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WESTGÖTARNAS 
IDROTTSHISTORIA

MEDLEMSTIDNING

WIS ÅRSSKRIFT 2007 

Västergötlands Idrottsförbunds ordförande Karl-Evert Andersson inledde fest-
ligheterna med att hälsa mer än 500 gäster välkomna till Vara Konserthus för att 
fira VIF:s 100-årsjubileum. I bakgrunden Göteborgs Symfoniorkester.
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Ordföranden har ordet
När detta sätts på pränt har vi kommit 
halvvägs in i vintermånaden februari men 
ännu har vi inte sett till någon vinter på våra 
breddgrader. År 2007 har passerat och ännu 
ett år kan läggas till idrottshistorien.
   För Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 
kan vi se tillbaka på ett aktivt år som började 
med ett årsmöte i Alingsås i mars där det 
Idrottshistoriska Sällskapet med Bernt 
Jivesten i spetsen ordnade genomförandet 
på ett utmärkt sätt i samarbete med Alingsås 
kommun och SISU.
   Vi kan också se tillbaka på en välanordnad 
mini-konferens i Falköping i april i samarbete 
med Västergötlands Idrottsförbund där slutspurten inför VIF:s jubileum drogs 
upp
   Sommarmötet i Tidaholm i augusti arrangerades perfekt av Tidaholms 
Idrottshistoriska Förening med födelsedagsbarnet Brynolf Antonsson som 
primus motor. Mötet var mycket välbesökt och SISU och Västergötlands 
Idrottsförbund såg också till att mötet kunde genomföras på bästa sätt.
   Boken Västgötafotbollens 1900-talshistoria har sålts på ett mycket bra sätt 
så att kostnaderna för boken i stort sett är täckta – detta med hjälp av de lokala 
sällskapen och tack vare uppoffrande insatser av bl.a. Sture Pettersson och 
Folke Brink i WIS-styrelsens arbetsgrupp. 
   Tidningen Westgötarnas Idrottshistoria har kommit ut med fyra välmatade 
nummer tack var fina insatser av de medverkande lokala sällskapen och 
redaktör Leif Svensson som lagt ner mycken tid och omsorg för att varje 
nummer skall bli läsvärt.  Senaste numret – jubileumsnumret – var också lyckat 
och har fått mycket beröm och här går ett extra tack till Tomas Pettersson som 
ansvarade för större delen av den tidningen 
   Västergötlands Idrottsförbunds 100-årsjubileum i Vara den 19 januari har 
också förevarit och det blev en mycket lyckad tillställning där alla de lokala 
sällskapen fanns representerade. VIF-ordföranden Karl-Evert Andersson 
framförde där också ett tack till de lokala sällskapen för deras medverkan att 
manifestera jubiléet och ett särskilt tack fick Olof Toftby som ansvarade för 
projektet med roll-ups från idé till färdigställande.
   Nu gäller det att se framåt och närmast väntar ett årsmöte i Lidköping den 
15 mars där Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap står för värdskapet. Glöm 
inte att anmäla Ert deltagande – läs mer om årsmötesförhandlingarna på sidan  
10.
   Med dessa ord önskar jag Er en trevlig läsning av tidningen och Ni hälsas 
också välkomna till årsmötet i Lidköping.
                                                                                             Tommy Wahlsten
                                                                                             WIS ordförande

Tommy Wahlsten
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Rättelser i jubileumstidningen
Några faktafel smög sig in i förra numret bl.a. på sidan 20 där det både i 
bildtext och i artikeltext från Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap står att 
läsa att Yngve Wahlander från Broddetorp tog OS-brons i kulstötning vid OS 
i Los Angelses 1984.
   Tyvärr gick det inte så bra för Yngve som tävlade för IF Hagen i Skövde.   
Han stötte som bäst 18.28 och det räckte inte till plats i finalen. Yngve kom 
på 16:e plats i försöken och han hade behövt stöta över 18.98 för att komma 
bland de tolv första som gick till final.

Fel årtal också i artikeltext och bildtext på samma sida beträffande Jan Karls-
son från Falköpings Cykelklubb. Visst tog Jan OS-brons i lagtempo men året 
var 1988 och platsen var Seoul.

Ett litet fel också på sidan 33 där det står att Skövde AIK kvalade till All-
svenskan i fotboll mot bl.a. Sandvikens AIK. Rätt uppgift skall vara Sand-
vikens IF.



