sverige vann med 
5-3 och blev bronsmedaljörer.

Lennart Karlsson.

Jag fick stå en period i Tre Kronor!

Ragnar Hjelm, Folke Lundqvist och Ingemar ”Garvis” Pettersson
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Mjörnvallen – det är hemmaplan för 
friidrottsfamiljen Tånnander
1947 firade Alingsås att kung 
Gustav II Adolf 325 år tidigare 
(1622 för den som har svårt med 
huvudräkningen…) kommit 
på den goda idén att ge platsen 
stadsrättigheter. Jubileumsåret 
bjöds stadens invånare på diverse 
upptåg. På den idrottsliga fronten 
åtog sig bland annat Alingsås IF 
att arrangera friidrottens junior-
SM. En stor tävling på den tiden 
då intresset för friidrott vida över-
skred dagens.

Mjörnvallen var den självklara, ja 
enda tänkbara, platsen för evene-
manget. Där fejades och putsades 
det och kanske till och med ba-
kades (för att fritt travestera Tage 
Danielsons julaftonshöjdare om 
Karl Bertil Jonsson). Jag vet – da-
garna före och under tävlingarna 
tillbringade jag i och omkring 
Mjörnvallens läktare. 
Vaktmästaren Kalle Lycke, som 
bodde och arbetade där, var en 
nära släkting till min pappa och i 
hans familj var alltid 11-åringen 
från Floda välkommen.

11-12 juli arrangerades tävling-
arna. Vädret var strålande, det var 
det alltid på den tiden. Publiken 
var rekordstor både vad det gällde 
Mjörnvallen och JSM-tävlingar, 
över 1.100 på söndagen.
Vi ska gå händelserna i förväg 
och ta en titt på deltagarlistorna. 
I dessa fanns många namn som 
under de åtta-tio närmaste åren 
skulle synas i resultatlistorna från 
OS, EM, SM och i landskamps-
referaten: Lars Erik Wolfbrandt, 
Curt Söderberg, Uno Fransson, 
Göran Widenfeldt, Torsten von 
Wachenfeldt, Hans Ring, Nils 
Ericsson, Sven Melin och åtskil-
liga fler.

Till det Kjell Tånnander från 
Ystads IF. Curt Söderberg och 
Kjell var mästerskapens enda dub-
belsegrare. Söderberg från Ture-
bergs IF i Sollentuna vann 3.000 
meter slätlöpning och 1.500 meter 
hinder.
Tånnander vann 110 meter häck 
och höjdhopp. Han minns JSM-
tävlingarna med största glädje.

Jag var ensam deltagare från 
Ystads IF och hade aldrig tidi-
gare startat i junior-SM. Om inte 
minnet lurar mig åkte jag tåg hela 
vägen, berättar Kjell, sedan 52 år 
tillbaka bosatt i Skanör.

För inte så länge sedan fyllde 
Kjell 90 år och rör sig inte längre 
lika snabbt som förr.
Efter den aktiva karriären enga-
gerade han sig i Malmö AI, den 
förening han flyttade till 1950. 
Han har haft olika uppdrag, bland 
annat ordförande i ett år. Men 
mest har han engagerat sig i funk-
tionärsutbildningen. 
I MAI, med många årliga arrang-
emang, som funktionärschef men 
också inom Svenska Friidrottsför-
bundet där han i många år fun-

gerat som instruktör vid utbild-
ningen av funktionärer.

Inte favorittippad
När Kjell kom till junior-SM i 
Alingsås gällde han knappast som 
favorit, åtminstone inte i parad-
grenen höjdhopp. Göran Wi-
denfeldt, Örgryte IS, gällde som 
nummer ett bland landets juniorer 
men när resultatlistan lades fram 
stod där:
Kjell Tånnander, Ystads IF 185
Göran Widenfeldt, Örgryte IS 180
Lars Ehnström, IK Vikingen 180

I de utförliga referaten från täv-
lingarna kritiseras Tånnanders 

”hemmagjorda” hoppstil. 
I Idrottsbladet kallas den ”någon 
slags Weinkötzstil som han sna-
rast bör lägga av med. 
Mer än 190 tas aldrig”.

Innan Kjell slutade med friidrotten 
hade han tagit 194 men han lärde 
sig aldrig dykstilen, som var den 
tidens nymodighet.
Vad ordet Weinkötzstil avser el-
ler betyder vet varken Kjell eller 
jag…

Stressigt program
Medan höjdhoppstävlingen pågick 
kallades finalisterna på 110 meter 
häck till start.

Kjell hade kvalificerat sig och 
medan höjdhoppskonkurrenterna 

koncentrerade sig på nästa höjd 
fick Tånnander gräva startgropar, 
som man gjorde på den tiden.
I referaten svarar Kjell på frågan 
om sin taktik i häckfinalen och 
svarar, ”jag satsade från starten 
och när jag efter fyra-fem häckar 
upptäckte att jag ledde klart såg 
jag bara till att hålla rytmen in i 
mål”. Hans tid blev 16,3 sekunder.
En krönikör påstod i sin text från 
JSM att han i Tånnander såg en 
efterträdare till Håkan Lidman. 
Lidman var den tidens svenska 
världsstjärna i grenen med två 
olympiska finalplatser och både 
EM-guld och EM-silver på merit-
listan och med tiden 14,0 inneha-

Kjell Tånnander med dubbla priser
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vare av svenska rekordet i 24 år. 
(Som en parentes, Lidman trä-
nade ofta på Mjörnvallen.)

OS-deltagare två gånger
Idag vet vi hur det gick. Allround-
kunnigheten ledde inte oväntat 
Kjell Tånnander in på tiokamps-
banan.
Han blev nummer 14 i London-
OS 1948 och sjua i Helsingfors 
fyra år senare.
Intressant är historien om hur han 
kom med till London redan som 
21-åring.

I den uttagning som Svenska 
Friidrottsförbundet våren 1948 
arrangerade och som Tånnander 
inte deltog i, togs de två första 
platserna av Erik ”Epa” Anders-
son och Per Eriksson. På tredje 
plats kom Carl-Eddie Lund, SoIK 
Hellas Stockholm.

Den i förväg som tämligen gi-
ven tredjeman betraktade Allan 
Svensson, MAI, kunde inte delta 
på grund av sjukdom. Lunds 
svaga resultat fick MAI att begära 
en ny uttagning om den tredje 
platsen med en frisk Svensson.
 
En tredjeman krävdes i den uttag-
ningen och Kjell Tånnander bjöds 
in. Till allmän överraskning vann 
Tånnander klart, sedan Lund gett 
upp redan efter andra grenen.
1950 tog Kjell Tånnander brons 

i tiokamp vid EM i Bryssel efter 
fransmannen I Heinrich och Örn 
Clausen, Island.

Jag var lite för svag kastare ge-
nom min karriär. Jag hade också 
svårt med stavhoppet till en bör-
jan. 1.500 meter är de flesta 

tiokampares svagaste gren. Det 
går inte att springa 1.500 meter 
med en massa muskler, 
något som en tiokampare måste 
ha, säger Kjell.

Trea i familjen
Familjen Tånnanders friidrotts-
framgångar började med junior-
SM i Alingsås för 70 år sedan.
De slutade absolut inte där. Pappa 

100 meter: Nils-Gustaf Carlsson, IFK Bofors 11,2
400 meter: Uno Elovsson, Finspångs AIK 50,6
800 meter: Lars Erik Wolfbrandt, Örebro SK 1.58,4
1.500 meter: Bertil Johansson, IK Omega Hultafors 4.07,4
3.000 meter: Curt Söderberg, Turebergs IF 8.41,4
110 meter häck: Kjell Tånnander, Ystads IF 16,3
400 meter häck: Lennart Ehnström, IK Vikingen Göteborg 57,5
1.500 meter hinder: Curt Söderberg, Turebergs IF 4.28,8
Höjd: Kjell Tånnander, Ystads IF 185
Längd: Sven Melin, Alvesta GIF 684
Tresteg: Åke Hemmingsson, IFK Östersund 14,48
Stav: Lennart Bylund, Malmö AI 370
Kula: Torsten von Wachenfeldt, IS Göta Helsingborg 13,78
Diskus: Uno Fransson, Örgryte IS 46,81
Spjut: Per-Arne Berglund, IF Start Örebro 64,16
Slägga: Kjell Söderqvist, Brännans IF Härnösand 52,10

Mästarlistan

Kjell vann sammanlagt sex SM-
guld, fyra i de numera sorgligen 
avsomnande grenarna höjd och 
längd utan ansats eller som de 
också benämndes stående höjd 
och stående längd. 
Sex SM-guld är en siffra som med 
råge överträffas av döttrarna 
Kristin och Annette med 16 

respektive 14 SM-guld på senior-
sidan.

