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Ordföranden har ordet

”Nok ä dä gött mä värme,å sola ä la bra
men, milde säk förbarme,va varmt dä
vört i da!
Inledningen till denna dikt av poeten
John Liedholm (sign. Jönn) säger väl,
vad vi alla känt denna ”heta” sommar.
Så fick vi den värme, som vi trängtat efter, men mer än nog. Det är skillnad på
väderlek och klimat, men nog ser vi ett
samband med pågående klimatförändringar. Återkommande extremväder förutspås. Vi försöker väl alla, att bidraga
till en bättre miljö, men i övrigt gäller
det att ”anpassa sig”. Sommaren 2018
kommer säkert att vara en av de vi särskilt minns. Den har också
varit fortsatt ”het” i andra avseenden.
Fotbolls-VM i Ryssland styrde under ett par veckor hela min tillvaro. Det gällde att passa alla tider för avspark.
Visst blev det ”hett” både vad gäller värme och dramatik. Vi gläder
oss åt Sveriges framgångar, men mina starkaste minnesbilder handlar mest om filmningar, tröjdragning, slagsmål i straffområdet och
protester. Fyra domare och VAR (video assistant referee) lämnade en
tveksam eftersmak. Brott lönade sig? Jag tänker tillbaka på domare
som Pierluigi Collina och Erik Fredriksson.
Profiler som genom sin personlighet och agerande vann spelarnas
förtroende, även om det ibland blev fel.
Men man får väl ”anpassa sig” till dagens spel..
Väl medveten om att det är reklamintäkter, som gör det möjligt för
mig att följa matcherna, så blir alla dessa reklamavbrott påfrestande.
När för femtioelfte gången en hes röst hörs säga ” medlem i Bet365”,
så är jag nästan beredd att gå till anfall mot min tv. Spelbolag dominerar reklaminslagen - ofta tillsammans med idrottsstjärnor.
Tveksamt!
Det är kanske förmätet av mig att recensera tv-program, men jag
undviker konsekvent dessa ”studios” innan matchstart.
En timma före skall på ett ofta konstruerat sätt få oss att förstå, vad
som skall hända. En timma efteråt skall förklara, varför det inte blev
så. Dessa s.k.experter, säkert pålästa och kunniga, redovisar i ett forcerat tempo med hjälp av digital teknik olika spelsystem, personalia
o.a. kring matchen. Hoppas alla tittare hänger med och har utbyte!
I halvtid får coachen alltid den enfaldiga frågan: ”Vad skall Ni göra
för att vinna matchen?”. Det finns egentligen bara ett svar: ”MÅL!”.
Att kombinera tv- bild och radiosändning är ibland inte så dumt.
Men man får väl ”anpassa sig”.
Närmast följer EM i simning och friidrott. Där förekommer andra
former av fusk, sägs det. Vi är också mitt uppe i en het annorlunda
valrörelse. Idrott kommer inte att vara högst upp på partiernas agenda. även om man gärna talar om motion, rörelse och fler idrottshallar
oftast med anknytning till våra ”problemområden”. Vi varnas för
” fake news” d.v.s. falsk eller vinklad information i syfte att påverka
vår röst. I denna tidning förekommer inget sådant, möjligen någon
skröna. Om någon nu tror, att jag tycker att allt var bättre förr, så är
det fel. Men jag tillhör de 25% av vår befolkning, som är över 65 år.
Vi äldre har inte alltid rätt, men vi har erfarenhet av att göra fel.
Nu ser jag framåt mot sommarmötet I Vänersborg den 8 september.
Hoppas vi möts där!
Roland Gustafsson
Ordf. WIS
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Travsportens meste vinnare kåserade för
Skara Idrottshistoriska
Den nostalgiska travkvällen i
Skara i april samlade över 200
personer i Rosers. Och tacka för
det – Stig H Johansson var huvudperson.
Förre sportchefen vid Skaraborgs
läns tidning, Lennart Persson,
intervjuade den store mästaren
under ett par kvällstimmar.
Det blev en såväl sakkunnig som

Kvällens kåseri blev som en summering över svensk travsports
stora framgångar.
- Stig H:s prestationer är att jämföra med Borgs och Stenmarks,
konstaterade an av besökarna,
Björn Berggren, idrottskändis
från Mariestad.
Inte enbart Sverige
Under sina år inom travsporten

- Det är nog trots allt när jag 1993
vann Prix d´Amerigue i Frankrike, blev svaret.
Bland framgångarna berättar Stig
H att han vunnit Elitloppet på
Solvalla sex gånger.
- Och sju gånger har du ju vunnit Stochampionatet på Axevalla.
Det första redan 1977 och sista
gången för fem år sedan., kompletterade Lennart Persson.
Den 28 december 2005 meddelade Stig H, mycket överraskande,
att han körde sitt sista lopp.
Numera är han enbart tränare och
det till 40-talet hästar.
Kvällen arrangerades av Skara
Idrottshistoriska sällskap.
Dess ordförande Olle Magnusson
välkomnade och summerade en
lyckad kväll.

Stig H Johansson vid tävlingar på Halmstadtravet.
						
Foto: Lennart Odéen
humoristisk intervju där publiken
fick höra Stig H:s livshistoria
fram till i dag.
- Det är ingen tvekan. Stig H Johansson är vårt lands och kanske
världens mest framgångsrike travtränare och kusk, sade Persson.
Han kan summera 6221 segrar
genom åren.

har han kört in miljontals kronor med några av Sveriges bästa
hästar.

På Lennart Perssons fråga vilken
seger han rankar högst blev svaret, efter viss tveksamhet:

Den avslutades med en frågestund
där varken frågor eller svar uteblev. Många var nyfikna på Stig
H:s karriär.
Travbanans Benny Ternemar
kompletterade kvällen med filmvisning, där inte minst Stig H:s
två mest framgångsrika hästar,
Queen L och Victory Tilly, presenterades.
Victory Tilly har för övrigt också
blivit frimärke, graverat av Lars
Sjöblom, som även han, kvällen
till ära, gästade Skara.
Gösta Karlsson

Stig H, som han allmänt kallas,
är född år 1945 i Forsa, inte långt
från Hudiksvall. Sina första kontakter med hästarna var i barnaåren hemma på gården.
Som 19-åring var han lärling i ett
stall vid travbanan Hagmyren och
det var också där han körde sitt
första lopp, sommaren 1963. Det
gick inget vidare – han kom sist.
Men strax därefter kom han till
Solvalla och där gick det bättre.
- Redan det fösta loppet på Solvalla vann du ju, konstaterade
Lennart Persson.

En av världens mest framgångsrike travkusk, Stig H Johansson,
gästade Skarasällskapet och intervjuades av Lennart Persson.
						 Foto: Olga Konovalova
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Tidaholmsmodellen - 5000 arbetstimmar

Tidaholmsmodellen har genom ären rönt stor uppskattning från besökarna på Tidaholms Idrottsmuseum.
Modellen som i år kan fira sin 20-åriga tillvaro. 				
Foto:Tidaholms Idrottsmuseum

Tidaholmsmodellen har
blivit vida känd genom
åren och det har faktiskt gått 20 år sedan
den färdigställdes
Johnny Gustavsson och Ejving Karlsson med några
av Idrottsmuseets yngre besökare vid Tidaholmsmodellen. 			
Foto: Janne Kindmalm

modellen beräknades till 40.000 kronor.
1998 står modellen klar och den har nu växt ut från
att dokumentera alla kvartersplaner till att ha blivit
en modell över hela Tidaholms stad, även om det
får anses som rekvisita till planerna.

Tidaholmsmodellen som finns att beskåda på Tidaholms Idrottsmuseum firar i år 20-årsjubileum.
Modellen har genom åren blivit oerhört uppskattad
av alla besökare, ja den faktisk trollbinder många
och det dyker upp otaliga minnen.

Under åren tillkom fler i gruppen genom Bengt
Andersson som bl.a. svarade för all elen, samt KarlHenry Gustavsson och Roland Wallin.
Som sagt, det tog cirka 5 000 arbetstimmar och
verket består av 2 000 byggnader samt 7 000 växter
och träd och allt i en skala 1:1000.

5 000 arbetstimmar tog det att färdigställa det imponerande verket på tio kvadratmeter.
Tidaholmsmodellen har blivit vida känd genom åren
och det har faktiskt gått 20 år sedan den färdigställdes. Det var ett mastodonjobb som påbörjades 1994.
Rune Andersson fick då hjälp av stadsarkitektkontoret att ta fram kartor över Tidaholms stad anno 1945.
Därefter börjar han och Per Thilander att dokumentera alla kvartersplaner som fanns i Tidaholm vid
den här tiden.
1995 tillkom Roy Steen i gruppen och kostnaden för

Det är inte undra på att verket är uppskattat och det
är intressant och höra besökare beskriva var de bott,
vad de upplevt på exempelvis den planen, eller i
det kvarteret, ja det är många minnen man fått höra
genom åren.
Så nog är Tidaholmsmodellen unik i sitt slag och
den står kvar med stor värdighet trots sina 20 år.
55

Janne Kindmalm

OK Kullingshof 75 år

mila då man blev trea både 1953
och 1954, bästa placeringen blev
1959 då OKK sprang in på andra
plats, fyra minuter efter segrande
laget Stockholms OK.
På hösten samma år som klubben
bildades beslutades det att starta
en skidsektion.
Personer att nämnas för ett stort
ideellt arbete genom åren är
Ingvar Andersson och Sten
Johansson.

Kullingshofstugan, som sedan många år är navet i klubbens verksamhet, invigdes den 23 augusti 1981 av dåvarande RF-ordföranden, Karl
Frithiofson. Bilden tagen den 9 mars 2016. Foto: Stig Sjögren
En tisdagskväll den 9 mars 1943
träffades en grupp orienteringsintresserade vårgårdabor och bildade OK Kullingshof.

Men det kan nämnas att orientering i Vårgårda startade redan
1939 som en sektion i IFK Vårgårda. Anders Svensson valdes till
klubbens förste ordförande och
medlemsantalet var 23 st.
En av de som var med och startade klubben och som fortfarande
är ”still going strong” är Valdemar
”Valle” Andersson, han tog över
kassörssysslan 1944 och höll i
kassaskrinet i 41 år!

Tävlingsmässigt lät inte framgångarna vänta på sig, främst
då genom Stig ”Vårgårdaälgen”
Dahlberg som sedermera blev en
av Sveriges främsta orienterare.

På Stigs meritlista finns bland annat seger i 4-landskamp
(inofficiellt VM) både 1949 och
1950. Vid budkavle-SM 1950 och
51 segrade Kullingshof, förutom
Stig i laget så sprang även Erik
Frisk och Karl-Erik Svensson.
En seger som lät vänta på sig var
ett individuellt SM-tecken, men
1958 i Hällefors så kom äntligen
denna seger. Att klubben hade en
bra bredd visade resultaten på 10-

Fredrik Johansson (Bakkman)
blev 2004 svensk mästare i sprint
klass H18. Fredrik har därefter
vunnit flera SM-guld som senior.
Dock som representant för andra
klubbar. Han har dessutom blivit
både europamästare och världsmästare i stafett.
Foto via OK Kullingshof.

Bästa placeringen i Tiomila uppnåddes 1959, då OKK:s lag kom på andra plats. Från vänster:Lagledaren
Hugo Larsson, Stig Dahlberg, Ulf Sjögren, Bertil Andersson, Sten Johansson, Valdemar Andersson II, Erik
Frisk, Bengt Johnsson, Karl-Erik Svensson, Allan Andersson och Rune Andersson. Foto: Roland Svensson
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Karl Frithiofson, ordförande i Svenska Riksidrottsförbundet. Kullingshofstugan ligger i utkanten av
Vårgårda samhälle och vid Kesbergets friluftsområde med skogen och elljusspår in på knuten,
så förutsättning för bra verksamhet både för
orientering och skidor finns.

OKK:s SM-segrande trio i budkavle 1950. Från
vänster: Karl-Erik Svensson, Stig Dahlberg och Erik
Frisk. (Trion upprepade SM-triumfen även 1951.)
Foto via OK Kullingshof.
Tillsammans med Herrljunga SK arrangerades 1966
det första Kullingsloppet mellan Vårgårda och Herrljunga. Debutåret lockade nästan 300 deltagare som
åkte den 25 km långa sträckan. Flest deltagare var
det 1970 med över 600 deltagare och segraren var
inte helt obekante Erkki Kähärä.
1995 beslutades det att lägga ned loppet då det
under de 29 åren endast kunnat genomföra loppet 10
gånger, övriga år inställt på grund av snöbrist.
Klubbens samlingsplats har under åren varit i bastun
som byggdes 1947, sedan höll klubben till i en källarlokal under 70-talet.