INFORMATION FRÅN IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP OCH 
FÖRENINGAR M. FL. I VÄSTERGÖTLAND 

Alingsås Idrottshistoriska 
 Sällskap

håller årsmöte måndagen den 10 mars 2008 kl 18.30

Plats:        IOGT-NTO-lokalen, Oscarsgatan 5
Program: Utdelning av stipendium, servering

Välkomna!                                             Styrelsen

Falbygdens Idrottshistoriska
Sällskap

inbjuder till årsmöte tisdagen den 4 mars kl 18.00

Plats:          Oden Tennis
Program:   Sedvanliga årsmötesförhandlingar, servering.

Välkomna!                                                                   Styrelsen

Utställningar i Falköpings kommun
Vid Västegötlands Idrottsförbunds jubileumsfest i Vara Kon-
serthus den 19 januari var Falbygdens IHS representerat av en 
jubileumskommitté bestående av Sture Pettersson, Arne Nils-
son, Bosse Johansson, Göran Einarsson och Gunnar Gladh.
Kommittén har under hösten 2007 arbetat med att vaska fram 
ett urval fina bilder som speglar Falköping stad och Falbygdens  
idrottshistoria under 1900-talet.
Dessa bilder har sedan tryckts upp på utställningsskärmar (Roll 
ups) som först ställdes ut i Vara Konserthus i samband med 
VIF:s 100-årsjubileum.
Skärmarna kommer sedan att ställas ut och visas på flera platser 
inom Falköpings kommun.
Platser och tider enligt annonser i Falköpings Tidning.

Alingsås Idrottshistoriska 
 Sällskap

har ”Öppet hus” i klubblokalen, 
Östra Kyrkogatan 3 (in på gården),

måndagarna den 3 mars och 7 april kl 15-18.

Välkomna!

Lidköpings Idrottshistoriska 
Sällskap

Inbjuder till årsmöte tisdagen den 26 februari kl. 19.00

Plats:        Idrottsmuseet Kylanderskolan
Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar, hemlig gäst, kaf-
feservering

Välkomna!                                                                   Styrelsen

Marks Idrottshistoriska
Sällskap

håller årsmöte onsdagen den 19 mars 2008 kl 19.00

Plats: Föreningslokalen i Rydal

Välkomna!                                                                   Styrelsen

Tibro Idrottshistoriska
Sällskap

inbjuder till årsmöte tisdagen den 8 april 2008 kl. 18.00

Plats:        Klubblokalen vid Snickarvallen
Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar, servering, 
                  samt möjligheter att lyssna på en inspelning av en 
                  känd idrottsprofil och titta i Bengt Ahlanders klipp   
                  böcker.

Välkomna!                                                                   Styrelsen

       Forts. nästa sida

Skara Idrottshistoriska
Förening

inbjuder till årsmöte måndagen den 17 mars 2008 kl. 18.30

Plats: Seniorcaféet, Skaraborgsgatan
Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar, 
                  Leif Nordh och Bertil Påhlman kåserar om Skara-          
                  idrotten under 100 år, visning av utställning.
                  Gratis fika!

Hjärtligt välkomna!                                                       Styrelsen

Essunga Idrottshistoriska
Sällskap

inbjuder till årsmöte tisdagen den 11 mars 2008 kl. 19.00
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MEDLEMMAR!
        Ni som glömt betala in medlemsavgift för 2008, gör 
        detta snarast annars riskerar ni att bli avregistrerade
        som medlem och kommer ej att få medlemstidningen   
        Westgötarnas Idrottshistoria fr. o. m. nr 2, 2008.

Vi behöver ert stöd för att kunna fortsätta vårt ideella 
arbete med att samla in och registrera idrottshistoriskt  

material, driva våra museer och fortsätta med utgivningen 
av medlemstidningen!!

Tack!            
Ditt/din idrottshistoriska sällskap/förening 

Vadsbo Idrottshistoriska 
Sällskap

Inbjuder till årsmöte måndagen den 3 mars 2008 kl 18.00

Plats:        Klubblokalen, Marieholmsvägen 2, Mariestad
Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar
                  Vi bjuder på kaffe, smörgås och underhållning

Välkomna!                                                                   Styrelsen

Wårgårda Idrottshistoriska
Sällskap

kallar till årsmöte onsdagen den 27 februari  kl 19.00

Plats:         Östadkulle SK, Lemavallen klubbhus
Program:  Sedvanliga årsmötesförhandlingar, servering, 
                   lotteri.

Välkomna!                                                                   Styrelsen

Trollhättans Idrotthistoriska
Sällskap

håller årsmöte måndagen den 31 mars kl 18.00

Plats:        Älvsborg, stora konferenslokalen, ingång från 
                  Österlånggatan.
Program:  Sedvanliga årsmötesförhandlingar och därefter 
                   hemlig gäst.