Båda systrarna har bland sina pri-
ser minnen från Alingsås – de har 
tävlat i ungdoms- och/eller junior-
SM på Mjörnvallen.

Junior-SM i Alingsås för 70 år 
sedan sågs som en stor arrangörs-
framgång.

Av Roger Gottfridsson

Gamla anrika Mjörnvallen
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Bangolf
I vanliga fall är sista banan på en minigolfanlägg-
ning den lättaste. En etablerad spelare skall normalt 
”spika” den, menar Mikael Karlsson, medlem i 
Trollhättans Bangolfklubb.
- Men det finns exempel på att duktiga spelare fått 
”stora darren”, när de skall slå sista bollen. En spe-
lare hade 17 raka ”spik”, då han kom till sista banan. 
Inför möjligheten att nå idealresultatet, tog han ut 
bedriften i förskott, missade och behövde två slag 
för att få bollen i hål.
Osökt kommer man att tänka på hur relativt ofta en 
skidskytt bommar sista skottet i en serie.

Trollhättans Bangolfklubb
Trollhättans Bangolfklubb bildades 1947 och firade 
således 70-årsjubileum 2017. Under en period på 
70-talet hette man Trollhättans Minigolfklubb, men 
tog senare tillbaka det ursprungliga namnet.
- Vi har två anläggningar, berättar Mikael, allmänt 
känd som ”Lyris”. Huvudbanan ligger vid Trollhät-
tans Campingplats och heter Lunnen. Den var från 
början privatägd, men vi tog över den 1947. Vi har 
också en ”filial” vid kanalen; Mossberget.

Banor
Det ursprungliga underlaget på minigolfbanor var 
röd kolstybb. Dessa kallades för massabanor. Men 
de finns inte kvar längre, med undantag för någon 
enstaka bana.
Sedan kom eterniten från Tyskland 1975, ett under-
lag som fortfarande är vanligt. De banorna är mycket 
slitstarka. Banan på Lunnen har detta material.
Därefter blev filten snabbt populär. Den finns på 
Mossbergets banor. Filten anses vara lättast att spela 
på, framför allt för ”hobby spelare”.
På 90-talet introducerades betongbanorna, som kom 

från Schweiz. Men det finns bara sex sådana i 
Sverige.
Alla banor har ett par. För Lunnens del ligger det 
på 20,8 slag. Det har bara gjorts sex 18-resultat på 
banan, d.v.s. bara ”spikar”, sedan 1975, varav Martin 
Lundell stått för två. Den förste var Sten Olsson. 
Yngst att nå ”drömgränsen” på Lunnen är 14-årige 
Lukas Larsson från Hårton IK, Vargön.
- Han verkar inte förstå hur svårt det är, menar 
Mikael.

Framtid
- Intresset för minigolf har minskat på senare tid. 
Vi har svårt att rekrytera ungdomar. Även intresset 
bland allmänheten har minskar mycket. En anled-
ning är troligen att det finns så många aktiviteter 
som konkurrerar idag. Vi har för närvarande 60 
medlemmar, varav 24 har spelarlicens. Vi har dock 
kunnat se en liten uppgång senaste tiden.
En ny variant av bangolf, som kanske kan ge något 
av en nytändning, har presenterats. Den kallas ”Mi-
nigolf Open Standard” (MOS). Det är en miniatyr 
av en riktig golfbana, med ett underlag av konstgräs. 
Där kan man välja att spela med antingen minigolf-
boll eller golfboll. I Askim finns det en sådan bana 
inomhus.

Regler
Spelreglerna är ganska enkla. Det är tillåtet att 
använda flera bollar på ett varv. Men man får inte 
byta boll under spel på en bana. Det finns också en 
begränsning på sju slag per bana.
- Det finns etablerade spelare som ”drabbats” av 
regeln, mumlar Mikael och ler lite förläget.

Spel
För att få tävlingsspela, måste man ha licens. Den får 
man genom att delta i en kurs, som klubben står för. 

Minigolfbollen är helgjuten. En tävlingsspelare har 
flera bollar att välja mellan, beroende på t.ex. 
banunderlag och väder

I bangolfen spelas det om VM, EM och SM. Sedan 
2014 avgörs SM i samband med SM-veckan
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Där får man lära sig om regler m.m.
- Vi deltar i seriespel, berättar Mikael. Vi spelar i div. 
2. Högsta serien kallas Elitserie. Seriespelet t.o.m. 
div 3 administreras av Svenska Bangolfförbundet, 
medan lägre serier sköts av distrikten.

I bangolfen spelas det om VM, EM och SM. Sedan 
2014 avgörs SM i samband med SM-veckan.
- Det har medfört ett lyft för oss. Nu har vi chans att 
synas i TV, konstaterar Mikael.

Minigolfbollen är helgjuten. En tävlingsspelare har 
flera bollar att välja mellan, beroende på t.ex. ban-
underlag och väder. Eternit- och betongbanor kräver 
flest bollar.

Klubborna är de samma som golfspelare använder, 
när de puttar. Det är dock en skillnad. Bangolfklub-
ban har ett gummi belag.
Den bästa klubban anses vara den s.k. Ryhner-klub-
ban. Den har tagits fram av Sveriges bästa spelare; 
Carl-Johan Ryhner.

Kuriosa
1977 hamnade klubben i Guinnes rekordbok. Då 
spelade ett 20-tal medlemmar minigolf ”non stop” 
i en hel vecka, både dag och natt. Det var grupper 

om tre som avlöste varandra. I gruppen spelade två, 
medan den tredje var protokollförare. Under dagtid 
var banorna öppna för allmänheten som vanligt.
- Men året efter tog en klubb från Öland över rekor-
det. De spelade dock inomhus, berättar Mikael. Vi 
har pratat lite löst om att ta tillbaka platsen i Guin-
nes rekordbok. I så fall siktar vi på två veckor.

Ett annat spektakulärt arrangemang är ”Semester-
maran”, som i år firar 40-årsjubileum. Från början 
skulle deltagarna spela 18 varv på ett dygn. Det var 
dock tillåtet med pauser mellan varven.
De senaste åren har antalet varv minskats till 12, 
samtidigt som tiden begränsats till 7-21. Första åren 
var det över hundra spelare, men förra året hade 
deltagartalet sjunkit till 24.
- Från och med 2017 utökade vi speltiden till två da-
gar, för att göra tävlingen lite mindre väderkänslig, 
säger Mikael. Vi har som mål att komma över 30 
deltagare. I annat fall lägger vi ner tävlingen.

- Framtiden för bangolfen känns osäker. Men i 
Malmö och Umeå har klubbarna lyckats få i gång 
en stor ungdomsverksamhet. Det ger förhoppningar, 
avslutar Mikael.

Lennart Karlsson

”Idrottshistorier” som får dig att kikna av skratt…
Det finns gott om idrottslitteratur hos de idrottshistoriska sällskapen i Västergötland. 
Vanligast förekommande är förstås Idrottsboken, Fotbollsboken och Olympiaboken, 
från Brunnhages förlag. 
Storsäljare som ingen idrottsintresserad kunnat vara utan. Men det finns så mycket mer.
På idrottshistoriska museet i Skövde har det nyligen lämnats in en ”liten pärla” (tack Margareta Nilsson) 
med titeln ”Idrottshistorier” (Wahlström & Widstrand). 
Det är en samling historier hämtade från idrottslivet. Boken är utgiven 1948 varför de flesta är 
nedtecknade för länge sedan. 
Den är dessutom ganska Stockholmscentrerad med många lokala profiler inblandade. 
Men det gör ingenting, humorn går igen…

Här nedan följer ett urval av lustigheter. Håll till godo…
Bengt Säll

De va la tur
Jättedrabbning 1927 på Ullevi mellan Göteborgskamraterna och Gais. 
Hårt spel från båda håll, ställningen 2-2 och så värst många minuter var inte kvar. 
Plötsligt slängdes bollen iväg i en jättelyra, så att den hamnade på en av läktarna. 
Där möttes kulan av en åskådare, som returnerade stridsäpplet till den gröna gräsrektangeln 
men samtidigt hade oturen att se sin ena sko lossna och följa med en bit på färden.
En av grabbarna bredvid gav full hals:
– De’ va la’ tur, killen inte skalla…!