Framgångsrik damtrio i OKK. Här fotograferade
efter klubbens första DM-seger i budkavle för damer
1957. Från vänster: Margareta Johansson, Margit
Sjögren och Inga-Maj Sjögren (Larsson).
Foto via Inga-Maj Larsson.
Kullingshof har genom åren arrangerat ett antal SMtävlingar, 1967 Dam-SM, 1994 Lång-SM och 2011
SM tillsammans med OK Skogshjortarna.
1978 så arrangerade vi fjärde etappen på 5-dagars
med arenan på Tånga Hed, detta gav en ekonomisk
grundplåt till bygget av Kullingshofstugan.
Sedan 2009 arrangerar vi den årliga påsktävlingen
Öjetrampen tillsammans med Främmestads IK, en
tävling som brukar locka drygt 1500 deltagare.
Idag har klubben ca 500 medlemmar och huvudverksamheterna är orientering och skidor.

Men drömmen om en klubbstuga har hela tiden
funnits, den 5 maj 1980 när tjälen gått ur marken
så kunde Olle Ekman (då ordförande och drivande
kraft) ta första spadtaget till vad som skulle bli
Kullingshofstugan.
Ett år och tre månader senare så invigdes stugan av

Göran Frisk Ordf, OK Kullingshof

Västgötaserierna klass III 1927/28
I nr. 2-2018 av WI hade Carl-Owe Johansson en
gedigen redogörelse beträffande Västgötaserien
klass III E 1927/28. Här efterlystes även uppgifter
om lag från de övriga klass III-serierna.
I Västgötaserien klass III C 1927/28 deltog lag
från Borås med omnejd, däribland Vårgårda IF.
Föreningen hade bildats den 7 mars 1920 under
namnet Vårgårda IK, vilket sedermera ändrades
till Vårgårda IF. 1941, i samband med nedläggningen av IFK Vårgårda och dess införlivande i
Vårgårda IF, återtogs det ursprungliga föreningsnamnet.Sedan debuten i Västergötlands Fotbollförbunds seriespel 1927 har mycket hänt och
klubben har blandat framgångar med ”djupdykningar”. Första egentliga ”storhetsperioden” inföll
under 1970-talet, då man avancerade till ”gamla”
div. III (1975). Totalt har det blivit 11 säsonger i
div. III, varav sex i ”gamla” 3:an. Innevarande säsong (2018) gör klubben sin andra sejour i div. II. Vårgårda IK. A-lag 1927-28
Stig Sjögren
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Nya mattor i Tidaholm
Idrottshistoriska museet i Tidaholm fräschas upp ordentligt
genom att nya mattor läggs in
samtidigt som man passar på att
göra en del omflyttningar samt
bygger nya montrar.

Innebandyn kommer att få större
utrymme och skidåkaren Bengt
Andersson får en egen hörna.

_Tanken om nya mattor har funnits en längre tid och när vi fick
klart med sponsorpengar från
Tidaholms Sparbank, var det bara
att skrida till verket och det blir ju
en helt annan miljö, säger Lennart
Lundell.
Mattinläggningen är en del i
den allmänna upprustningen av
museet. Tidigare har toaletterna

också uppmärksammas genom en
egen hörna och Bengt har välvilligt ställt upp och bl.a. lånat ut
sina medaljer som han fått genom
åren efter att ha avlagt 10 år,
20 år osv. i Vasaloppsspåret.
Friidrottsolympiern Eric Backman har fått en ännu mer framträdande roll på museet. Direkt
när besökarna kommer in i första
utställningsrummet möts man av
Backmans monter och där det
även finns fotografier, diplom
m.m på väggen intill.
Tidaholmare som utvandrade till
Rockford i Amerika skänkte i
början av 50-talet den s.k. Rockfordstatyetten till Tidaholms
idrottskvinnor/män. Statyetten
som numera återfinns på Idottsmuseet sedan ett antal år har nu
fått ytterligare dokumentation
genom bl.a. bilder på personer
som var med och skänkte pengar
till statyetten.

Nya mattor läggs in på Tidaholms Idrottsmuseum och det har kunnat
ske genom sponsoren Tidaholms Sparbanks försorg.
Här ses mattorna kring Eric Backmans monter som nu har fått en mer
central plats på museet. 		
Foto: Tidaholms Idrottsmuseum
Vi är mycket glada över att kunna
genomföra det här projektet och
där Tidaholms Sparbank välvilligt
ställt upp som sponsor för inköp
av mattor, berättar Lennart Lundell, ordf. i Tidaholms Idrottshistoriska Förening.
På Idrottshistoriska museet
händer det alltid något nytt. Det
stora projektet som nu pågår är
att lägga in nya mattor. De gamla
mattorna har varit med sedan
90-talet och de hade nu gjort sitt.
I de rum där man bytt ut mattor
har det blivit betydligt ljusare och
trevligare atmosfär.
Carsten Ertsaas har huvudansvaret med hjälp av de andra entusiasterna inom föreningen och det
är ett gott jobb som de utför.

målats om och nya wc-stolar satts
in. Köket har också helrenoverats
genom ommålning och nya köksskåp genom Marbodals försorg.
Samtidigt som mattinläggningen,
pågår det andra arbeten på museet, för som alla vet, grabbarna
på Idrottsmuseet har svårt att sitta
still.
Innebandyn är numera en av
Tidaholms större idrotter sett
till de senaste årens framgångar.
Framför allt på damsidan där
det fostrats fram ett otal duktiga
spelare som gått vidare till både
landslags- och elitseriespel. Därför har beslut tagits att montern
med innebandyn ska byggas ut
rejält och arbete pågår.
Bengt Andersson som 2017
gjorde sitt 50:e Vasalopp kommer
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Arbetena pågår under sommaren
men museet håller öppet som
vanligt på torsdagar, däremot
semesterstängt under måndagar.
Idrottsmuseet hälsar nya som
gamla besökare välkomna och
det positiva med att få en inblick
i Tidaholms Idrottshistoria är att
det alltid är fri entré. Kanske inte
många som har ett sådant erbjudande idag.
Inför årets Konstnatt i Tidaholm
och Falköping senare i höst kommer Idrottsmuseet med en nyhet,
men den presenteras vid senare
tillfälle
Janne Kindmalm

Carsten Ertsaas är ansvarig för
mattinläggningen på Tidaholms
Idrottsmuseum.
Foto: Tidaholms Idrottsmuseum

En säker tvåa?
- Grundtips kryss. Gardera med
en etta.
Med början den 7 januari 1959
och under 60-talet medverkade
”Putte” Kock” som tipsexpert i
TV. Varje vecka hade han ett inslag, där han analyserade matcherna på stryktipslappen och gav
råd till spelarna hur de skulle fylla
i blanketten, för att få en ”tolva”.

jämnade ut sig, var det hemmalaget som förde spelet.

förstasidan ”TIF fällde tipssystemen” sved säkert.

När dessutom målvakten Sture
Johansson i TIF-laget gjorde en
toppmatch, var ställningen 0-0 i
halvtid.

Men sannolikt var ”Putte” varken
bättre eller sämre än andra ”tips-

I andra halvlek växlade spelet
med målchanser för båda lagen.
Men i 65:e minuten hände det.
Ett elegant anfall på vänsterkanten avslutades med att Rolf Andersson satte en ”kanon” i nätet.
Och redan minuten efteråt var det
nära 2-0, men Sture ”Marstrand”
Bengtssons skott gick tätt utanför. I slutet av matchen skapade
Elfsborg en del chanser, men man
hade ändå aldrig ”hjärtat i halsgropen”, menade ”Gus”.
Den stora stjärnan i Elfsborg,
landslagsaspiranten Lasse Råberg,
blev helt utraderad av TIF:s Rune
Grönlund.
Elfsborgs lagledare tog nederlaget
med fattning.
-TIF spelade bra och det var ingen
skam att förlora, menade han.

Tipsexperten illustrerad av
Eva Gustafsson
”Putte” Kock tippar
Den 12 juni 1959 skulle Trollhättans IF möta IF Elfsborg på Edsborg i Trollhättan i en seriematch
i div. 2. Matchen fanns med på
veckans tipskupong. ”Putte” Kock
kommenterade den på följande
sätt:
- Det här är inte bara kupongens
säkraste tvåa, det är dessutom
hela säsongens säkraste tvåa!

experter”. Dock ansågs han vara
mycket underhållande med sina
matchanalyser.
Skrönor
Det finns många skrönor om
”Putte” Kock. Vid ett tillfälle
lyckades han få noll rätt.
Då uppvaktades han i TV av
Aktuells nyhetsankare Olle
Björklund med en blomsterkvast.

Rubrik i Trollhättans Tidning
En som dock hade anledning att
fundera över sina expertråd, var
väl ”Putte” Kock.

Vid ett annat tillfälle klarade en
kvinnlig ”tippare” av att pricka in
en tolva. När en tidningsreporter
undrade hur hon burit sig åt, blev
svaret:
- Jag tog ”Puttes” rad och vände
den upp och ner!

Trollhättans Tidnings rubrik på

Lennart Karlsson

Trollhättans IF vs IF Elfsborg
De flesta av de 3196 åskådarna,
som samlats på Edsborg för att se
matchen mellan Trollhättans IF
och Elfsborg, var säkert benägna
att hålla med ”Putte” Kock.
Allt annat än en bortaseger skulle
vara en stor överraskning.
Troligen tyckte dock trollhättespelarna annorlunda.
Enligt Trollhättans Tidnings reporter ”Gus”, gick första kvarten
klart till TIF och även om spelet

Stryktipskupong från 1956

Edsborgs Idrottsplats i Trollhättan
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Örslösa IF – en spegelbild av samhällsutvecklingen del 1 av 2

Vi är ett gäng pensionärer i Örslösa IF (ÖIF) som det senaste året gått igenom foton som finns i föreningen.
300 kort från 1924 fram till nutid har skannats in och dokumenterats. Vi har jobbat i studiecirkelform i samarbete med SISU. Arbetet har resulterat i skriften ”Foton berättar” och i bildspel och utställningar.
Det som blir påtagligt när man följer tidsordningen i fotona är hur utvecklingen i föreningen följer och speglar landsbygdsutveckling och samhällsutveckling. Är ÖIF unikt i detta? Inte alls, tvärtom, det gäller nog alla
föreningar. Men det blir uppenbart när man ser fotona samlade.
1920- 1930- och 1940-talen.
Intresset för idrott inklusive fotboll hade ökat och under mellankrigstiden, tog det fart även på landsbygden.
Men det var 48 timmars arbetsvecka inom industrin och inom jordbruket kanske 60-timmarsvecka eller mer.
Örslösa IF bildades 1924. Det var förhållandevis tidigt för en landsbygdsförening.
Efter ett par år skaffade man en fotbollsplan och i ett vattenfyllt dike i närheten kunde man tvätta sig något
efter matcherna. För att få in pengar till föreningen anordnades dansfester.
På 1930-talet spelade man i olika pokalserier men från höstsäsongen 1939 deltog man i förbundets serier.

Herrlaget 1939. Första året med spel i förbundets
serie.
Bakre raden: Allan Wallin, Harry Westman, Nils
Ahlén, Arne Svanberg, Ivar Lång, Lars Jonsson
lagledare
Mittraden: Yngve Larsson, Gösta Magnusson,
Erik Dahlin
Främre raden: Ingvar Höglund, Sigvard Blad,
Nils Dahlin.
På ÖIF:s gamla fotbollsplan fanns ett ”flåberg” i
dagen en bit från ena målet. Ryktet säger att när
föreningens då bäste spelare, Nils Ahlén, fick skottchans från flåberget så blev det alltid mål. Det visste
alla motståndarlag så det måste förhindras till varje
pris. Men det var givetvis ohållbart att ha det så och
1945 invigdes den nya idrottsplatsen, Örslösa IP, på
den plats den fortfarande ligger.

Festkommittén för Örslösa IF:s festplats Lunneberget är samlade framför ingången. Tidigt 50-tal.
Från vänster: Stig Lantz, Nils Jakobsson, Olle Andersson, Hans-Åke Bertilsson, Ingemar Bertilsson,
Björn Larsson, Hilding Jakobsson och
Rolf Abelsson.
Tisdagen den 4 juni 1957 gästade radioprofilen
Hilding Pettersson föreningens festplats Lunneberget
och spelade in programmet ”Sommardansen” som
sändes i radio på lördagskvällarna. Det var alltså
ingen direktutsändning men ändå ”stort” med all
inspelningsutrustning, en känd radioprofil och lite
tävlande i att kunna höra ”sitt tjoande” i senare
utsändning.