Bandyhörna 
Spännande bandyfinal på Stadion, som är utsålt till sista plats. Bland publiken finns en hel del som aldrig 
tidigare bevittnat en lek med det röda nystanet men som nu vill passa på tillfället att bekanta sig med 
den. 
Avslag, spelet böljar fram och tillbaka och i tredje minuten blåser domaren för hörnslag. 
Samtliga spelare i den elva som fått hörnslaget mot sig åker till kortsidan och radar upp sig på linjen tätt 
intill målburen. 
En dam tittar förvånat upp och utbrister:
– Ska’ dom fotograferas redan nu?!
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Seriedebutanterna
På försommaren 1928 – alltså för 90 år sedan - fanns 
mycket spänning i luften. Då skulle nämligen de 
allra första serietabellerna i fotboll på lokal nivå slut-
föras. Utvecklingen hade gått så långt att det fanns 
tillräckligt många fotbollsföreningar för att satsa på 
lokala serier i förbundsregi. 

Västergötlands Fotbollförbund bildades 1918 (såle-
des 100-årsjubileum i år) efter att tidigare utgjort en 
avdelning av Västergötlands Idrottsförbund (bildat 
1908). Hela seriesystemet var förresten ganska nytt. 
Allsvenskan startade inte förrän hösten 1924.  

Hösten 1927 startade alltså den lokala seriefotbol-
len i förbundets regi (fram till 1959 gällde säsongen 
höst-vår). Serien hette Västgötaserien klass III. 

Det innebar den tredje divisionen i Västergötland. 
Först kom Allsvenskan, sedan Västsvenskan, Väst-
götaserien och därefter Skaraborgs- och Älvsborgs-
serierna. Västgötaserien klass III innebar alltså nivå 
fem. Den var indelad i fem geografiska grupper:  
A - E.  Den lokala serien på Varaslätten hade tillde-
lats slutnumret E.

Vilka lag skulle gå segrande ur striden på den lo-
kala nivån? Vilka skulle få bita i det sura äpplet och 
komma sist? Att komma sist innebar dock ingen 
nedflyttning, eftersom den nivå denna artikel kom-
mer att handla om var den lägsta. 

Att hamna sist i en serie på lägsta nivå innebar ändå 
en nesa – man var nämligen det allra sämsta laget 
inom sitt begränsade område. 

Att slutstriden i E-serien kom att stå mellan IK 
Gauthiod och Vara SK stod klart sedan länge. 
De båda klubbarna visade sig stå i särklass. 
Att Vara SK lyckats så bra var tämligen oväntat, 
enär föreningen spelade sin allra första fotbollsmatch 
blott ett drygt år tidigare. 

Visserligen fanns det gamla fotbollstraditioner i kö-
pingen ända sedan början av 1900-talet, men ändå. 
Under några år innan VSK bildades hade intresset 
för fotboll varit minskande. 

För konkurrenten IK Gauthiod var situationen an-
norlunda. Klubben bildades 1924 som en opponent 
till den betydligt äldre Grästorps IF (bildad 1908). 
M.a.o. fanns det på den tiden två fotbollslag i Gräs-
torp. Märkligt nog delades de på i två seriegrupper. I 
stället för att utgöra ett brinnande lokalderby spelade 
GIF i D och GIK i E-gruppen.

Vara SK tycktes har greppet om E-seriesegern, då 
man ett tag ledde serien med hela fem poäng, efter 
att bl.a. besegrat IK Gauthiod på hemmaplan med 
3-2. Dock hade Grästorpslaget spelat två matcher 
mindre. På hemmaplan tog man dessutom revansch 

på Vara SK (5-3) i vårens seriefinal och säkrade där-
med seriesegern med en ynka poäng.

Notabelt i övrigt är att laget på fjärde plats i slut-
tabellen, IFK Emtunga, inte fanns omnämnt när 
serien startade hösten 1927. Däremot fanns i stället 
IF Önumskamraterna. När serien återupptogs efter 
vinteruppehållet hade föreningen av ännu inte helt 
utredd anledning döpts om. 

Officiellt skedde inte namnbytet från IF Önumskam-
raterna till IF Emtungakamraterna förrän på årsmötet 
1939. Till skillnad från övriga grupper bestod E-
serien enbart av A-lag.

Lag i E-serien: IK Gauthiod, bildad 1924, Vara SK, 
bildad 1926, Tråvads IF, bildad 1925, Stora Levene 
IK, bildad 1918, IFK Emtunga, bildad 1921 som 
IFK Önum, Kvänums IF, bildad 1926, Tumlebergs 
BK, bildad 1924.

När serierna hösten 1928 drog igång, hade Div. 
II införts under Allsvenskan. Det betydde att hela 
seriesystemet degraderades en nivå. Västgötaserien 
klass III hamnade därmed på nivå sex. 1947-48 blev 
det ytterligare en degradering av seriesystemet när 
Div. III infördes.

Hur gick det sen? Jag menar: under dessa 90 år? Låt 
oss titta på såväl toppar som djupdykningar för lagen 
i E-serien.  Man får ta i beaktande att seriesystemet i 
olika omgångar har åkt såväl upp som ner nivåmäs-
sigt. 

IK Gauthiods första storhetsperiod kan man säga 
inföll under andra halvan av 1950-talet, då man höll 
till i Div. IV. 1972 får ses som bottennappet för IKG, 
då man blev degraderade till lägsta serien, som då 
som nu var Div. VI. Under 2010-talet har däremot 
IK Gauthiod haft förlig vind och etablerat sig som 
Skaraborgs främsta lag efter Skövde AIK. 2015 var 
man t.o.m. nummer ett.

Vara SK hade otur när man 1947 kvalificerade sig 
för Västsvenska serien. Just det året infördes Div. III 
och Västsvenskan hamnade på nivå fyra. Det kom 
att dröja närmare 50 år innan Vara SK nådde Div. III, 
närmare bestämt 1996. 2001 kvalade Vara till Div. 
II. Djupdykningar, då? 
Att hamna på plats 17 av Varaalliansens 21 lag var 
mindre hedrande. Det hände nämligen Vara SK såväl 
1971 som 1974. 

Tråvads IF har existerat i två upplagor. Det första 
TIF fanns i serie t.o.m. 1938-39. 1944 bildades den 
nya föreningen, som då fick starta från reservse-
rie. Efter att ha klättrar upp några divisioner under 
1950-talet, rasade TIF ända ner till sjuan 1962. 

Därefter vände det åter uppåt. Under 1970-talet var 
Tråvads IF ett stabilt Div. IV-lag med topp 1977 i 
Div. III. Fr.o.m. 2012 är Larvs FK ”samlag”.
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Västgötaserien klass III A    Västgötaserien klass III B
Årnäs IF   10   8   0   2  51-17  16  Hjokamraterna 10    9   0   1  59-18  18   
Karlsborgs SK  10   7   0   3  46-28  14  Madängsholmskamr 10    5   1   4  22-46  18     
Axvalls IF  10   4   0   6  19-30    8  Versåskamraterna 10    4   1   5  23-26    9
Skövdekamr. B 10   3   2   5  17-39    8   Falköpingkamr. B 10    4   0   6  32-29    8
Skövde AIK B  10   3   1   6  18-24    7  Tidaholmskamr. B 10    4   0   6  24-33    8
IK Mimer  10   3   1   6  12-25    7  Falköpings GIS B 10    3   0   7  24-31    6

Västgötaserien klass III C    Västgötaserien klass III D
Boråskamraterna B 14  11  0   1  46-18  24  Trollhättans IF B 14  10   1   3  50-24  21
Fritsla IF B  14   6   5   3  31-24  17  Vänersborgs IF B 14  10   0   4  57-26  20
IK Ymer  14   5   4   5  34-25  14  Lilla Edets IS  14    8   1   5  29-31  17
IF Elfsborg reserv 14   5   4   5  30-23  14  Trollhättekamr. B 14    6   3   5  34-32  15
Vårgårda IF  14   5   3   6  32-33  13  Skoftebyns AIS 14    5   2   7  38-42  12
Skene IF B  14   6   0   8  22-39  12  Sjuntorps IF  14    5   2   7  33-44  12
Fristads IF  14   4   2   8  28-42  10  Vänersborgskamr. B 14    4   2   8  34-36  10
Kinna IF B  14   3   2   9  23-42    8  Grästorps IF  14    2   1  11 20-66    5
 
Västgötaserien klass III E
IK Gauthiod  12  11   0  1  59-18  22
Vara SK  12  10   1  1  69-27  21
Tråvads IF  12   6    2  4  37-32  14
St. Levene IK  12   5    2  5  26-37  12
Emtungakamr  12   2    1  9  18-34    5
Kvänums IF  12   2    1  9  23-46    5
Tumlebergs BK 12   1    3  8  12-50    5

St. Levene IK är Varaslättens äldsta förening med 
fotboll på programmet och fyller alltså 100 år i år. 
2002  gick SLIK samman med Skogslunds IF med 
representationslag.       