1950- 1960- och 1970-talen
Efter 1940-talets ofred och ransoneringar kom
1950-talets högkonjunktur, tillväxt och framtidstro.
Folk fick mer tid för fritidsaktiviteter. Arbetstiden
förkortades på 60-talet successivt till 40-timmarsvecka med lediga lördagar. Ungdomar gick fler år i
skolan. Kvinnor började mer generellt arbeta utanför
hemmet och på 70-talet blev det kvinnliga idrottandet mer organiserat.

På 1950-talet ökades ÖIF:s verksamhet med bandy
och bordtennis. Bandyn fick göra ett uppehåll på
grund av bensinransonering i samband med Suezkrisen och kom egentligen inte igång igen efter det.
Bordtennisen fick ett uppsving med fler träningstillfällen när ÖIF 1962 köpte klubblokalen ”Ordenshuset”, som man tidigare hyrt några kvällar i veckan.
Omklädningsbyggnaden vid IP moderniserades med
duschar och varmvatten. Härligt!

A-laget 1965 Härlunda idrottsplats
Bakre raden: Dan Lindholm, Clas Blom, Torbjörn Bohrén, Bo Bertilsson, Gert-Ove Kihlén,
Hans-Åke Bertilsson, Björn Larsson
Främre raden: Kjell Eriksson, Karl-Axel Blom, Ingemar Bertilsson, Kjell Ahlén, Jan-Erik Bertilsson
Sportjournalisten tillika fotbollsdomaren Alf ”Mac”
Håkansson kallade ÖIF:s A-lag med gulsvartrandiga
tröjor för ”Tigrarna”. Det var en ”oneliner” som
fick stort genomslag. Successivt började Idrottsplatsen att kallas ”Tigervallen” och under 30 år fanns
klubbtidningen ”Tigernytt”

Damlaget 1981. Debutår i VFF:s serier och en fin
tredjeplats i serien.
Bakre raden: Lars Eliasson, Kajsa Årebo, Eva Hellström, Irma Larsson, Inga-Britta Lundin, Madeleine
Ahlén, Eva Sunnercrantz, Inger Ahlén, Lena
Gustavsson.
Främre raden: Liselott Bertilsson, Cecilia Larsson,
Ann Skoglund, Kerstin Eliasson, Birgitta Skoglund,
Madeleine Björck, Inger Hultgren, Katarina
Karlsson.

På 1970-talet startades damlag och flicklag i fotboll.
Under en 30-årsperiod hade ÖIF en stor och aktiv
dam- och flickverksamhet, både i fotboll och bordtennis. En damklubb bildades som anordnade olika
aktiviteter för att kunna stödja främst ungdomsverksamheten.
1980- och 1990-talen
1980-talet kallas ibland det glada 80-talet med optimism och framtidstro.
På 90-talet började den digitala revolutionen.
Idrottsrörelsen fortsätter öka i verksamhet och
föreningar men konkurrensen med andra former av
fritidsaktiviteter ökade.

Pojkar 14 har precis vunnit NLT:cupen 1978 genom
finalseger över LIF med 2-1
Bakre raden: Göran Eliasson, Anders Larsson,
Håkan Nilsson, Kent Paulsson, Kenneth Larsson,
Dan Karlsson, Henrik Larsson, Lennart Pettersson
Främre raden: Håkan Göransson, Jonas Broberg,
Tomas Bengtsson, Per-Ivar Göransson, Lars
Johansson, Per Arvidson
Verksamheten ökade. I många år spelade ÖIF
handboll i Korpens serier. Det fanns en Skid- och
motionssektion och Supporterklubben bidrog ekonomiskt genom att anordna auktioner.
Pojklag i fotboll hade funnits lite till och från men
från mitten av 60-talet spelade man kontinuerligt i
seriespel. I början av 70-talet inleddes samarbetet
med Söne SK i ungdomsfotbollen och man startade
en gemensam ungdomssektion.
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Optimismen flödade även i ÖIF. Ett exempel är att
ÖIF 1987 arrangerade en stor pingistävling i Lidköpings Idrottens Hus, Individuella DM, med 850
starter.
Men den stora satsningen var på ett nytt klubbhus.
Under en tidsperiod på fem år byggde man ett klubbhus med samlingslokal/pingislokal.
Hela byggnationen klarades på ideell väg, från bygdens skogsägare som skänkte timmerstockar till det
sista penseldraget inför invigning.
Örslösa IF
Karl-Arne Hennersten

Fortsättning i nästa nummer

Harry Snell

världsmästare på cykel

Året 1948, alltså för exakt sjuttio år sedan skrevs
svensk cykelhistoria.
Då vann Harry Snell från Borås linjeloppet för
amatörer och fick som andre svensk ikläda sig i den
regnbågsfärgade världsmästartröjan.
En tradition som för övrigt fortfarande existerar

Affischen från tävlingarna i Holland där VMguldet bärgades helt otippat. Arrangören hade
inte ens den svenska nationalsången till hands

Harry Snell tävlade för Crescent, som marknadsförde
cykeln som ”Världsmästarcykeln”
					 Foto: BIS Arkiv
inom cykelsporten. Gunnar Sköld från Västerås blev
Sveriges förste världsmästare då han vann linjeloppet
i Köpenhamn redan 1921.
Snells segerlopp avgjordes i Holländska Valkenburg
den 21 augusti på en hård och mycket krävande
bana. De 96 cyklisterna från hela 27 nationer skulle
köra den 11 kilometer långa banan sjutton varv och
på varje varv fanns den kilometerlånga beryktade
Caubergsbacken som hade en lutning på hela tolv
procent.
Banan var rekordsvår och ställde enorma krav på
åkarnas kondition och tekniska kunnande. Inför loppet sågs de svenska åkarna med minimal chans att
placera sig bland de främsta.
När loppet var avgjort stod svenske Snell som segrare och Olle Wänlund som bronsmedaljör.
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Harry Snells Världsmästartröja från 1948
				
Foto: Lennart Odéen

Fakta Harry Snell
Född i Borås, världsmästare på
cykel. Harry Snell tävlade för
”det gula stallet” (Crescent).
Sedan han den 21 augusti 1948
i Valkenburg, Holland, vunnit
VM-guld i landsvägsloppet,
marknadsfördes Crescentcykeln som ”Världsmästarcykeln”
under flera decennier.
Snell blev svensk mästare sju
gånger under åren 1944-1950.
Vann Mälaren runt, som var den
tidens främsta cykeltävling i
Sverige 1944-45 och 1948.

Beundrande blickar från små och stora autografjägare
							 Foto: BIS Arkiv
Silvret tog belgaren Lieven Lerno det var endast en svensk fana uppe
som var knappt två minuter efter
på podiet.
vinnaren. Arrangörerna hade inte
Det svenska laget bestod av
räknat med svenskarnas framfart, Harry Snell, Olle Wänlund, Yngve
så någon svensk nationalsång
Lundh, Sven ”Svängis” Johansfanns inte till hands. I stället fick
son samt Nils ”Bagarn” JohansIngvar Ericsson som var svensk
son. Åke Olivestedt bröt loppet på
överledare, sjunga nationalsången grund av skada.
i högtalarna inför en förundrad
publik. Även flaggor saknades så
Lennart Odéen

Segraren i Götalandsmästerskapet på skidor 1942 Harry Snell
							
Foto: BIS Arkiv
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Deltog i OS i London-48, där
han placerade sig som 18.e man
i linjeloppet och 5:a i lagtempot.
Snell började sin karriär i CK
Stella i Dalsjöfors men tävlade huvuddelen för IK Ymer i
Borås. Snell tävlade i tre olika
sporter. Vintertid tävlade han på
skidor och blev Götalandsmästare 1942.
På skridskor representerade han
Borås Vinteridrottsklubb och
vann ett flertal DM-tecken.
Harry Snell avled 1985.

Harry Snell som vann ett flertal
DM på skridsko 		
		
Foto: BIS Arkiv

Ta hit en ko!

Efter matchen mot Randy Turpin var Olle ”Skoftebyn” Bengtsson, Edwin Ahlqvist m.fl. inbjudna till
Jack Solomons egen restaurang.
Då Olle fick frågan om han ville ha ett glas vin till
maten, svarade han:
- Ge mig mjölk, men mycket!
- Ja visst, svarade hovmästaren. Hur mycket?
- Ta hit en ko!

han dock klara av ett par lätta ”uppmjukningsmatcher”, som helst skulle sluta med knockout segrar.
Fighten mot Olle Bengtsson skulle vara en av dessa
matcher.
Ingen i London räknade med annat än seger för Turpin. BBC, som sände från arenan Earls Court, utgick
från att Olles match skulle vara över 21.00, efter
KO-förlust i tredje eller fjärde ronden.
Då skulle man nämligen sända en tungviktsmatch
mellan Doe Cockell och Roland La Starza.
Men Olle ville annorlunda och skapade närmast panikstämning i radiomännens bås med sin insats.
Matchen
När Olle gjorde entré i Earls Courts jättearena i London, möttes han av gnistrande strålkastare, 18 000
par ögon och Randy Turpin.
När Olle, efter matchen, fick frågan om han var nervös, när han tågade mot ringen, sa han:
- Nej, det kan jag inte säga. När jag fick se jättelokalen, allt folket och Randy i vitt huckle, tänkte jag:
- Det här du Olle, det blir något att berätta om för
kompisarna hemma på plåtslagarverkstan.
Randy Turpin startade matchen i ett rasande tempo
och Olle fick ta emot många hårda slag. I första
rondpausen, konstaterade ”Skoftebyn”:
- Det var en ruskig en att klappa till. Jag fick direkt
respekt för hans vänster.

Olle ”Skoftebyn” Bengtsson
Hovmästaren skrattade hjärtligt och i nästa minut
stod en stor karaff med mjölk på bordet.
Överraskande erbjudande
I början av 1954 fick Edvin Ahlqvist ett samtal från
den engelska promotorn Jack Salomons. Denne erbjöd en match för Olle Bengtsson mot Randy Turpin
i London.
Ahlqvist tog först det hela som ett skämt, men Salomons stod på sig och en match bestämdes till
30 mars.
För alla boxningsexperter var erbjudandet en sensation och Randy Turpin ansågs, av de flesta, som för
svår för Olle.

I fjärde ronden golvades Olle för en räkning, men i
pausen sa han:
- Ser ni, jag är allt med än!
Olle fick nu rådet att försöka ta initiativet från
Turpin, som visade tydliga tecken på trötthet. Han
blödde dessutom ur näsan och ögonbrynen.
Den engelske hjälpsekonden vädrade storsensation
och sa:
- Han skall slå mot Turpins ögon, så blir det vinst på
teknisk knockout.
När Edwin översatte rådet till Olle, blev svaret:
- Det vill jag inte. En sådan seger tycker jag inte är
något värd!
Olle var piggast efter matchen. I slutronderna var
han den klart bäste och hade Turpin i gungning flera
gånger.

Randy Turpin
I juli 1953 blev Turpin världsmästare i mellanvikt
genom att besegra Sugar Ray Robinsson. I en returmatch ett par månader senare, tog emellertid Robinsson tillbaka titeln.

Turpin vann matchen på poäng. Många ifrågasatte
emellertid domslutet.
- Jag är uppriktigt besviken på det domslut som fattades, sa Edwin Ahlqvist. Enligt min mening skulle
Olle, inför en svensk publik, vunnit.

Senare 1953 fick Turpin en ny chans att bli världsmästare i en match mot Carl ”Bobo” Olson, men
förlorade. Turpin rankades då som tvåa i världen.

Olle var däremot mer sansad i sitt omdöme.
- Jag säger inte annat än att Turpins seger var OK.

Turpin var dock på gång igen och var enligt uppgift
klar för en ny match mot ”Bobo” Olson. Först måste

Oren boxning
En omständighet, som fick stor uppmärksamhet
efteråt, var Turpins orena boxning.
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Innan matchen uppsökte ringdomaren båda boxarna
och uppmanade dem att avstå från alla ryggslag.
Men Olle kunde berätta:
- Det värsta var alla hans ryggslag.
Edvin Ahlqvist var också kritisk mot domaren.
- Inför en svensk publik skulle Turpin aldrig ha til�låtits att slå mot njurarna, som han gjorde.
Det tog hårt på Olle och hade domaren stoppat njurslagen, är jag säker på att Olle vunnit.
Det är nämligen min och många andras uppfattning,
att Turpin var på randen till knockout- förlust i sista
ronden.
Efterspel
Dagen efter matchen kontaktade Edwin Ahlqvist
Jack Solomons. Han förhörde sig om möjligheten att
få Randy Turpin till Sverige för en returmatch. Solomons var emellertid helt kallsinnig till förslaget.
Och det var kanske inte så konstigt. En okänd svensk
hade förstört Turpins möjlighet till en VM-match
mot Carl ”Bobo” Olson.
Olle blev knappast rik på matchen. Enligt uppgift
fick han 1 000 pund i ersättning, vilket motsvarade
ca 14 500 kronor.
Olle Bengtssons engelska språkkunskaper var starkt
begränsade. Efter en kort promenad utanför hotellet,
där de bodde, kom han upp till Edwin och frågade:
- Vad betyder ”töff” på engelska? Jag mötte en engelsk kille som klappade mig på axeln och sa:
- Töff boy!

Olle på offensiven
- Tuff betyder hård, garvad, översatte Edwin.
- Jaha, sa Olle. Jag höll på å bli lessen. Jag trodde
han mena, att jag var en riktig tôffel.
Lennart Karlsson
Källor: Rekord-Magasinet
Trollhättans Tidning
Skoftebyns AIS jubileumsskrift

Rätta lösningar till ”Idrottstermer”
i nummer 2, 2018
1. Överstegsfint
2. Dubbelnelson
3. Högerkrok
4. Hörnrusning
5. Passivitetsvarning
6. Forehandcross
7. Nätrullare
8. Slakmota
9. Målsnöre
10. Hole in one

Följande vinnare har dragits:

Olles höger har talat
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3 trisslotter: Jan Ottosson, Olofsbergsgatan 52,
531 42 Lidköping
2 trisslotter: Curt Magnusson, Heljesvägen 26,
465 94 Nossebro
1 trisslott: Hasse Ringquist, Prästgården,
542 91 Torsö

Överlida IK 100 År
Det var en vacker vårdag 1918
som Överlida IK bildades.
I början var det främst allmän
idrott ( friidrott ) som stod på
programmet.
Harry Karlsson som var med och
bildade föreningen var den mest
framgångsrike med följande resultat 34.20 på 10.000m landsvägslöpning och 2.16 på 800 meter.
1920. Föreningen började så smått
med orientering men det var mer
en fråga om långlöpning då
kontrollerna var få och man sprang
långt.

orienteringen och ÖIK kom med
i Svenska orienteringsförbundet
som klubb 1500.
1949-1958
1949 gick Överlida IK för första
gången upp i div 3 i bordtennis
och föreningen anordnade Kindsmästerskapet i Mjöbäcks bygdegård.
Då bordtennis i stort sett var den
enda sporten på programmet detta
år fanns det tankar på en samman-

1959-1968
Under denna tidsepok dominerade
orienteringen i ÖIK. Tre löpare
som gav klubben ett ansett namn
var bröderna Arne och Gerhard
Kristiansson och Stig Karlsson.
Dessa tre herrar blev 1963 åtta i
budkavle-SM. Arne sprang in som
tolva i det indviduella tävlingen.
Brorsan Gerhard ville dock vara
värre och belade en 11:e plats vid
natt-SM Dessutom har Gerhard
förärats med BT:s mästarjacka
två gånger.
Gerhard måste betecknas som vår
bäste idrottare genom tiderna.

1929-1938
Under åren 1929-1936 kom fotbollen att spela en stor roll i ÖIK:s
verksamhet. Efter 1936 övergick
fotbollen till nybildade Mjöbäcks
GF.
1936 kördes det första riktiga
Överlida-loppet på skidor.
Vid något av de första loppen kom
det mycket glädjande rapporter om
att klubbens egen Jonte Karlsson
skulle leda halvvägs in på loppet.
Förväntningarna var stora men telefonrapportören hade sett fel och
Jonte hade dessutom gått in på en
gård och blivit bjuden på kaffe.
I början av 30-talet fanns det även
ett damlag i fotboll.
1939-1948
Under andra världskriget stannade
mycket av idrottsverksamheten
i Sverige och så var också fallet
i ÖIK. Dock i början av 40-talet
ordnades cykeltävlingar.
Tävlingsbanan gick i regel till
Holsljunga och tillbaka och detta
var en mycket backig och krokig
bana.
Tack vare snörika vintrar förekom
det mycket skidåkning och det
fanns ett duktigt syskonpar vid
namn Thure och Astrid Magnusson.
1945 togs bordtennisen upp på
programmet och 1947 återupptogs

Urban Lidrot utanför Långehall i Överlida
slagning med Mjöbäcks GF men
det blev aldrig så.
1953 anordnades den första
Överlida-träffen i orientering, en
tävling som skulle fortsätta varje
år fram till 1966. Vid en av dessa
träffar deltog över 1000 startande.
1954 deltog Överlida i Södra
Kinds bandyserie, men det blev
bara ett år.
Intresset avtog i samband med att
förlusterna blev många och det
digra arbetet att skotta upp banan
innan spel.
Danspalatset Kullaberg blev
skådeplats för många och stora
bordtennistävlingar.
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En annan duktig idrottsman är
Nils Johansson med topplaceringar i Västsvenska mästerskapen i
bordtennisens oldboysklass och
flerfaldig DM-mästare i samma
klass.
1963 kom den dag då Överlida
blev känt över hela Sverige. John
”Jonte ”Karlsson blev MedelSvensson i Lennart Hylands karusellen. I kölvattnet på detta blir
också en ny idrottshall till.
Namnet blir Långehall.
1969 -1978
1971 bildades en gymnastiksektion och även en badmintonsektion såg dagens ljus. ÖIK:s
eminente banläggare Arne Knuts-

son mottog Västergötlands Skogskarlars Silvermärke.
I mitten av 70-talet kom Lars
Ericsson till Överlida och tack
vare honom fick bordtennisen ett
uppsving igen.
Den 17/12 1976 släpptes strömmen på för första gången vid vårt
nya elljusspår. Göran Carlsson
hade lett arbetet.
1979-1988
Det första 24-timmarsloppet på
skidor anordnades.
1982 innebar en medlemsavgiftsrevolution i klubben.
Man höjde avgiften från 15 till 50
kronor.
Detta ämne diskuterades livligt
på årsmötet och även på andra
platser i byn.
1984 kördes det första Skänkligaloppet på skidor mellan Öxabäck
och Överlida.
En löptävling på sommaren med
samma namn visade sig få för lite
deltagare så det blev bara ett år.
1989 -1998
1991 startades Trollstigen och
samma år blev ÖIK medarrangör
till sommarmarknaden.

fort fram för många av våra ungdomar. Men ganska snabbt dalade
intresset och detta kan ses som en
genomgående trend för bordtennisen under alla år.
2007 fick ÖIK bidrag från Stiftelsen Föreningssparbanken
Sjuhärad och detta gjorde att vi
kunde bygga ett helt nytt kök på
Långehall och även renovera lilla
salen.
2009-2018
Vår förening startade 2009 upp en
ny sektion nämligen mattcurling.
Detta har gjort att verksamheten
aldrig varit större på Långehall.
Denna sport har väckt intresse
främst bland pensionärer och
många av dessa är personer som
tidigare idrottat och lagt ner ett
stort arbete för vårat kära Överlida IK.
Vi ser exempel på där far-och
morföräldrar kommer och spelar
med sina barnbarn.
Dessutom har vi haft mattcurling
för flyktingar boende i Överlida.

Inte att förglömma att vi deltagit i
seriespel med två lag.
På bordtennissidan har vi haft 2
personer varav en tolvåring som
varit ute på tävlingar och representerat ÖIK.
Och på träningarna deltager även
ett antal goa och glada gästarbetare från Ukraina.
Skolorientering ordnas varje år
tack vare Bengt Jacobsson och
kommer det snö i tillräcklig
mängd så kör Lennart Andreasson
upp fina spår på gamla elljusspåret
eller gamla järnvägsbanken.
2018 har varit fullt av olika aktiviteter och en fantastisk jubileumsfest för att fira våra 100 år.
ÖIK andas optimism och framtidstro och har också som ni har
läst en fantastisk historia att luta
sig tillbaka mot.
ÖIK du är för alltid en del
utav mig.
Urban Lidrot

1993 invigdes Toppstugan som
ligger på toppen av Överlidabranten. Numera är Toppstugan
under halva året uthyrt till folk
från många länder som gillar stugans fantastiska läge.
Orienteringen försvann nästan
helt och snöfattiga vintrar gjorde
att skidåkning inte var aktuellt.
Bordtennisen levde kvar om än i
blygsam skala.
Föreningen hade dock några lovande spelare men för att förkovras var det ett måste att antingen
flytta sin träning till Borås eller
Falkenberg och det är ju inte så
lätt när man är i 11-12 årsåldern.
1999-2008
ÖIK engagerade först Conny
Axelsson och sedan Bo-Martin
Nylander som tränare för det nyväckta intresset för bordtennis.
Detta gjorde att utvecklingen gick

2018 har varit fullt av olika aktiviteter och en fantastisk jubileumsfest
för att fira våra 100 år
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Pingis och tennis på högsta nivå i Trästena
I Trästena (Töreboda kommun,
idag ca 200 invånare) var idrotten
den gemensamma samlingspunkten på 1940- och 50-talet.
Mycket tack vare Helge
Skeppstedt som 1942 flyttade
med familjen från Myssjö i Bergs
kommun (Jämtland) till Trästena socken där han tillträdde en
kombinerad folkskollärar- och

Alex Ehrlich, en av världens bästa
bordtennisspelare på sin tid
kantorstjänst vid Trästena skola
och kyrka.
Han startade omgående en livaktig idrottsverksamhet för bygdens
ungdomar i Trästena Kyrkliga
Ungdomskrets, var med om att
bilda Trästena BTK, lät bygga en
tennisbana (grus) och såg till att
världsstjärnor som Alex Ehrlich
(bordtennis) och Lennart Bergelin
(tennis) kom att gästa bygden.

marken, sedan lägga en grund av
krossad sten och därefter lägga på
tennismassa, dessutom gräva en
brunn så att man fick vatten – stod
tennisbanan färdig våren 1945
med invigning söndagen den 3
juni. Då spelades det en uppvisningsmatch mellan några spelare
från Mariestads Tennisklubb samtidigt som det var stor gymnastikuppvisning av gymnaster både
från Trästena och Mariestad.

blev också Vadsbomästare ett år.
Trästena BTK startade också,
tillsammans med Leksbergs BTK,
Skaraborgsmästerskapen i pingis.

I drygt tio år var tennisbanan samlingsplats, inte bara för ungdomen
i Trästena utan också för tennisintresserade i närliggande orter.
Den mest kände spelaren som
spelat/tränat på banan i Trästena är
Lennart Bergelin, detta i samband
med besök i föräldrahemmet i
Moholm där pappa Sven var chef
på omformarstationen. Bergelin är
en av svensk tennis stora genom
tiderna, tilldelades Bragdguldet
1950, men är ändå kanske mest
känd som Björn Borgs tränare
åren 1971-1983.

Ehrlich var född i Polen och kom
att förlora tre VM-finaler i bordtennis innan han togs till fånga av
tyskarna men överlevde fyra år i
koncentrationslägren Auschwitz
och Dachau.

Bordtennis var en del i Trästena
Kyrkliga Ungdomskrets verksamhet under några år. Sporten växte
och skolan där träningen bedrevs
stod i princip öppen dygnet runt.
1946 bildade Helge Skeppstedt
och några andra Trästena BTK.
Klubben rönte stora framgångar i
Vadsbo med omnejd.
Stig Klostergård, Gunnar och
Lennart Lundin och Sven-Erik
Andersson var tongivande spelare
under ett par år då Trästena BTK
spelade i division III. Klostergård

Helge Skeppstedt hade ett stort
kontaktnät och han lyckades få
rikstränaren Alex Ehrlich att gästa
Trästena och bordtennisklubben
1954 (han gjorde då en tvåveckorsturné och besökte tio platser,
Trästena var alltså en av dem).