IFK Emtunga bildades alltså som IFK Önum 1921. 
Under 1950-talet inföll lagets storhetsperiod, med 
andraplacering i Div. IV 1958 som bäst. 

50 år efter förra sejouren, 2010, nådde åter IFKE 
Div. IV, även om det då var fråga om nivå sex. 
De senaste åren har dock laget fått kämpa i motvind.

Kvänums IF blev 1990 – för första och enda året - 
bästa lag i Varaalliansen. Samgående med Jungs IF 
2010 i JK 10.

Tumlebergs BK seriespelade enbart en ytterligare 
säsong.

Carl-Owe Johansson
Vara IHS

Vilka föreningar deltog i de övriga grupperna? Eftersom det torde vara av intresse för betydligt fler 
av läsarna, återges även de övriga grupperna i Västgötaserien klass III:

Ängevi, Tråvad. Invigd 1954. 
Hemmaplan för Tråvads IF. Föregångaren, Haga-
vallen, stod klar 1946 (nuvarande träningsplan). 
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TFK:s Lars ”Kola” Olsson sträcker armarna i vädret och vrålar ut sin 
lycka. TFK:s 16-åringar slog ”storebror” TIF i en av Eusébio-Cups finaler

Susanne Lundgren, Trollhättans lovande sim-
merska missade EM-plats med minsta möj-
liga marginal. I årets tolfte månad tog hon 
revansch och vann JSM guld

1982. Backhoppare med framtidstro
Trollhättan som backhoppningsmetropol lät kanske som ett skämt. Men för Tommy Mårtensson och 
grabbarna i TSOK var det ingen orealistisk tanke. För första gången någonsin hade TSOK 1982 
representation i SM. Här hoppar Ken Larsson som var en av de lovande backhopparna i TSOK

Slusskavlen 1985. Oj vad glad han var! OK 
Marks Bo Herdersson förde sitt lag till seger i 
klass 2 och då har man all anledning att jubla

”Plockat ur Lärks arkiv”
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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: 
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.

INGÅR: (observera egenavgifter)
Bussresa, lunch, besök på Holmenkollens museum (egenavgift),
middag och logi dag 1 samt frukost, lunch och besök på på 
Travmuseét i Årjäng (egenavgift) dag 2.

Logi i dubbelrum 1 950 Skr/deltagare (kurs den 1 feb) 
Logi i enkelrum 2 350 Skr/deltagare (kurs den 1 feb) 

BOKNING (finns ca 8 st platser kvar) 
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

Betalningen skall göras till Westgöta Idrottshistoriska Sällskap (WIS)  
bankgiro 5423 – 6880 senast den 1 augusti 2018 !

VÄLKOMMEN MED DIN/ER BOKNING !

PÅSTIGNINGSORTER:

Skövde kl.05.30
(Arenan)
Skara kl.06.00
(Jula Hotell)
Vara kl.06.40
(F-skolan)
Vårgårda kl.07.20
(E20, OK/Q8)
Trollhättan kl.08.10
(SJ)
Vänersborg kl.08.30
(SJ)
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Älven, Viken och Kullen del 2
Kinneviken
Segling
Segelsällskapet Westgötarne 
bildades 1890 på Turisthotellet 
i Råbäck på Kinnekulle och var 
från början en sammanslutning för 
både Mariestad och Lidköping. 

När Mariestad så småningom 
bildade egen klubb behöll SSW 
namnet. 1906 ansöktes om plats 
för båtgård vid dåvarande gasver-
ket och 1910 byggdes en seglar-
stuga vid Fästa vid Kinnevikens 
västra strand. Förtöjningsproble-
men löstes med en småbåtshamn i 
Lidköping längs Lidans stränder. 

1939 invigdes nytt klubbhus och 
hamn vid Bösshamn vid Ullersun-
det. 1983 flyttade man tillbaka till 
staden igen då nuvarande båtham-
nen vid Framnäs med flytbryggor, 
båtkran och klubbstuga togs i 
bruk.  Många tävlingar har arrang-
erats på Kinneviken under åren 
varav ”Venerpokalen” är en av de 
mer kända. 
Bland framgångsrika seglare från 
SSW under åren kan nämnas, 
Lennart ”Bombi” Birgersson, 
Torsten Warnicke, Ove ”Bölja” 
Lundgren, Peter Dykes och Jonas 
Baudtler.

Skridskosegling
I väntan på sommarens seglingar 
var Skridskosegling ett sätt för 
seglarna att fördriva vintrarna på 
när Kinnevikens is låg spegel-
blank. 
Speciella skridskor med lång 
skena användes och seglet bars på 
ryggen utan några hjälpmedel. 

Gemensam start tillämpades. SSW 
genomförde ett flertal klubbtäv-
lingar, framförallt på 60- till 80-ta-
let och på en bana som liknade en 
seglarbana med kryss och läns. 

Lennart ”Bombi” Birgersson var 
även här framgångsrik och vann 
flera KM och DM samt deltog, 
tillsammans med flera från SSW, 
i några SM som genomfördes på 
Mälaren eller i Stockholms skär-
gård. Segling med Isjakt har också 
förekommit på Kinneviken men 
inte i organiserad tävlingsform.

Bandy
Ingen vet med bestämdhet när den 
första bandymatchen spelades i 
Lidköping men den första säkra 
tidpunkten är från januari 1912 då 
en bandymatch spelades på isen 
utanför fyren mellan Skara Läro-
verks Idrottsförening och Lidkö-
pings Fotbollsförening och som 

Skara vann med 9-0. Innan ban-
dygrytornas tillkomst så spelades 
bandymatcher på många ställen i 
Kinneviken, både utanför stadens 
stränder och vid Lockörn. 
Hällekis IF spelade bandy på en 
vik vid Cementfabriken.

Trav
Söndagen den 19 februari 1922 
anordnade Västgöta Travsällskap 
travtävlingar på isen på Kinnevi-
ken. 

Fem olika tävlingar genomfördes, 
Unghästlöpning, Lidköpings Han-
dicap, Vänerns Handicap, Västgö-
talöpning och Lanthästlöpning. 

Landshövding Axel Ekman var 
prisutdelare och efter tävlingarna 
åts middag på Stadshotellet till ett 
pris av 6.50 kr i Stora salen och 
4.50 kr i matsalen. 
Entré till balen kostade 2 kr för 
herre och 1 kr för dam.

Motorsport
Kinneviken har flitigt utnyttjats 
vintertid till motorsporter av olika 
slag. Den första biltävlingen på is 
anordnades 1923 av Lidköpings 
IS och Vara MC-klubb. 1928 hölls 
stora isbanetävlingar med totalt 
55 tävlande fordon utanför Nya 
stadens sannor. 
Man tävlade i ”flygande kilome-
tern” för racerbilar, motorcykel 
med sidvagn samt en vanlig 

biltävling på rundbana. I biltäv-
lingen segrade löjtnant Storcken-
feldt i en Bugatti; han noterade 
en hastighet av 174 km/tim. På 
50-talet sågs Lidköpings MKs 
isbanetävling ”Kinneloppet” av 
3000 åskådare och lilla klassen 
vanns av Sam Bråde, trots en 
punktering!

Jetski/Aquabike
En liten konstgjord vik strax öster 
om Värmeverket fungerar som 
tävlingsplats för Jetski-åkare. 
Lidköpings Jetskiklubb bildades 
1986 men är numera nedlagd. 

Tävlingen ”Race of Jetski” kör-
des här första gången 1987 och 
samt även 2017 i Lidköping då 
det alltså var 30-årsjubileum för 
tävlingen. 
Patrik Wilhelmsson var en Lidkö-
pingsåkare som nådde framgång-
ar, han deltog bl a i EM i Holland 
i slutet av 80-talet.
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Övrigt
Många andra kraftmätningar 
har troligen skett på Kinneviken 
genom åren. Förmodligen före-
kom sjöslag här på vikingatiden, 
kanske skyddades staden från 
sjörövare och andra inkräktare 
av ortens befolkning och sjömän 
på Kinneviken och vid Lidans 
utlopp. Eller som när ”lakerom-
pa” från Kållandsö rodde över 
Kinneviken till Kinnekulle under 
flera år för att slåss med ”Kinne-
bagga”!