Så sent som 1957, 43 år gammal,
nådde han kvartsfinalen i VM,
då representerade han Frankrike.
Ehrlich var under några år på
1950-talet engagerad av Svenska
bordtennisförbundet och det var
naturligtvis mycket stort att han
kom till Trästena av alla platser.
När Skeppstedt lämnade Trästena
för centralorten Moholm 1955
”följde” idrotten med, bordtennisklubben lades ned året efter.
I Trästena har också funnits en
tidigare idrottsförening, Trästena
IF, troligen åren 1935-1938, med
friidrott och fotboll på programmet. Något seriespel i fotboll blev
det dock inte, träningsmatcher
spelades mot bl a Moholms GoIF
och Fimmersta IF och klubbdräkten var röda tröjor och blå byxor.
Tord Källström

Kyrkliga ungdomskretsen startade
Skeppstedt omgående, hösten
1942, och hade allehanda idrottsgrenar på programmet: gymnastik, orientering, friidrott, skidor,
bordtennis och tennis.
Skeppstedt tog initiativet till att
bygga en tennisbana, ett på den
tiden mycket ovanligt projekt i en
liten landsortsby. Asta och Anders
Lexell, som ägde Stommen, upplät
en del av en kohage för nämnda
ändamål.
Efter ett par års slit av ungdomar
i Trästena – att först jämna ut

Tennisbanan i Trästena stod klar 1945 och bilden är hämtad från
invigningen söndagen den 3 juni. Det kom mycket folk till invigningen,
som synes på bilden var många av dem nybakade studenter. Enligt
uppgift är spelaren på bilden Inge Hassel, legend i Mariestads Tennisklubbs historia, en av Västergötlands bästa på 1940-och 50-talet
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Nostalgiträff i Älekulla

matchen vann Älekulla med 7-0
och även i den andra matchen avgick Älekulla med segern, denna
gång med siffrorna 4-1.
Embryot var sått, damfotbollens start var nära. Avslutningen
på träffen skedde på Äbyvallens
gröna matta där tjejerna visade att
de gamla takterna ännu sitter i.
Så fort fotbollen rullades fram
ryckte det till i benen trots avsaknad av riktiga skor.
Kerstin Larsson
var den som tog initiativet till
denna träff. Många samtal blev
det innan kontakt tagits med alla
som var med på den gamla goda
tiden. Damerna som nu alla var i
åldern 72-87 år ställde upp.

Lagbild från 1950-talet
Övre raden fr. v. Birgit Andersson, Gunnel Svensson, Inga Aronsson,
Maj Johansson, Gunnel Johansson, Dagmar Andersson.
Undre raden fr. v. Gunhild Carlsson, Marianne Jönsson, Kerstin
Larsson, Märta Carlsson, Ulla Kullberg
Tjejerna som började spela fotboll
i Älekulla i början av 1950-talet
var under sommaren samlade till
en träff för att prata om damfotboll i allmänhet och Älekulla i
synnerhet. Mångårige ordförande
i föreningen, Hugo Nordgren,
hälsade välkommen till träffen
som han hoppades skulle friska
upp minnet om var damfotbollen
startade. I Älekullas fina klubbhus
serverades landgång tillsammans
med dryck, omgående började tjejerna diskutera hur fotbollen varit
i Älekulla.
Träning varje onsdag kväll vid
Äbyvallen. Ryktet gick att tjejer
tränade fotboll. Många killar samlades för att titta på, ofta var det
fler som tittade på än som tränade
själva. På den tiden fanns inga
serier för tjejer.
Det innebar att när det var dags
för match var det oftast mot ”gubbalag” eller pojklag. Några av
tjejerna från Älekulla arbetade på
Gefa i Öxabäck. Naturligt diskuterades om grannarna inte skulle
mötas i match damer emellan.

Sagt och gjort, det spelades två
matcher tidigt 60-talet mellan
Älekulla och Öxabäck. Den första

Kerstin berättade vid träffen att
i Älekulla var det många tjejer
som var intresserade av fotboll.
Kerstin kom senare på 60-talet
vara med och starta fotbollen i
Öxabäck. Där blev det seriesegrar,
SM-guld innan skorna hamnade
på hyllan.
När Sverige spelade första landskampen i fotboll mot Finland
var Kerstin lagledare för laget.
Damfotbollens moder i Sverige
är Kerstin, rätt att hon också tog
initiativet till denna träff.
CEJ

Älekullas damer som spelade fotboll på 50-talet.
Övre raden fr. v. Kerstin Larsson, Märta Johansson, Ulla Kullberg,
Gunhild Carlsson, Maj Johansson, Solveig Andersson, Gunnel Svensson. Undre raden fr. v. Marianne Jönsson, Birgit Andersson, Ruth
Andersson, Gunnel Johansson, Asta Olsson, Ebba Andersson,
Märta Karlsson
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Spontanfotbollen som försvann
På våren 1958 flyttade min familj till ett nybyggt
område där alla kåkar var stöpta i samma form. Fristående villor med boyta på knappt hundra kvadrat.
Flytten innebar egentligen väldigt lite för mig och
min bror. Vi behövde inte ens byta skola.
Däremot bytte vi ganska omgående lekplats!

Den vi lämnade hade två gungställningar och två
sandlådor, den vi kom till hade ungefär samma
utrustning, men dessutom, lite nedsänkt längst in,
en grusplan med två fasta fotbollsmål. Där spelades
fotboll på somrarna och hockey på vintern.
Alltid!
En söndag den där första sommaren 1958 kom en av
de stora grabbarna springande och berättade att en
handlare riggat upp en TV i sitt garage och att alla
intresserade kunde se på VM-finalen där.
Garaget var överfullt när vi kom dit men vi smågrabbar lotsades in längst fram och fick ligga på
magen på golvet närmast TV:n. Första parkett! TVhandlaren blev snudd på förmögen efter sin geniala
marknadsföring. Vi ungar blev ännu mer fotbollsintresserade.
Tre varianter
Som jag kommer ihåg det fanns tre olika nivåer när
det gällde den spontanfotboll som vi ägnade oss åt.
Vanligast var det som idag kallas tvåmål. Det vill
säga att de pojkar som fanns på plats fördelades på
två lag. En match varade tills ena laget gjort tio mål.

Men; Gemensamt för de tre formerna av spontanfotboll som vi utövade var att inga vuxna över huvud
taget var inblandade.
In i systemet
Ett par tidsmässiga skutt! 1980 var jag anställd på
IFK Trollhättans kansli och med automatik föreningens representant i den serieförening som höll i ungdomsfotbollen i Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg
och södra Dalsland. I denna församling propagerade
jag med framgång för en sänkning av startåldern för
seriespel. Från tio till åtta år.
Min argumentation gick ut ungefär på att vi fotbollsföreningar skulle ligga i framkant gentemot andra
idrotter som konkurrerade med vår sport. Som till
exempel skateboard!
Jo det är sant.
Fast egentligen handlade det om att IFK tappat mark
på ungdomssidan under många år. Gentemot andra
fotbollsklubbar alltså. Kunde vi nu vara riktigt alerta
i samband med åttaårsstarten så skulle vi i alla fall
kunna ta igen lite!
Egoismen i sin prydno!
Vidare framåt i tiden till början av nittiotalet. Mina
egna grabbar, då fem och nio år spelade med sina
kompisar på vändplanen utanför vårt garage. Alla
nioåringar mot alla femåringar.
Jag själv i köksfönstret med sur min:
”Alla stora mot alla små? Ungarna kan inte ens dela
upp längre!”
Lärorikt
Just det var två saker som spontanfotbollen lärde oss.
Att dela upp i två jämna lag och att följa regelverket.
Utan domare. Såväl när klasslag som kvarterslag
spelade. Ibland blev vi så klart osams men det brukade för det mesta lösa sig utan handgripligheter.

Spontanfotboll i trädgården

Nästa variant var att utmana lag från andra lekplatser och/eller kvarter. Det där hade förekommit långt
innan min bror och jag kom med i bilden och vid
sådana matcher var sju- och åttaåringar knappast
aktuella. Snarare förekom det att lagen toppades upp
med spelare, oftast äldre bröder, som egentligen lagt
lekplatsen bakom sig men som kunde sänka sig till
en comeback för den goda sakens skull.
Slutligen hade alla skolklasser – åtminstone på vår
skola – ett eget lag som mätte krafterna mot andra
klasslag. Naturligtvis inte på skoltid, de enda bollspel som tilläts på gympan på den tiden var brännboll och korgboll.

Ska man försöka sig på något slags bokslut så här
flera decennier senare så kan konstateras att spontanfotbollens laguttagningar var långt ifrån demokratiska och det finns antagligen många runt om i landet
som helst glömmer det inslaget från barndomen.
Men för oss som gillade idrott var det ett bra sätt att
få en första inblick i hur föreningar och, ja samhället,
fungerade. Det var lärorikt att göra upp om matcher
och annat med grabbar som man inte riktigt kände.
Tråkigt nog har detta inslag sedan många år mer
eller mindre försvunnit, bland annat på grund av att
sådana som jag medvetet jobbat för att få över verksamheten till föreningslivet.
Nu ska dessutom ungarna inte få räkna mål förrän de
kommit upp i puberteten.
Så går det när för många vuxna lägger sig i!
Allan Johansson
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Det var bättre förr

När detta skrivs i början av år 2018 är det nästan
sjuttio år sedan jag började göra vägar och stigar
osäkra med mitt springande runt Fritsla. På den tiden
var träning och löpning något som sågs med stor
tvekan av den mera förståndiga befolkningen.
Det var ju långt före att joggingvågen slog till och
visserligen var sådan idrott som t.ex. fotboll accepterat i viss mån men nog tyckte många äldre att idrott
var något bra onyttigt och dessutom något som tog
bort både tid och kraft från mera nyttiga sysselsättningar, d.v.s. arbete.

nade till någon minut för att byta några ord. Det var
en manifestation av vi hade ett gemensamt intresse,
att vi var tokiga på samma sätt.
Detta är något som har försvunnit på senare år, nu
kan man möta folk som inte ens tittar upp när man
möts och man undrar varför? Förr lyfte man åtminstone handen till en hälsning men nu är det som man
inte fanns vid ett möte på träningsrundan.
Om det är kvinnor kan jag förstå dem i viss mån, de
kan vara rädda även om det är ett bekant ansikte de
möter, men annars tycker man att folk kunde vara
lite sociala. Så jädra många är vi inte som rör oss
i markerna att man inte kan vara lite, jag vill inte
precis skriva artig, men ändå.
Jag tror mig veta att på sjön, bland nöjesseglare, så
hälsas det mera allmänt. Men visst finns det undantag. Jag har träffat människor när jag varit ute och
tränat som bett mig sitta ned och prata en stund och
jag har pratat med människor jag mött, både längs
vägar och i skogen.
När jag möter jägare hälsar jag alltid och försöker
säga några lämpliga ord, gärna då lite tyst, jag tror
mig veta att jägare inte tycker om att man hörs så
mycket. Just det här med jägare är ju också lite
känsligt, de tycker ju ofta tydligen att de äger skogen, måhända för att de betalt dryga arrenden och då
kan det vara viktigt att försöka att störa så lite som
möjligt. Men om man säger några ord så kan det
vara lite värre från deras sida att bara vara negativ
när de ser en löpare komma tassande. Så det är en
balansgång.

Vår vackra västgötska natur inbjuder till en härlig
promenad eller löprunda. Foto: Lennart Odéen
För det var ju så på den tiden att det fanns mycket
mera att syssla med, husen värmdes ofta med ved
och de flesta husägare hade ett potatisland och lite
grönsaker. Det fanns alltså att ”hjälpa till med” som
det hette varför ungdomars idrottande betraktades
med stor skepsis.
Om man då bedrev träning genom att komma skenande iförd shorts och i övrigt aparta kläder är det
kanhända inte underligt att man betraktades som lite
avvikande av den mera mogna befolkningen.
Man var alltså ganska ensam när man idrottade och
tränade. Ett exempel. En klubbkamrat hade köpt en
pannlampa och var ute och provade denna och mötte
då ett par äldre damer som blev inte så lite skrämda
när de såg det guppande ljuset komma emot dem där
de gick på en mindre väg. Ni kan tro att detta kommenterades. Att umgås med sådana människor höjde
inte statusen, om man säger så.
Alltså, idrott var på den tiden inte alls så accepterat
som nuförtiden.
Men titeln då. Jo, det finns även positiva saker att
skriva om när man tänker tillbaka. Om man mötte
någon när man var ute och tränade, det hände faktiskt, så hälsade man på varandra och kanhända stan-

Kan detta med bristande hälsande vara en följd av
samhällsutvecklingen? Det sägs ju att dagens människa sällan har tid eller intresse för andra. Och i
gatuvimlet stirrar ju tydligen alla blint framför sig på
sin väg till någonstans.
Nu kan det ju tyckas att detta inte är någon stor sak
och det är naturligtvis rätt, men det är intressant som
företeelse. Min farfar berättade att han mindes en
häst som automatiskt stannade om någon sade: God
dag!, så van var denne att detta ord alltid följdes av
en paus.
Kan det vara det urbana samhället som breder ut sig,
eftersom vi inte ser våra medmänniskor.
Allt var inte bättre förr, men en del.
Viggo Svenson
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Bandyklubben Wiking
fick sitt namn av en burk skokräm

På 60-talet fanns det som mest
15* idrottsföreningar med bandylag inom Lidköpings kommun.
Idag återstår endast 5** och en
av de som överlevt är bandyklubben Wiking från den lilla socknen
Skalunda utanför Lidköping.
BK Wiking firar 85 år i år och är
därmed den äldsta av de nu aktiva
bandyklubbarna i kommunen.
Så här gick det till när klubben
startades:
Ett gäng grabbar från socknen
vann en improviserad bandymatch över Söne. När man, tända
av vinsten, cyklade hem kom man
överens om att bilda en förening.
Detta skedde kommande vecka
den 5 dec 1933 hos Sven Carlsson på Stommen i Skalunda. När
namnfrågan diskuterades fick
någon syn på en burk Viking
skokräm i ett hörn av rummet och
föreslog då det som namnet på
klubben….och så blev det…! Ja.
men det blev W för att inte förväxlas med Viking från Hagfors!
Några citat ur de första protokollen
5/12 1933 Beslöts att styrelsen
skulle anskaffa målburar försedda
med ”bollfångningsinrättning”

anordnas av styrelsen
25/1 1950 Bestämdes att den för
800 kr nyinköpta baracken som
skall användas som klubblokal
skall få namnet ”Gläntan” och
placeras i skogsgläntan intill Skalunda Hög
27/8 1956 Då en grävmaskin f n
fanns att tillgå beslöts att anlägga
en bandygryta vid Sandvik intill
stranden som vetter mot Dalbosjön i Vänern. När grytan var
klar och första isen lagt sig körde
man upp sina bilar på vallen med
tända lyktor och fick på så vis belysning vid premiären på banan.
18/10 1963 Nyanställde tränaren
Jim Andersson hälsades välkommen som den förste tränaren i
klubbens historia.
Utöver bandyn, som varit huvudsporten, har även flera andra
idrotter förekommit under åren
såsom Bordtennis, Rinkbandy,
Skidlöpning, Orientering, Fisketävlingar, Isracing, Terränglöpning och Handboll.
Aktiviteter som Tipspromenader,
Tidningsinsamlingar, Aftonunderhållningar och Lekaftnar har
stärkt klubbens kassa.
En av de största inkomstkällorna
under åren har varit de s k Hem-

Bandyklubben Wikings omklädningsrum
15/11 1934 Uppdrogs åt styrelsen att inköpa ett dussin tröjor
av grön färg, en ”räddningslina”
samt en förbandslåda. (tröjorna
var tydligen av bästa kvalitet då
de kom att användas ända till
1958!)
21/11 1944 Beslöts att avslagna
klubbor skall få behållas av den
som slår av den, mot att som förut
lämnas till ordföranden. Beslöts
också att Aftonunderhållning skall

bygdsfesterna vid Sandvik. Dessa
pågick under åren 1948 till 1968
och lockade, en söndag varje
sommar, stora skaror besökande
till den idylliska festplatsen vid
Vänerns strand. Alla spelare
och ledare deltog i arbetet före,
under och efter festerna. Många
då kända artister engagerades
som t ex, Anna-Lena Löfgren
(publikrekord på 1300 personer),
Cacka Israelsson, Jan Lindblad,
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Runo Sundberg, Gotlands Får m
fl. Även klubbens egna amatörer
stod för uppskattade cabaréer och
lustspel. Programmet i övrigt
kunde innehålla uppvisningar av
akrobater, lindansare och vattenskidåkare. Bland övriga attraktioner fanns tombolor, chokladhjul,
pilkastning samt ”bums i byttan”,
det sista där det gällde att kasta
träklot i en hink. Försäljning av
kaffe med dopp, läskedrycker,

Mats ”Stommarn” Svensson
godis och varm korv gav bra
förtjänst. Som alla andra Hembygdsfester i bygden avslutades
kvällen med folklekar där bygdens
ungdomar fick en möjlighet till
lite närkontakt med det motsatta
könet. ”Lasse går i ringen”, ”Kom
Julia vi gå” och ”Upp på Källabacken” var exempel på populära
folklekar.
Bland sportsliga framgångar kan
nämnas serieseger i Västgötaserien 1965, 1968 blev det ånyo
serieseger och man avancerade
även till final i DM men där blev
det storstryk mot allsvenska Villa
BK med 0-17. Som mest hade BK
Wiking tre seniorlag, ett juniorlag
och flera pojklag.
Tre Wikingfostrade spelare som
nått framgångar i Villa BK är Mats
”Stommarn” Svensson som bl a
deltog i SM-finalen 1975 samt
Thord Broberg som både var spelare och stor målskytt samt sedermera materialförvaltare i Villa under många år. Även brodern Jonas
Broberg spelade många matcher
för Villa i den högsta serien.
En liten kuriositet är att Agneta
Thorstensson från BK Wiking

blev första tjejen i Sverige att klara teknikmärket i
silver för bandy. Hon ingick då i en ungdomsgrupp
bestående av både tjejer och killar som regelbundet
tränade på bandygrytan.
Som alltid i föreningar av BK Wikings karaktär har
ett antal eldsjälar och galjonsfigurer drivit klubben
och dess verksamheter under åren. Några värda att
nämnas är:
Olof Carlsson, eller ”Olle i Boa” som han oftast
kallades, låg bakom och var drivande av många av
klubbens aktiviteter. Största insatserna gjorde han
som konferencier och huvudansvarig för Sandviksfesterna samt som ungdomsledare.
Gunnar Thorstensson, ordförande i arton år!
Assar Larsson, kassör under 30 år
Lars Storm, målvakt, ordförande i 5 år och allmänt
aktiv och hårt jobbande
Börje Wångdahl är en som lagt ner mycket jobb
klubben genom åren. Dels som ordförande men
framför allt som arbetande med allt från skötsel

Börje Wångdahl och Olof Carlsson
Håkan Lindeberg är nuvarande ordförande och det
har han varit i totalt 18 år och han är en starkt bidragande orsak till att klubben fortfarande lever och
verkar.
Hur ser då framtiden ut för BK Wiking, kommer den
att verka i ytterligare 85 år? Ja, det är ju ingen som
vet och det är svårt att förutspå, framförallt i nuvarande tider då allt fler idrottsklubbar har svårt att
överleva. Idag finns endast ett seniorlag men ingen
ungdomsverksamhet och många av spelarna har hållit på många år vilket är ganska vanligt i klubben.
En del är spelare som inte platsat eller inte har velat
satsa i storklubbarna Villa och LAIK men har hittat
ett trevligt alternativ i Wiking och sådana skäl kanske kan bidra till klubbens fortlevnad även i framtiden? Och idag är kanske inte sportsliga framgångar
det viktigaste utan den klubbanda och gemenskap
som har varit kännetecknande för BK Wiking under
alla år.
På LIHS hemsida finns en intervju med Olof Carlsson och Börje Wångdahl som handlar om BK Wiking, www.lidkopingsihs.se
Faktauppgifterna i artikeln är i huvudsak hämtade
från klubbens olika jubileumsskrifter.
* 1960-talet
Kållandsö GoIF, Tolsjö BK, Svarthalls SK, BK Wiking, Gillstads SK, Tuns IK, Lavad BK, Järpås IS,
Lovene BK, Vinninga AIF, Kartåsens SK, Söne SK,
Sjödalens IK, Wästerlunds IK och Villa BK
** 2018
Kållands BK (f d Kållandsö o Tolsjö), Gillstad SK,
BK Wiking, Lidköpings AIK (f d Sjödalen o Wästerlund) och Villa/Lidköping BK.

Affisch från Kållands festplats 1959
och reparationer av inventarier, tidningsinsamling,
kaffekokning, vattenkörning men kanske mest med
skötsel av bandygrytan. Det kunde hända att Börje,
Olle och Lars m fl fick övernatta i omklädningsrummet för att löpande kunna hålla banan ren från snö.
Stefan Larsson var aktiv som spelare över 40 år med
437 A-lagsmatcher.

Ingemar Williamsson
LIHS
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Jag sov med en kulsprutepistol under sängen
K-pist M45 B
Nummer 387798

Det hände även att vi deltog i
rena fältskjutningar.

Så står det på insidan av pärmen
till min dagbok för år 1973. Jag
fyllde 17 år i maj det året, och
då for jag till Hemvärn/Frivilligavdelningens förråd i Vänersborg
och kvitterade ut vapnet med det
serienumret. Jag fick även med
mig flera kilo ammunition.

Vanligtvis tränade min far och jag
skytte tillsammans på en korthållsbana som låg i en ravin där
Ryrbäcken rinner ut i Göta älv,
alldeles nedströms Slussarna i
Trollhättan.

K-pist M45 B
K-pisten och ammunitionen förvarade jag i en brun galonbag under
sängen. Nåväl, nästan allt låg i
bagen, för av säkerhetsskäl skulle
slutstycket förvaras åtskilt från
resten av vapnet.
Det gömde jag i min fars garderob. Jag var noga med säkerheten.
Min far, som även han hade en
K-pist hemma i familjens tvårumslägenhet, gav mig en lektion
i vapenhantering.
”Rikta aldrig K-pisten mot någon
som du inte tänker skjuta ihjäl”,
sa han bara, och så gjorde vi några
ladda och patron ur. Ytterligare
instruktioner behövdes inte.
Resten förstod jag själv.
Far och jag tävlade i en sport som
på den tiden kallades för Fälttävlan, men som efter våra respektive
karriärer bytt namn till Orienteringsskytte. Det var FBU, alltså
Frivilliga Befälsutbildningen som
bedrev denna trevliga idrott.
En tävling började med att vi sköt
K-pist stående och liggande på
tavla. Man fick tidstillägg beroende på resultatet.
Därefter var det punktorientering
och ännu mera tidstillägg för varje
millimeter fel man prickade.
Och så slutligen en vanlig orientering. Allt summerades ihop och
så hade vi resultatet. På vintrarna
tävlade vi i skidskytte med K-pist.

Men det hände även att jag
plockade ihop K-pisten hemma
i lägenheten och ensam cyklade genom staden med den och
ammunitionen i galonbagen på
pakethållaren.
På skjutbanan dukade jag upp,
sotade riktmedlen genom att elda
på en bit näver eller plexiglas,
och så sköt jag av hjärtans lust.
Men jag lekte aldrig med vapnet.
Aldrig någonsin drog jag av ett
magasin automateld bara för att
höja mitt testosteronvärde.
Aldrig försökte jag pricka en
fågel.
Ett skott skulle vara en träff på
tavlan. Den enda gången då jag
gick lite utanför ramarna för
ett anständigt beteende var när
jag såg att ett sovjetiskt fartyg
lagt till på piren alldeles bakom
75-metersvallen och väntade på
att slussas.
Då gjorde jag patron ur lite diskret och gick ner till båten med
K-pisten hängande i en rem på
bröstet.
Nu skulle sovjeterna få se att om
de tänkte invadera mitt fosterland
kunde det ur varje svensk buske
dyka upp en fjunig 17-åring med
ett automatvapen.
Sverige var på den tiden officiellt
neutralt i det kalla kriget mellan
Öst och Väst, men jag ville i alla
fall ge båtens politruk något att
berätta om när han kom hem efter
den här resan.
När jag skjutit klart, klistrat
tavlorna och dukat av, satte
jag väskan med K-pist och den
ammunition som inte gått åt på
pakethållaren och cyklade hem
till lägenheten på Bjärkegatan.
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Där gjorde jag vapenvård och
sedan gömde jag slutstycket i
garderoben igen. Märkvärdigare
än så var det inte för en tonåring
att träna skytte på den tiden.
Min inställning till att skjuta med
ett potentiellt livsfarligt automatvapen var avspänd. K-pisten var
ett idrottsredskap.
Nu är Kalla kriget över. Om
det skulle komma till Polisens
kännedom att en 17-åring har
ett automatvapen under sängen
rycker Nationella insatsstyrkan
ut, spärrar av hela kvarteret,
evakuerar de kringboende och
ber högaktningsfullt ynglingen i
fråga att komma ut med händerna
över huvudet.
Reglerna för vapeninnehav har
skärpts enormt mycket. Automatvapen, även för tävlingsskytte,
är i stort sett helt förbjudna att
innehas av privatpersoner.
Nu för tiden är det bara gangsters
som har sådana don, vanligtvis av
typen AK 47.
Varje gång busarna skjutit och
kanske även dödat med sina
insmugglade vapen kan man vara
förvissad om att någon politiker
förordar ännu strängare vapenlagar rörande förvaring och vad
som är tillåtet att innehas.
Dessa lagar följer bara människor som använder vapnen till idrott
eller jakt.
Jag saknar min K-pist och jag
undrar ibland vad som hände med
den efter att den återlämnades till
förrådet där den en gång kvitterades ut från. Förmodligen smältes
den ner.
Kanske är stålet i det tunga
slutstycket armeringsjärn i en
betongbro nu för tiden, medan
resten av vapnet har blivit till en
plogbill som bearbetar jorden på
Varaslätten.
Ingen vet. Men ett är dock säkert
- det var mindre komplicerat att
träna skytte förr i tiden.
Rune Larsson