Kinnekulle
Skidsport
1922 ordnade gymnastiklärare 
Helge Bäckander * och Arne Ot-
terström skidutflykt till Kinnekul-
le med tåg. Den 3 februari detta 
år anordnas den första skidtäv-
lingen i Lidköping, de äldre åkte 
i Råda och de yngre på Lidan. 
Lidköpings Vintersportklubb 
bildades den 3 dec 1931 och man 
började tävla i orientering och 
skidsport. En drivande ledare 
var Gösta Svanqvist och han 
arrangerade skidtävlingar samt 
”nedförsåkning” på Kinnekulle 
vilket innebar slalomåkning med 
turistskidor! 1937 invigdes en 
Klubbstuga på toppen av Kinne-
kulle och dit tog man sig via tåg 
till Råbäcks station och sedan på 
skidor upp till stugan. Kinnekulle 
hade ofta några fler minusgrader 
än staden och Råda varför LM 
och andra tävlingar, 
bland annat Kinnekulleloppet, 
arrangerades där. Utförsåkning 
skedde till en början i Prin-
sessbacken men 1945 invigdes 
nuvarande slalombacke som är 
390 m lång och har en fallhöjd på 
98 m. Uno Ljungblom på skidor 
och Arne Fagerberg i slalom var 
några framgångsrika LVSK-are.
* Gymnasten Helge Bäckander 
är Lidköpings hittills ende olym-
piske guldmedaljör då han ingick 
i det segrande laget i trupptävlan 
i gymnastik vid olympiaden i 
Antwerpen 1920.

Orientering
Kinnekulle var även en lämplig 
plats för orientering och LVSK 
genomförde, under främst 50-ta-
let, ett antal tävlingar i dag- och 
nattorientering i bergets omväx-

lande och krävande terräng.
Cykel
1933 arrangerade CK Agon 
”Kinnekullerundan”, en nationell 
tävling som senare bytte namn till 
”Kinnekulleloppet” och som på-
går än idag. Andra cykeltävlingar 
som passerat Kinnekulle är linje-
loppen i NM 1984 samt Postgirot 
1985 där man körde ett antal varv 
över Högkullen. 

Cykelloppet ”Tre Berg” kördes 
första gången 2016 och är både 
ett tävlings- och motionslopp som 
går över de tre bergen Mösseberg, 
Billingen och Kinnekulle.

Löpning
Terränglöpning var populärt i 
början på 1900-talet och det ge-
nomfördes tävlingar i bl a Kinne-
Kleva. Det gällde då att hitta trä-
ningsbanor som kunde användas 
under dåliga väderförhållanden 
varför man bl a fick tillstånd att 
träna på järnvägsspåret för Kinne-
kullebanan. 
Under senare år genomfördes 
en långlöpning på landsväg från 
Läckö till Kinnekulle men som 
numera kortats ner till Läckö-

Lidköping.
Mountainbike
På senare år har det iordningställts 
ett antal leder på Kinnekulle där 
man kan köra mountainbike och 
en del mindre tävlingar har ge-
nomförts.

Fotboll
Fotboll har spelats på både tillfäl-
liga och stationära planer och av 
flera lag på Kinnekulle under åren. 

Bland annat på Trolmens SKs 
plan Såtavallen. Planen där bestod 
förr av måttligt med gräs på en 
jord med röd kalksten med speci-
ell lukt och hade man spelat där 
en lördag var det extra viktig med 
noggrann dusch efteråt för att inte 
dofta illa på kvällens dansbanor.

Vad kan då framtiden innehålla i 
form av idrottstävlingar på dessa 
naturens arenor;

Kommer det t ex att köras VM-
tävlingar i kanot på Lidan? 

Världscuptävlingar i slalom på 
Kinnekulle? 

Stora regattor på Kinneviken? 

Eller några nya sporter som vi inte 
känner till idag? 
Men framförallt kommer nog 
dessa platser att fortsätta vara 
uppskattade och utnyttjade ställen 
för friluftsliv och rekreation för 
både boende i bygden och besö-
kande.

Ingemar Williamsson

LIHS

Källor bl.a:

Lidköpings Idrott under ett sekel 
1861-1960 av John Axén

Lidköpings Idrott 1960-2010 av 
Lennart ”Bombi” Birgersson

Skridskoseglaren Lennart ”Bombi” Birgersson
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Rätta lösningar till Idrotter – Idrottsgrenar i nummer 1 2018
1. Nattorientering
2. Stående längdhopp
3. Puckelpist
4. Frigevär
5. Bygelhäst
6. Bågskytte
7. Backhoppning
8. Bordtennis
9. Parallellslalom
10. Slungboll

Bland 84 inkomna lösningar har följande vinnare dragits:

Tre trisslotter: Per-Ola Johnsson, Ambjörntorp. 
Backgården 447 91 Vårgårda

Två trisslotter: Stefan Johansson, Kasebergsvägen 14, 
Arentorp 534 94 Vara

En trisslott: Linda Eriksson, Stallgatan 25, 462 40 Vänersborg

Bildskatten

Kappsegling i Lidans utlopp, midsommar 1911 Foto: via Ingemar Williamsson, LIHS

Sigvard ”Sigge” Johansson och Sture Pettersson 
(Fåglum) på cykelsemester omkring 1960
Foto: via ”Sigge”

Skövde vinnare av 1957-års skol-SM

Stående från vänster: 
Per Frohm, Tor Almén, Claes Gustavsson, 
Nils Eriksson, Lars-Åke Lindén, Bo Holmberg

Sittande: Lennart Nordqvist, Håkan Ljungmark, 
Ronney Pettersson, Rolf Wikström, K.J. Lönnroth
Foto: via Rolf Wikström
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Debatt på WIS Årsmöte
10 mars höll WIS årsmöte på Billingehus i Skövde 
där också stadens Idrottsmuseum är beläget. 

Stig ”Stickan” Carlsson från Skövde IHS hälsade 
välkommen och berättade om Billingehus och an-
läggningarna på Billingen varefter WIS ordförande 
Roland Gustafsson öppnade mötet. 

Solveig Sundequist, Skövde, valdes till ordförande 
och Tommy Olsson, Borås, till sekreterare. 
Tommy föredrog verksamhetsberättelsen, Roland 
verksamhetsplanen och Börje Gustavsson bokslutet 
innan revisorn Kent Larsson föredrog revisionsbe-
rättelsen och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 
Så blev också mötets beslut.

Därefter behandlades styrelsens förslag och först då 
medlemsavgiften för 2019. Förslaget var att höja 
den från nuvarande 30 kr per medlem till 50. Roland 
redovisade bakgrunden till förslaget, nödvändighe-
ten av att säkra tidningens fortsatta utgivning.

Bosse Zackrisson från Vadsbo gick omgående i 
svaromål och menade att höjningen var onödig både 

utifrån det ekonomiska utfallet för 2017 och möjlig-
heterna av att spara och förbilliga utgivningen.

Båda sidor fick stöd i den livliga diskussion som det 
hela ledde till. Bl a konstaterade Lennart Karlsson 
från redaktionsgruppen att vi idag betalar 7:50 per 
nummer inkl porto som dessutom höjts i år. 
Folke Brinck, Lidköping, stödde Bosse och undrade 
bl a om möjligheten att ge ut tidningen digitalt prö-
vats. Nå, efter avslutad diskussion blev det votering 
där styrelsens förslag vann med rösterna 18-14. 
Vadsbo reserverade sig mot beslutet.

Därefter gick styrelsens förslag till verksamhetsbe-
rättelse och budget snabbt igenom liksom valbered-
ningens förslag till ordförande, styrelse och reviso-
rer. Där var det omval över hela linjen utom när det 
gäller en av revisorsersättarna där Irene Lennstrand, 
Vårgårda nyvaldes. 

Valberedningen fick också förnyat förtroende. 
Det förslag till nya förenklade stadgar som tagits 
fram fastställdes innan ordförande Roland avtackade 
Olof Toftby, Borås, för en lång gärning inom det 
idrottshistoriska arbetet och avslutade den officiella 
delen av mötet.

Därefter besökte deltagarna det fina Idrottsmuseet 
i byggnaden innan det var dags för en förnämlig 
lunch och en härlig avrundning där Stig ”Stickan” 
Carlsson berättade om sitt liv med Elvis i ett mycket 
uppskattat framträdande.

Tommy Olsson
Olof Toftby avtackades för sin gärning inom det 
idrottshistoriska arbetet

Stig ”Stickan” Carlsson hälsade gästerna välkomna

Medlemmarna registreras vid ankomsten

”Stickan” med ett mycket uppskattat Elvisinslag
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Stora Mellby SK 60 år
Historien började egentligen söndagen den 18 maj 
1930, då Anders Andersson tog initiativet till det 
möte på vilket Bjärlanda Idrottsförening bildades. 
Klubben bedrev sedan verksamhet i diverse idrotter 
fram till 1935, då Stora Mellby Sportklubb bildades 
för första gången.