Verkliga Västgöta Veteraner 3

10 nya västgötska idrottsprofiler. Bokstäverna i deras namn har kastats
om, men med hjälp av texter och bilder kan du säkert komma fram till
vilka de är. Lösningarna skickas före 7/10 per mail till leomattila@
hotmail.com eller per post till Lennart Karlsson, Skinnmo Moholm,
461 98 Trollhättan.
7. GEEEMIT HILÖRS
”Knalla” som vann VM-guld i
skidsprint. Blev också Nordisk
Mästare, både på mountainbike
och landsvägscykel.
1. GLÖH DUBLETIESAN
Debattglad journalist. Tävlade
för IK Ymer på 70-talet. Hon blev
svensk mästare på cykel 1971 -72.
Har också tagit två segrar i populär TV-frågetävling.

4. RODEOFS BRANS
Satte svenskt rekord med 13.73 i
OS 1968 i Mexiko, vilket stod sig
till 1992. Deltog i tre OS. Fick sitt
smeknamn efter sin ursprungsklubb.
8. DOSVES VANNDIS
Föddes i Borås och spelade för
Elfsborg till -49. Vann dubbeln i
Wimbledon tillsammans med Ulf
Schmidt. Var förste svensk att
vinna en singeltitel i en Grand
Slam turnering.
5. LALEL KIVDUNE

2. LEEEN SVOOMSNUA
Tog sig fram på vattnet stående på
ett knä och med en paddel. Deltog
i tre OS; 1960 – 68.
Kanske var paddeln ”snickrad” i
någon av hemortens dominerande
industrier.

Moderklubben är Göta BK.
Därefter blev det Trollhättans IF,
Kronängs IF och Öxabäcks IF,
innan hon hamnade i MFF. 6 SMguld, 111 landskamper, EM-guld
1984, VM-brons 1991, OS 1996
och 3 diamantbollar.
9. YCSRANS HONREL
Var duktig brottare i Falbygden.
Är dock mer känd för OS-guldet
i London 1948. Efter spel i AIK
blev han proffs i Atlético Madrid.

3. LYRASH LERN

6. VILIS JARNÖ

Denne landsvägskörande knalle
tog VM 1948. Han tävlade för
”Det gula stallet”, som Crescent
kallade sitt lag. Sätt till ch till
hans efternamn och du får det
tyska ordet för snabb.

Mattkämpen från Lidans os fick
ett smeknamn med ”doft” av
pengar. Missade OS 1940 och -44
pga kriget, men tog silver i fristilens fjädervikt i London 1948.
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10. RANAS DUNDE
Seglade i luften. Knalle, men
tävlade för IF Friska Viljor. Vann
SM 1984 och deltog i OS i Calgary -88.

För 50 år sedan
Hösten 2017 uppmärksammade
Wårgårda IHS att det var 50 år
sedan Bröderna ”Fåglum” blev
världsmästare i lagtempo för
första gången.

Gösta lägga en tredje OS-medalj
till samlingen. Segrare i det dramatiska loppet blev italienaren
Pierfranco Vianelli, medan silvret
gick till dansken Leif Mortensen.

lagförföljelselopp. Kvartetten:
Gösta Pettersson, Erik Pettersson
(Fåglum), Tomas Pettersson (Fåglum) och Jupp Ripfel överraskade
och ”knep” en bronsmedalj.
I det individuella linjeloppet
över 200 km var Erik Pettersson

Nu, ett år senare, minns vi bl.a.
brödernas OS-silver i Mexico
City och deras andra VM-guld.
I den olympiska lagtempotävlingen hade Sverige (Bröderna
”Fåglum”), som regerande världsmästare, förmånen att starta sist
bland de deltagande lagen.
Trots det lyckades man inte ”rå
på” laget från Nederländerna,
anfört av den blivande proffsstjärnan, Hendrik ”Joop” Zoetemelk.
Det svenska laget drabbades dessutom av en malör sedan Tomas
råkat ut för en punktering som
störde rytmen i körningen.
Nederländarna, som prickat in
dagsformen perfekt, fick en fullträff och försvarade därmed OSguldet från Tokyo 1964. Bronset
gick till Italien.
Bronsmedalj till Gösta
Om det var lite av en ”skuffelse”
att det inte blev guld i lagtempot
kom Göstas brons i linjeloppet
över 196 km som en stor överraskning.
Efter en heroisk insats, där han
”plockade” den ene efter den
andre under de sista milen, kunde

En av otaliga prisceremonier 			

Foto: BIS Arkiv

Tomas Pettersson (Fåglum) blev
”fin” sjua.
Försvarat VM-guld
Direkt efter OS flög den svenska
cykeltruppen till VM i Montevideo, Uruguay. I lagtempotävlingen blev det rena ”defileringen” för
Bröderna ”Fåglum”, som var nära
sju minuter (!) före det schweiziska laget. Italien tog bronset.
Svenskarna övertalades också att
ställa upp i banåkning fyra km

Jan-Åke Ek, ”5:e hjulet” under
”Fåglumvagnen”, var lagtemporeserv vid OS i Mexico City 1968.
Fotot, som är beskuret, är från
Vårgårda CK:s arkiv

Bröderna ”Fåglum” tränar inför kommande tävlingar
							Foto: BIS Arkiv
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(Fåglum) den av svenskarna som
lyckades bäst.
Efter en stark körning hade han
endast italienaren Vittorio Marcelli och brasilianaren L. Florez
före sig i mål.
Belöningen blev en välförtjänt
bronsmedalj till Erik.
Stig Sjögren

Mitt bästa idrottsminne
En av de sista dagarna i juli
1976 stod en grupp resenärer på
Kastrups flygplats utanför Köpenhamn för vidare transport till
Montreal i Canada.
Färden gjordes med ett Finn-Air
plan, chartrat av Svenska Orienteringsförbundet.

densare, amerikaner och inresta
från andra skandinaviska länder.
På bussen in till La Chute fick jag
av mina lagkamrater, som tack för
hjälpen, mottaga en liten stiliserad
bäver i plast med olympiaemblemen på (Rött band om bävermagen med de olympiska ringarna).

AMIK - MONTREAL 1976				
De underbara finska flygvärdinnorna, klädda i vackra Marimekko mönstrade kjolar, försåg oss
med mat och diverse små presenter under hela resan.
Sex personer från OK Flundrehof
deltog, bland dessa vår duktige
reseledare Ingemar Carlsson och
hand maka Lillemor, båda alltid
lika inspirerande och hjälpsamma. Ingemar dokumenterade allas
våra upplevelser med sin kamera
under Canadavistelsen.
Ankomsten
Vi landade på utsatt tid i Montreal och lotsades snabbt ut genom
tullen, mycket kanske tack vare
mina kunskaper i franska.
Hela intervjun, med mig som
tolk, skedde på franska, som fortfarande talas av många i staten
Quebec. Vi fick bl.a. frågor om
vi hade försvarsvapen med oss.
Då sträckte Ingemar Carlsson
upp sin knutna näve i luften och
sa att den räckte gott och väl som
försvarsvapen.
Utanför flygplatsen väntade en
kanadensisk skolbuss för att ta
oss till den tekniska högskolan i
La Chute. Där fick en stor sal bli
sovutrymme för svenskar, kana-

Bävern var symbolen för olympiaden.

Efter tävlingarna diskuterades
vägval, hur många jordgetingbon
man råkat trampa i och hur många
bäverfördämningar man sprungit
över.
En dag inbjöd staden Ottawa till
lunch efter tävlingarna. Det var
en aning snopet att vid ankomsten
finna anrättningarna länsade av
hungriga orienterare.
Sent anlända fick nöja sig med en
kopp te.
Nämnas kan också, att vi en dag
badade i en stor sjö. Tillika vattentäkt för en stad i närheten. Här
fick man inte använda tvål eller
schampo vid badandet.
Avslutande äventyr
Efter tävlingarna hyrde Ingemar
en stor amerikanare och med den
for vi iväg till Niagarafallen vid
Toronto. Vilken upplevelse det
var att få se de berömda fallen
live.
Några av oss kommer nog också
att minnas cykelturerna, med de
med svenska mått icke trafikgodkända cyklarna, bl.a. saknades
lyse. Dessa turer företogs i La
Chutes omgivningar.

Anders Gärderud
Den 28 juli skrevs svensk idrottshistoria på Montreals olympiastadion. Det var då Anders Gärderud
vann sitt famösa hinderlopp på
3 000 meter. Gissa om det var
en samling stolta svenskar, som
tågade ut ur stadion efteråt.
Orienteringar
Det hade blivit dags för äventyren i de kanadensiska skogarna
att ta sin början. Tävlingsdag
nummer ett var förlagd till Tamaracouta, ett gammalt indianreservat med en gigantisk totempåle.
Inför tävlingarna kände kanadensarna en viss oro för arrangemangen. Man tog därför tacksamt
emot hjälp av icke tävlande att
iordningsställa start- och målfållor.Det var mestadels jungfruelig
vildmarks terräng som mötte
oss. Ibland kändes stämningen
lite kuslig bland alla multnande
trädstammar och droppandet från
träden. På marken bildade unga
sirapslönnar långa revor, som det
var lätt att trassla in sig i. Ibland
var stigarna så otydliga, att de
snitslats.
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Sylvia Andersson
En känd orienterare från Alingsås
försökte cykla på motorvägarna
i mörkret, men detta satte motorvägspolisen snabbt stopp för.
Avskedets stund hade kommit och
det var en samling nöjda resenärer, som äntrade planet tillbaka
hem till Sverige.
Sylvia Andersson

Västgöten Tommy Prim

Därefter i IF SAABs cykelklubb i
Linköping.
Under åren 1980-1986 körde
Prim i italienska proffstallet
Bianchi med segrar i bland annat
Tirreno-Adriatico och Romandient
runt samt totaltvåa i Giro d`Italia
åren 1981 och 1982 dessutom
etappseger i tempo 1983.
Tommy vann även storloppet
Paris-Bryssel under sin proffskarriär.
Lennart Odéen

Nordiska mästare i lagtempo 1976. I täten Tommy Prim, därefter
Sven-Åke Nilsson, Bernt Johansson och Tord Filipsson
Svenljungafödde Tommy Prim flyttade i ungdomsåren med föräldrarna till Falkenberg och tävlade senare för CK Wano i Varberg.

Tommy Prim vid Cykel-SM 1972

Klamfelt om orientering och Rankåsstugan

Till Tibro Idrottshistoriska Sällskaps Vårträff var eldsjälen Bo ”Bosse” Klamfelt inbjuden. Han berättade om
orienteringen i Tibro som startade i mitten av 1930-talet.

Bo Klamfelt var inbjuden gäst. Sedan mitten av 1930-talet har sporten utvecklats mycket. Främst när det gäller
att arrangera orienteringstävlingar.
Ett bevis på det är att man den 25-27 maj hade Sveriges
bästa stafettklubb.