Den nya klubben tog över medlemmar, verksamhet 
och ”idrottsanläggningen” i Borg från den gamla 
föreningen. Det bedrevs i första hand friidrott, 
men även andra ”udda” grenar som fotboll stod på 

programmet. På mitten av 40-talet minskade dock 
intresset. Några av friidrottarna gick över till Solle-
brunn och 1947 förklarades verksamheten i klubben 
för vilande.

Den 24 september 1957 var det dags igen. Då åter-
upplivades Stora Mellby SK efter tio års vila på ett 
möte i kommunalhuset.
 
Till ordförande valdes Ingemar Gustavsson och till 
sekreterare Sven Dahllöf.
Medlemsavgiften fastställdes till 2 kr över 16 år och 
1 kr under. På programmet fanns fotboll, gymnastik 
och bordtennis.

Några viktiga årtal i föreningens historia:

1958 Damgymnastiken startades i Stora Mellby. (Herrarna kom tio år senare.)
 Arbetet med att göra iordning idrottsplatsen på Brynet startades.
1959 Fotbollsplanen på Brynet står klar.
1960 Första laget i seriespel i fotboll.
1965  Hockeyrinken klar och seriespel i ishockey inleds.
1967 Damlag i fotboll bildas.
  
1968  Hemmalaget spelar en match mot Lagmansered i Div. 6. I slutet av första halvlek rusar plötsligt en  
 ko, som visar sig vara ”folkilsken”, in på idrottsplatsen. Hon ställer till stor oreda och händelsen   
 uppmärksammas i massmedia och Stora Mellby SK blir rikskänt.

 I en tidning skrevs följande:
 ”Det var i slutet av första halvlek, som kon kom rusande. Hon gav sig inte in på plan, 
 men löpte fram utmed publiken, drog med sig bänkarna och skapade villervalla. Publiken greps   
 aldrig av panik, men en hel del personer fick kraftiga törnar.

 En liten flicka blev lätt chockad, när hon knuffades ned från sin sittplats. Två äldre herrar attackera- 
 des också. Den ene klarade sig genom att ge kon ett rapp med en käpp, men den andre måste hals  
 över huvud rusa därifrån. Det gick så snabbt, att han lämnade tofflorna i sticket.

 Man lyckades med hjälp av några bräder mota ut kon på en parkeringsplats, där en Saab fick en   
 ordentlig buckla, innan kon begav sig in på den närbelägna kyrkogården.
 Lantbrukare John Johansson utsågs till ”slaktare”, men jagades av det illasinnade kreaturet upp på  
 en bergknalle. Slutligen fick sågverksägare Evert Gustavsson in en fullträff med sin älgstudsare, när  
 kon kom kesande rätt mot honom.

 Därmed var lugnet så återställt, att domaren Sven-Erik Lundgren, Vara kunde blåsa till spel igen   
 efter cirka 10 minuter.
 
1969 Damlaget spelar sin första seriematch.
1970 Serieseger för damlaget redan andra säsongen.
1972 Herrlaget spelar seriefinal mot Elmer på Brynet inför nästan 700 åskådare, ett publikrekord som   
 fortfarande står sig. Matchen slutar 2–2 och Elmer tar steget upp i femman. ”Firandet” efteråt i den  
 nya klubblokalen blir avslaget.
1977 Ishockeylaget kvalificerar sig till spel i div. 3, men avstår sin plats.
1982 Herrlaget vinner sin första serieseger i div 6, när Ove Grahn avgör seriefinalen mot Halvorstorp.
 Samma år står den nya fotbollsplanen färdig.
1988 Efter två säsonger i div 4 blev det respass och utförsbacken började.
1995 Åter uppflyttning till div 5 efter seger i kvalet.
2000 Ny serieseger i div 6 för herrlaget.
2012 Hittills största segern för herrarna i seriesammanhang när Trollhättans FF besegras med 16–1 en sen  
 höstkväll i div 6.
2013 Serieseger för herrarna i div 6 efter vinst i en rafflande seriefinal mot SK Mjörn i näst sista 
 omgången.
2017 Vildsvin bökar upp planen i skogen och Stora Mellby SK blir återigen rikskända och uppmärksam- 
 made i svenska medier. För första gången på 2000-talet har Stora Mellby SK ett damlag i seriespel,  
 denna gång tillsammans med Sollebrunns AIK.
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Stora Mellby SK har under åren fostrat många duk-
tiga fotbollsspelare som gjort bra ifrån sig i högre 
serier i regionen. Allra framgångsrikast hittills är 
Lili-Ann Karlsson som spelade allsvensk fotboll i 
Trollhättans IF under ett antal år på 1980-talet och 
David Johansson som 2005 spelade landskamp i 
P15-landslaget. 

Utöver kärnverksamheten fotboll har klubben anord-
nat en hel mängd aktiviteter under de gångna 
60 åren. 

Ett urval: Modevisningar, basarer, bingo i kom-
munalhuset som redan på 60-talet gav bra tillskott 
i kassan. Klubb 16-disco för dem upp till sexton år 
i klubblokalen under 70-talet. Cabarén i Gendalens 
bygdegård som under slutet av 90-talet och början 
av 2000-talet förnyade underhållningssverige. 

Dessutom midsommarfirande, tipspromenader, mell-
bylotteriet, mellbykampen, bilrally med mera, med 
mera…

Bengt Mökander
I slutet av första halvlek rusar plötsligt en ko, 
som visar sig vara ”folkilsken”, in på idrottsplatsen

Vandringspris “100-klubben”  som sattes upp av 
Christer Garpenborg för den som innehar Svenska 
rekordet på 100 meter för herrar. 

Christer hade det själv på 10.25 och tävlade för 
KA 2 IF sedan kom Patrik Strenius också KA 2 IF 
på 10.21. Nuvarande innehavare är Peter Karlsson 
Alingsås IF som sprang på 10.18 1996 och rekordet 
står sig fortfarande. 

Pokalen förvaras i Alingsås IHS klubblokal på upp-
drag av Peter som sedan många år bor i Shanghai.

P-G Björkman
Alingsås IHS

Vandringspris “100-klubben”  som sattes upp av 
Christer Garpenborg för den som innehar Svenska 
rekordet på 100 meter

Garpenborgs Vandringspris

Nuvarande innehavare Peter Karlsson

10.18
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Bengt Andersson, Tidaholm SOK 
Sisu, kan verkligen kalla sig vete-
ran i Vasaloppsspåret.

När han gick i mål 2017 var han 
den 27:e svensken som åkt 50 
Vasalopp, en storartad bedrift!

Bengt debuterade i Fäders Spår 
när han var 25 år gammal och 

således 76 år när han gjorde sitt 
50:e Vasalopp. 
Endast en gång har han fått ställa 
in på grund av sjukdom. 
In i det sista trodde han även då 
på start. Skidorna var framlagda 
på startplatsen i Sälen, men strax 
innan startskottet insåg Bengt att 
det här fixar jag nog inte.

I övrigt har det gått som på räls 
genom åren, men visst har det 
funnits incidenter, men skidut-
rustningen har klarat sig genom 
alla åren, förutom en bruten stav, 
bara det en bedrift. 

50 Vasalopp är det samma som 
450 mil mellan Sälen och Mora, 
sedan tilkommer alla träningsmil 
inför varje lopp. 
Ja, man blir mer än svettig när 
bara tanken infinner sig.

-Träningsdosen har i snitt legat på 
70 mil per år, men snörika vintrar 
har det legat på över 100 mil. 
Ett år blev det bara åtta mil och 

det var dagarna innan starten. 

Det var helt enkelt en grön vinter 
och vi hade skottat ihop ett spår i 
Velinga utanför Tidaholm, berät-
tar Bengt.

31 år gammal gjorde han sin bästa 
tid i spåret på 5,22 tim. och då var 
det på träskidor. 

Därefter har han varit under sex 
timmar ett antal gånger och hans 
bästa placering någonsin är 313;e 
plats.

Vad är det då som har drivit Bengt 
att varje år komma tillbaka i Fä-
ders Spår?

-Hade ingen målsättning från 
början att åka så här många lopp, 
men det har blivit en form av livs-
stil. Samtidigt har jag haft förmå-
nen med en lättränad kropp och 
framför allt att jag fått vara frisk 
genom åren.

Blir det något mer Vasalopp?
Tror inte det, men kanske Öppet 
spår kan bli aktuellt, säger Bengt 
med ett leende.

Det ska också nämnas att familjen 
Andersson är en genuin Vasa-
loppsfamilj. Hustrun Doris har 
åkt Öppet spår sju gånger samt 12 
Tjejvasan och de båda sönerna 20 
vardera (är t.o.m. 2017).