En modern orienterare är högteknologisk.
Det är specialritade orienteringskartor, dataregistrering
som ser att löparna varit vid rätt kontroll, tiden mellan
kontrollerna och vad övriga på banan har för tider.
Många tävlingar har arrangerats under årens lopp,
både dag-SM 74 och natt-SM 86. 1989 var det VMtävlingar i Skaraborg och Tibro OK hade en etapp i
Skallhult med över 3 000 deltagare.
O-ringens femdagars 2002 arrangerades tillsammans med
Skövde.
– Det deltog mellan 15 000 och 20 000 i de olika klasserna och etapperna.
Tibrotrippeln är en tävling som Bo Klamfelt är upphovsman till. Första gången den avverkades var år 2000.
Det var då man började ge de tävlande en helhetsupplevelse. Inte bara tävling utan tillgång till mat, logi, funktionella toaletter, riktiga duschar och lekplatser för barn
med mera.
– Det gjorde att Tibro blev satt på orienteringskartan.
Att kunna låna en handduk när någon glömt att ta med
sig visade sig vara en uppskattad sak.
Bo är som ende svensk medlem i juryn vid internationella
tävlingar kan tilläggas.

Föredragshållaren Bo ”Bosse” Klamfelt har mycket
att berätta			
Foto: Elof Johansson
Flera klubbar har haft sina träningsläger i Tibro inför
Jukola-kaveln i Finland som är i mitten av juni.
– Det bevisar att Tibro OK är bra på arrangemang även
för toppträningar med elitklubbar.

Rankås som rekreationsområde rankades i fjol som
nummer fem i Sverige av 100 testade anläggingar. Fem
vandringsleder är på gång och cykelbanor för ungdomar

och motionärer med stöd från Lona.
Elof Johansson
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Rune Lindblom 94 år
Att leka friidrott i skolan i Stenstorp var början på Rune Lindbloms friidrottskarriär.
Inspirationen till det kom från
Olympiaden i Berlin 1936 som
han följde noggrant.
Då var det referaten i radio som
gällde.

Religion kan inte sägas ha tyngt
Rune något särskilt, men det var
på ett sådant läger som intresset
verkligen tog fart.
Där ställde han upp i fyra grenar,
60 meter, längd, höjd och kula och
vann alla.
Dessutom lärde han känna
Alingsåsare där, vilket visade sig
vara bra när familjen flyttade till
Alingsås 1937.
Runes bror Arne började friidrotta
hos KFUM i Alingsås. Vid en
tävling fattades det folk och Rune
blev tillfrågad om han inte kunde
vara med.
Han ställde upp och vann. Därmed var friidrottskarriären igång.
Det blev i KFUM som var den
stora friidrottsklubben i Alingsås
då där Rune tillsammans med
Rune Svenningsson, Bror Wiberg
och Börje Eklund blev ett starkt
stafettlag.
Han tränade 4-5 gånger i veckan
Han blev Alingsåsmästare på 400
meter och blev Svensk KFUMmästare på 800 meter.
- Det är nog mitt starkaste minne,
säger Rune. Han blev dock själv

blev överraskad över hur bra det
gick på 800 meter första gången
han ställde upp i Norrköping och
blev 2:a.
Till slut var Rune ensam friidrottare kvar i KFUM och gick då
över till Alingsås Idrottsförening,
AIF. I lumpen låg han en period
på Vaxholm fästning och tävlade
då för KA3.
- Det var bra för ibland slapp jag
militärtjänst för att tävla, säger
Rune.
Men när han gifte sig med Dagny
så avtog friidrottsintresset och
han slutade. Men efter ett par år
träffade han Alvar Munter som
tycket att han borde börja träna
igen.
- Men det var svårt att komma
igen efter uppehållet, säger Rune.
1952 slutade han för gott med
friidrott. Hans bästa resultat blev
11,3 på 100 meter, 23,4 på 200,
51,4 på 400 och 1,58,5 på 800
meter.
Friidrotten innebar också några
resor snart efter kriget. Bland
annat till Karis, Alingsås vänort
i Finland och till Danmark och
Oslo.
Sedan Rune slutade med friidrott
har han fortsatt att hålla kroppen
i form med bland annat cykling
och långa promenader.
Och inte minst skidåkning.
Tolv vasaloppsstarter har det
blivit varav tio fullföljda.
När han i dag tänker tillbaka på
sin friidrottskarriär så är det ett

par saker som sticker ut.
En är att han tycker att han var
för feg på en tävling i Kumla.
Han hängde på täten som trea och
slutade så.
- Jag trodde inte på mig själv
att jag kunde ta dom andra men
efteråt förstod jag att jag skulle
satsat hårdare. Det ångrar jag än
idag, säger Rune.

Rune Lindblom
Sedan var det de med underlaget.
- Tyvärr fick jag aldrig chansen att
springa på tartanbanor. Det hade
varit något. Då var det kolstybb
som gällde, säger Rune.
Han har genom åren följt friidrottstävlingar med stort intresse
både i verkligheten och på TV.
Från Finnkamper till VM och OS.
- Det är spännande när man kan
jämföra med de tider vi gjorde på
den tiden, säger Rune.
Tomas Lindblom

WIS OCH GDPR

Du känner säkert till den nya datasäkerhetslagen, GDPR, som nu gäller och som gör att alla organisationer
och företag måste kunna visa upp vilka register man för och hur de används.
För WIS del är situationen så här:
Vi har ett medlemsregister som omfattar alla er som är medlemmar i något idrottshistoriskt sällskap i
Västergötland, enskilda, föreningar och institutioner.
Registret förvaras i BIS server på kansliet i Borås där arbetet med WI sker. Registret är ett rent adressregister. Det innehåller inte personnummer. Syftet är att kunna distribuera Westgötarnas Idrottshistoria, WI.
I samband med att WI trycks tillgängliggörs registret för tryckeriet som också ansvarar för distributionen.
Registret lämnas i övrigt aldrig ut till någon, vare sig enskilda, företag, myndigheter eller organisationer.
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Exotiska besökare

Kålles Rekord-Magasin är ett såväl lokalt, nationellt som internationellt
museum inom olika kategorier, med idrottsliga avdelningar för VM och
OS, ”Rockey” (kombination av rock´n roll och ishockey), ”Kållewood”
(träfigurer med filmstjärnor), ”Kålleseum” (c:a 250 träfigurer med
Nobelpristagare och statsmän från hela världen), ”Kållektionssal” (bl.a.
med 250 tecknade historiska personer under 3 000 år).
Är det därför så konstigt att det kommer besökare till museet från ”hela
världen”? Tja, det var kanske att ta till – i varje fall från minst ett tiotal
länder.
Vilka besökare kan då betraktas som mest ”exotiska”?
Ofrånkomligt kommer undertecknad att tänka på ett omaka par från
Ungern och Portugal, som vanligtvis jobbade ihop som hjälparbetare
i Mocambique på den afrikanska sydostkusten, men som av någon
anledning förirrat sig till Tråvadstrakten och gjorde ett besök i Kålles
Rekord-Magasin. Valet på en exotisk besökare faller ändå på en dam
från Indien.

2003 fick museet en bokning från
Lekåsa hembygdsförening. Av
en tillfällighet råkade artiklar om
såväl Kålles Rekord-Magasins
utställning om Vara Barnens dag
som Lekåsa hembygdsförenings
aktiviteter hamna på samma sida i
en lokaltidning.

Lätt tungvikt
mellan Sture
Fröberg och Joe
Hyman från brittiska Guiana i
sex ronder
Men det var inte enda tillfälligheten. Vid besöket studerade en av
damerna en stor proffsboxningsaffisch från 1949, där Olle Tandbergs möte i tungviktsmatchen
i tio ronder med Piet Wilde var
huvudattraktionen (matchen och
galan blev sedermera inställd på
grund av sjukdom).
Lite längre ner på programmet
står matchen i lätt tungvikt mellan
Sture Fröberg och Joe Hyman
från brittiska Guiana i sex ronder.
Att en dam studerar en boxningsaffisch brukar inte höra till
vanligheterna (i varje fall inte i
Kålles Rekord-Magasin).
Denna dam utgjorde därvidlag ett
undantag. – ”Sture Fröberg”, sa
hon eftertänksamt, ”honom har
jag varit gift med”.
Då gick mannen som hon senare
var omgift med! Han bara försvann utan att säga ett ord.
Dock återvände han några minuter senare – inte ensam utan med
en gammal Se-tidning från 1956 i
handen (han hade tidigare observerat Se-avdelningen i museets
bibliotek).
Omslagets framsida visar en
snygg tjej i profil, iklädd något
exotiskt klädesplagg.

Omslaget till tidningen SE, 14-21 september 1956
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Texten undertill lyder: ”Indisk
skönhet blir svensk boxarfru”.
Det var således samma dam på
tidningens omslag som damen i
museet som studerade boxningsaffischen!
Inne i tidningen kunde man bl.a.
läsa följande i en artikel: ”Den
svenske proffsboxaren Sture Fröberg har det senaste halvåret varit
fast förankrad i Calcutta, den
indiska huvudstaden vid Ganges.
Där borta mötte han den unga
skönheten och vocalisten Shirley
Locke. Han gick direkt i clinch
och förvandlade henne raskt till
fru Fröberg med adress Hälsingegatan i Stockholm, på vars strög
hon gjort sensation både med sina
vackra ögon och sin svajiga sari.
Torsten Adenby lär ligga i startgroparna …”
Givetvis fick museiinnehavaren
sin Se-tidning signerad av damen
ifråga!
Vi går fram tre år i tiden till 2006.
På SkLT:s familjesida över födelsedagsbarn återfinns ett numera
bekant, trevligt ansikte: Shirley
Eckstrand 70 år.
Under bilden kan man läsa om
hennes livs historia. Hon föddes i Calcutta av indisk mor och
engelsk far.
I och med giftermålet med Sture
Fröberg hamnade hon alltså i
Stockholm 1956.
Där uppträdde hon en tid på
legendariska Cabaret Nalen. Som
”den indiska sångfågeln Shirley
Locke” gjorde hon en sommarturné med ”Charlie Norman Show”
(där bl.a. Owe Thörnkvist ingick).
Artistlivet blev dock kortvarigt,
eftersom hon prioriterade familjelivet framför sången.
I ungdomsåren i Indien idrottade hon aktivt med landhockey,
volleyboll och basket. Idrotten
lockade fortfarande f.d. Locke.
Efter åtskilliga år med Fröberg
som efternamn såddes ett frö av
intresse, som växte till ett berg –
nåja, åtminstone till ett stort klot.

Proffsboxning i Kungliga Tennishallen, Stockholm 5 november 1949
Shirley började spela bowling. Redan första året - som 34-åring - blev
hon Stockholmsmästarinna i singel. Shirley spelade sedan i flera år
med AIK i allsvenskan och blev 1979 SM-vinnare med klubben.
Så småningom hamnade Shirley i Alingsås.
Där engagerade hon sig i Bowlingklubben Jäntan, som hon var med
och tog upp till högsta serien (ursäkta Alingsås IHS att undertecknad
tränger in på era domäner, men det bjuder
jag på).
1983 flyttade Shirley till Lekåsa tillsammans med nye maken Bengt-Erik
Eckstrand.
20 år senare kom de således på besök till
Kålles Rekord-Magasin, vilket är anledningen till denna artikel. Tillfälligheter
förgyller emellanåt tillvaron!
Carl-Owe Johansson
Kålles Rekord-Magasin
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Posttidning B

Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 BORÅS

David Pettersson och Kalle Nattson från Falköpings Motorklubb i sin
Skoda Fabia vid SM-tävlingar i Rallysprint 2014.

IFK Falköpings Nisse
Perssons hederspris
från 1931

Harry Johansson, Kinds CK och
Tranemo IF, idrottslegenden som
blev veteranvärldsmästare både
på cykel och skidor.

Landslagsroddarna Emma Fredh och Lovisa Claesson tävlar för anrika Öresjö Segelsällskap som bildades redan 1886. Från början var det segling som
gällde, senare kom rodd och kanot med på programmet. Emma har EM-silver
2015, VM-silver 2016 och EM-guld 2017 på sin meritlista. Lovisa har bland
annat U-23 silver i VM i Rotterdam 2016, samt ett flertal SM-guld.

Här kommer lösningen till ”VÅRKRYSS I NUMMER 1”
Rätt svar skulle bli ”FASTLAGSRIS”, vi har dragit följande vinnare:
1:a pris 3 Sverigelotter: Stig Olsson, Malmgatan 1, 441 39 Alingsås.
2:a pris 2 Sverigelotter: Ingegerd Johansson, Selma Janssons väg 4, 302 91 Halmstad.
3:e pris 1 Sverigelott: Kenneth Börjesson, Bokgatan 3, 543 32 Tibro.
Vi gratulerar vinnarna! Lotterna har skickats med post.