Nu återstår att se om Bengt kan 
hålla sig ifrån Vasaloppspåret. 
Tror knappast det, har nog blivit 
som ett gift för honom.

Fotnot: 2017 var det ytterligare 
en skidåkare som åkte sitt 50:e 
Vasalopp och det var Åke Davids-
son, Borås.

Janne Kindmalm

Vasaloppsveteranen Bengt Andersson

31 år gammal gjorde han sin bästa tid i spåret på 5 tim och 22 min

Bengt blev medlem i Vasaloppets Veteranklubb 2017
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När boulen kom till Istrum
-  Jag tyckte att vi behövde en 
sektion till i Istrums SK, säger 
Bertil Påhlman*. Jag försökte 
introducera varpa, men fick inget 
gehör.
Men så var jag, på slutet av 
90-talet, i Skara Folkets Park i 
samband med en Första Maj-
demonstration. På en grusplan 
utanför parken spelades det boule. 
Jag tände direkt och bestämde 
mig för att försöka skapa intresse 
för sporten i Istrum.

Försiktig start
-  Vi blev ett antal, som började 
spela boule vid klubbstugan i 
Istrum**. Det var mest äldre per-
soner som deltog. Det var inget 
organiserat spel i början och vi 
deltog inte i någon serie, fortsätter 
Bertil.
Men efter två år, 1998, var vi 
mogna att bilda en boulesektion 
i föreningen. Samtidigt blev vi 
medlemmar i Svenska Bouleför-
bundet och Västgöta-Dals Boule-
förbund.
Ett problem vi hade, var när det 
var dåligt väder. Men en medlem 
kom med en fin idé. Vi byggde en 
sandlåda i källaren på klubbstu-
gan, där vi kunde spela vid regn.
Ett år satte vi upp ett tält med 
varmluft. Men det blev inte någon 
succé, då elförsörjningen krång-
lade. En Istrumsbo, Bengt Karls-
son i gården Tyskerud, som var 
med och spelade, hade inrett och 
vinterbonat ett vagnsskjul som 
användes i samband med festlig-
heter. Han upplät det för boule-
spel. Det fanns plats för tre banor 
och vi spelade där i 5-6 år. Tyvärr 
flyttade Bengt och den nye ägaren 

var inte intresserad av en fortsätt-
ning.

Boulehall
-  Jag försökte förankra idén om 
att bygga en Boulehall, berättar 
Bertil vidare. Jag lovade att skjuta 
till 50 000 kronor som startkapi-
tal. Intresset var dock lite svalt 
från styrelsens sida. Då ”skrämde 
jag upp” styrelseledamöterna. Jag 
påpekade hur viktiga pensionärer-
na var för den stora inkomstkäl-

lan, bilbingon. Om vi inte satsade 
på boulen, så kanske de skulle 
ledsna. Efter ett tag ”lossnade” det 
och styrelsen beslöt att försöka 
bygga en hall.

Vi satte igång att söka pengar. 
Bland annat fick vi 450 000 
kronor från Sparbanksstiftelsen. 
Däremot fick vi inget bidrag från 
Fritidsnämnden i Skara, som var 
negativt inställd till projektet. Men 
så småningom hade vi fått in så 
mycket pengar, att vi vågade sätta 
spaden i ”jorden”. Vi beslutade att 
driva hallen i en ekonomisk för-
ening, för att få tillbaka momsen. 
I efterhand bidrog Skara kommun 
med 150 000 kronor.

Grunden och skalet till hallen 
byggdes av ”proffs”, medan all 
inredning gjordes ideellt. Hallen 
har måtten 30 x 12 meter och rym-
mer 8 banor. Temperaturen är 16 
grader vid spel. Kostnaden slutade 
på 1,6 miljoner kronor.
Invigning
I oktober 2013 invigdes hallen 
officiellt, där bl.a. Skaras kom-
munalråd Charlotte Nordström 

deltog.
I januari 2014 skedde nästa 
invigning, som blev mer folklig 
och inleddes med spel. Ett flertal 
klubbar deltog och landslagsspe-
lare fanns på plats. Invigningen 
avslutades med mat och socialt 
umgänge.

Verksamhet
-  Tyvärr har hallen inte inneburit 
att medlemsantalet växt nämnvärt. 
Däremot är vi flitiga arrangörer 
med stora deltagarantal. Vi deltar 
också i seriespel. Vi spelar i vete-
ranserien, div. 4.

Hallar i större tätorter är idag 
ganska vanliga. De flesta inryms 
i gamla industrilokaler. Special-
byggda hallar är däremot ovan-
liga.
Att det har byggts en boulehall i 
lilla Istrum, mitt i ”hôle skogen”, 
är en prestation av stora mått, när-
mast en sensation och definitivt en 
idrottshistorisk händelse av klass.

Jan-Åke Ek    Lennart Karlsson

* Bertil Påhlman gick bort 18 
december 2017.

** På 1930-talet fanns järnvägs-
station, skola och affär i Istrum. I 
dag är det ”bara” en samling hus. 
Vill man vara lite ”rolig”, kan 
man påstå att Istrum bara är 20 cm 
långt.

Skylten som talar om för resande, 
som kommer väster ifrån, att de är 
i Istrum, sitter nämligen på samma 
pålar, som den skylt gör, som visar 
de som kommer från öster att de 
är i Istrum.

Sporthallen i Istrum
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En ny omgång med ”idrottstermer”
Under varje bild finns ett ”fackuttryck”, där bokstäverna rörts om. 
Du får kanske hjälp av bilder och texter?
Skicka in din lösning per mail till leomattila@hotmail.com eller per 
post till Lennart Karlsson Skinnmo, Moholm 461 98 Trollhättan, 
senast den 15 juli.

1. GRÖTVETEFNISS

Gick du på den ”lätte”?

2. BONDESNUBELL

Användes månne i slaget vid 
Trafalgar 1805?

3. KÖKHEGORR

Inget för en kommunist?

5. GRAVIIISSSPANNVETT

Nu måste det hända något!

4. GRISRÖNNHUN

”Köttmuren” kommer!

6. FROSESAN DORCH

Tvärs över.

7. RUTRÄLNALE

Med nöd och näppe!

8. MALSTOKA

”Dä ä jobbigt!”

9. LÖSMERÅN

Finns inget att spränga längre.

10. HEN LE NOIO

Chansen för en amatör är 
1:12750!
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Adress:    c/o  Pär-Göran Björkman
 V. Kyrkogatan 3
 441 30 Alingsås
Tel:       0322-125 19, 0703-72 68 98
Epost:     p-g.bjorkman@telia.com
Hems.    www.alingsasihs.se
Lokal: Lendahlsgatan 6
Ordf. Pär-Göran Björkman
 0322-125 19, 0703-72 68 98 
Sekr. Lars Larsson, 0322-137 24,
 0703-64 33 24
Bankg. 5141-1312
Kontakt: Ronnie Andersson
 0322-176 22

Adress: Box 554
 501 13 Borås
Kansli: Allégatan 71
Tel:     033-35 39 39 
Epost:  bis@bihs.se
Hems.   www.bihs.se 
Museum: Borås Idrottsmuseum
 Boråshallen, Bockasjögatan 2
Ordf. Tommy Olsson, 0705-67 79 58
Sekr.  Maija Larsson
Epost: bis@bihs.se
Bankg. 5513-8168

Adresser och telefonnummer till idrottshistoriska 
sällskap/föreningar och idrottsmuseer i Västergötland 

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap

Borås Idrottshistoriska Sällskap

Adress: c/o Harry Nilsson
 Änggatan 32
 524 32 Herrljunga
Tel:         0513-100 92
Hems. www.herrljungaihs.se
Ordf.      Harry Nilsson, 0513-100 92,
 0706-87 72 22
E-post. harrymajlis@tele2.se
Sekr. Görtz Karlin, 0707-90 99 85
E-post. gortzkarlin@hotmail.com
Kontakt. Jan-Eric Johansson
E-post. jan-eric.j@telia.com
Bankg. 435-1953

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap

Adress: Olle Magnusson
 Källiden 8
 532 31 Skara
Tel:   0511-139 52
Hems. www.skaraihs.se
Utställn.: Monter, Idrottshallen
Ordf.   Olle Magnusson, 0511-139 52
Epost:  info@skaraihs.se
Sekr. Gösta Karlsson, 0511-128 91
Bankg. 393-5038
Kontakt: Olle Magnusson

Marks Idrottshistoriska Sällskap

Skara Idrottshistoriska Sällskap

Adress:    Marks Idrottshistoriska 
 Sällskap
 c/o Kjell-Åke Bergqvist
              Kyrkogatan 27
             511 56 Kinna
Tel:          0320-137 54,    
 0704-95 75 35
Epost: ake.bergkvist@telia.com
Kontakt: Viggo Svensson
 0320-480 14
Hems. www.marksihs.se
Museum: Marks Idrottsmuseum,
                Boråsvägen 237, Rydal
Ordf.      Kjell-Åke Bergkvist, 
 0320-137 54
PlusG. 82 06 15-3 

Hjo Idrottshistoriska Sällskap
Adress: c/o Hasse Johansson
 Bågvägen 36
 544 32 Hjo
Hems. www.svenskalag.se/hjo
 idrottshistoriska
Epost: hassej50hotmail.com
Sekr. Per-Ove Lagerin
Besök: Företagshuset, 
 Sveavägen Hjo
Bankg.  5000-0991

I Göteve mellan Floby och Falköping bildades den 
första idrottsföreningen 1930. Styrelsen bestod av 
Algot Strid, Folke Andersson och Olof Bernehäll. 
Omgående startade ett stort arbete med att få till 
stånd en fotbollsplan som lämpade sig för fotboll. 

Den mänskliga kraften tillsammans med verktyg 
som spett, korp, spadar, kärror och en stenkran 
gjorde det hela möjligt även om det tog lite tid. 

En beteshage på Skräddaregårdens ägor, även om 
den lutade lite i sidled, blev den nya Idrottsplatsen. 
Det var stolta grabbar när de sprang ut för första 
matchen. Efter endast några år upphörde föreningen.

Andra upplagan av Göteve IF bildades den 1 augusti 
1948 en sommardag vid Bossgården. Ett stort antal 
ungdomar hade samlats för att diskutera ett eventu-
ellt nybildande av föreningen. 

Killarna diskuterade frågan och snart utsågs Harry 
Holm att leda föreningen. 
Tillsammans med Karl-Erik Lundin, Gunnar Matts-
son, Ragnar Fredriksson och John Johansson bildade 
Harry den nya styrelsen som omgående sökte inträde 

i Skara Älvsborgs pokalserie. 
Medlemsavgiften beslöts vara 5 kronor för aktiva 
och 3 kronor för övriga och föreningen skulle spela 
i röd-vit-randiga tröjor och vita byxor. 

Dräkterna fick spelarna själva betala för att få till-
baka pengarna när föreningen kommit på grön kvist. 
Göteve spelade i Skara Älvsborgs pokalserie åren 
1948, 1949, 1951 och 1950 deltog föreningen i 
Falköpingsserien. 

Laget hävdade sig väl åren i pokalserien, dock utan 
att vinna något år. 
Däremot var Falköpingsserien för tuff och av spelade 
18 matcher lyckades killarna endast med två oav-
gjorda matcher. 

En olycklig händelse ändade föreningen. 
Materialförvaltaren som också drev taxirörelse 
råkade ut för en garagebrand vintern 1952. 

Allt brann ner till grunden, förutom garage och bil, 
brann allt material som föreningen hade vid detta 
tillfälle. Varken kraft eller intresse fanns att starta om 
en tredje gång.

Göteve IF
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Adress:      c/o Benny Östh
 Hästskovägen 47
 462 35  Vänersborg
Tel:            0761-41 19 89
Epost:        052118785@telia.com
Museum:   Brättevägen 7 C 
Hems. www.vanersborgsihf.se
Ordf.          Benny Östh
Sekr. Dan Eriksson 
Tel: 0737-00 73 06 
Bankg. 5859-9200 

Adress: c/o Allan Johansson
 Magasinsgatan 7 A
 461 30 Trollhättan
Tel: 0520-109 94
 070-673 19 51
Epost: allan@johanssonsforlag.se
Hemsida: www.tihs.se
Bankg.  230-0119
Kontakt: Ordf.  Gunnel Andersson    
 070-573 68 61
 Sekr: Allan Johansson    
 0520-109 94
 070-673 19 51

Adress:  Kommunhuset
                 447 80 Vårgårda 
Tel: 0322-60 06 34
Hems. www.wargardaihs.se
Museum: Idrottshistoriska samlingar
 Stockholmsvägen 13
Ordf.  Kenneth Ohlsson
 0708-63 14 95
Sekr.  Stig Sjögren
 0322-62 36 51
Bankg. 299-6585
Epost: stigs46@telia.com

Adress:   Marieholmsvägen 2                  
               542 43 Mariestad 
Ordf. Bo Zackrisson,
Tel: 0551-203 22
Epost: bo.zacke@gmail.com
Hems. www.vadsboihs.se
Sekr.    Per-Göran Persson 
Tel:   0501-50138
Bankg. 402-6712
Kontakt: Per-Göran Persson, 
 0501-501 38
Epost: pellep@telia.com

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap

Vara Idrottshistoriska Sällskap Vänersborgs Idrottshistoriska Förening

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap

Adress:  c/o Carl-Owe Johansson
 Kållegården 1
 534 92 Tråvad
Tel:  0512-140 12
Epost: kallesr-m@swipnet.se
Hems. www.varaihs.se
Museum: Kålles Rekordmagasin
 Kållegården, Tråvad
Ordf. C-O Johansson, 
 0512-140 12
Bankg. 5400-2829

Adress: Stallängsvägen 4,
 522 34 Tidaholm
Tel:          0502-60 63 38
Epost:      idrottshistoriskatidaholm1
 @gmail.com
Hems. www.tidaholmsihf.se
Museum: Tidaholms Idrottsmuseum
 Stallängsvägen 4
Ordf.       Lennart Lundell
Bankg. 5839-3471

Tidaholms Idrottshistoriska Förening

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap

Adress: c/o Kent Larsson                
 Axgatan 9
 465 30 Nossebro
Tel:  0512-508 40, 
 0705-15 08 40
Epost larsson-kent@telia.com
Hems. www.essungaihs.se
Ordf.  Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr. Sören Aghamn
 0512-463 15, 
 0738-19 09 56
Bankg. 5251-1904

Essunga Idrottshistoriska Sällskap

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap

Adress:   Esplanaden 1 
                531 50 Lidköping
Tel:          0510-216 17 
Epost:     lihs@telia.com
Hems. www.lidkopingsihs.se
Museum: Lidköpings Idrottsmuseum
 Esplanaden 1 
Ordf.       Leif Ove Gustafsson 
 070-3912730
Bankg. 144-4595
Kontakt: Ingemar Williamsson
 Tel: 070-3282534

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap Tibro Idrottshistoriska Sällskap

Adress: c/o Christer Carnegren
 Brittgården 48
 543 37 Tibro
Tel: 0504-107 13
Hems.  www.tibroihs.se
Ordf.       Sven Andersson
Tel: 0504-220 00
 Pg. 294 79-3

Skövde Idrottshistoriska Sällskap

Adress:  c/o Börje Weiler
           Poppelvägen 6 A
           541 48 Skövde
Tel:  0500-430 622
Museum: Skövde Idrottshistoriska 
 Museum
 First Hotel Billingehus
Ordf: Börje Weiler, 0500-430 622
Epost:. b.weiler@swipnet.se
Sekr: Bengt Säll, 0500-41 58 94
Epost:  bengt.sall@telia.com
PlusG: 14 47 72-1

Adress:  c/o Göte Ivarsson
 Gökstigen 16
 546 33 Karlsborg
Tel:        0505-108 50,  
 0731-42 22 51
Hems. www.karlsborgsihs.se
Ordf.     Roland Gustafsson, 
 0505-306 14
Sekr. Lena Gustafsson
 0505-306 14        
Epost: roland@arnekarr.se
PlusG. 106 15 75-5

Adress: Odenhallen, Odengatan 41
 521 41 Falköping
 Tel:  0515-155 80
Kontakt: Sven-Erik Hellberg, 
 0515-155 80, 0709-26 62 83
Hems. www.falbygdensihs.se
Museum: Falbygdens Idrottsmuseum
 Odenhallen
Ordf. Ulf Söderhielm, 0515-176 35
 0768-02 05 05
Sekr. Sven-Erik Hellberg
Epost: golf.urban@gmail.com
Bankg. 268-5022
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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
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

Olympiska Spelen är över för 
denna gång. Här en present-
förpackning från OS i Los 
Angeles 1984 och som produ-
cerades och numrerades i ett 
antal av 50000 stycken

VM i fotboll i år igen. Affischen från 1993 aviserar om 
fotbollsfest och visst blev det en härlig fotbollsfest året 
efter i USA. Landskampen på Ryavallen slutade dock 
med svensk förlust 1-2

Martin Andersson, med 
moderklubb Arentorps SK 
har spelat 198 allsvenska 
matcher för Elfsborg. Mar-
tin har också representerat 
Sverige i 10 U-21 lands-
kamper