Välkomna!                                                                   Styrelsen
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Välkommen till nyinvigning av Borås Idrottsmuseum och års-
möte med Borås Idrottshistoriska Sällskap!

Medlemmar, inbjudna gäster och andra intresserade hälsas välkomna till Boråshallen måndagen den 31 mars 2008, kl. 17.00.

PROGRAM

17.00      Nyinvigning av Borås Idrottsmuseum. Kommunal-
               rådet Ulrik Nillson.
               Presentation och fotografering av 2007 års svenska    
               mästare från Borås.
               Invigning av  museets filmanläggning med visning av   
               idrottsfilmer ur SF:s och SVT:s filmarkiv. 
               Förfriskningar.

18.30 Årsmötesförhandlingar i Rotundan.

Styrelsen Borås Idrottsmuseum 
Byggs ut med c:a 40 m²



Många av Tibros idrottsprofiler genom 
åren medverkade då Tibro Idrottshisto-
riska Säliskaps utställning invigdes på 
biblioteket.
Närmare 150 personer slöt upp och det 
blev många återseenden av alltifrån gamla 
lagkompisar till kombattanter, som väckte 
minnen från en svunnen tid fram till idag.
   Världsmästaren i modellflyg, Kjell Åke 
Elofsson, flög medelst helikopter in det 
blågula bandet som sedan hedersordföran-
den i Västergötlands idrottsfföbund, Håkan 
Davidsson, klippte när han invigde utställ-
ningen ”Från Dåtid till Nutid”.
     -Utställningen är en manifestation som 
visar idrottens stora betydelse för samhäl-
let, sa Davidsson, och konstaterade att 
Idrottshistoriska Sällskapet i Tibro åstad-
kommit en av de allra finaste utställning-
arna som de 17 sällskapen i Västergötland 
ordnar med anledning av att Västergötlands 
Idrottsförbund firar 100-årsjubileum.

Tibros idrottsprofiter
I den månghövdade publiken återfanns 
många idrottsprofiler som hjälpt till
att sätta Tibro på den svenska och interna-
tionella idrottskartan.
   Olympierna Owe Emanuelsson, kano-
tist vid OS i Rom 1960, Tokyo 1964 samt 
Mexiko 1968, och Tommy Qvick, båg-
skytt vid OS i Los Angeles 1984 var på 
plats. Här återfanns gräddan av endurofö-
rare med flera världs , euorpa  och svenska 
mästerskap i bagaget som Hasse Hansson, 
Svenerik Jönsson, Anders Franzén och 
Ingemar Andersson. De båda sistnämnda 
vann var sin klass och Anders körde en 
Husqvarnamaskin som finns att beskåda 
på utställningen.

Hockey och fotboll 
Tibro IK backarna Ville Strand och Per 
Olof ”Bello” Johansson fick en trevlig 

stund vid hockeyburen med Tage Karlsson 
och Kurt ”Negus” Karlsson i den fruktade 
A kedjan från IFK Hjo.
   -Första matchen vi spelade med skydd 
var mot Hjo. De hade dubbel uppsättning 
som vi fick låna och det var stor skillnad 
mot tidningspappret som vi hade haft tidi-
gare, minns Ville Strand.
   Fotbollsbacken Lars Erik Arwelin har 
lånat ut sin blåvita tröja från matchen på 
Stadsparksvallen i Jönköping då IFK Gö-
teborg säkrade SM-guldet 1969.
   -Supportrarna stormade planen efter 
matchen och skulle rycka av oss tröjorna 
som souvenirer. Därför är den ena tröjär-
men trasig. Tröjan är inte tvättad sedan den 
matchen.
   Utställningen på biblioteket pågår fram 
till den 22 februari.

                                        Lars-Ola Carlén

Utställning lockade många idrottare
Ur Skaraborgs Allehanda 24 januari 2008

TIK-backarna Ville Strand och Per-Olof ”Bello” Johansson delade minnen med kedjespelarna Tage Karls-
son och Kurt ”Negus” Karlsson från IFK Hjo.

Kanotisten Owe Emanuelsson deltog i tre olym-
piska spel.

Bågskytten Tommy Qvick tävlade i OS i Los Ang-
eles 1984.

Hasse Hansson med Novemberkåsan uppsatt 1934. Lars-Erik Arwelin tog SM-guld med Blåvitt 1969.
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Bälleforsfältet runt 1965, där en ung Kjell-Åke Elofsson förbereder sitt plan för flygning

Han är ensam i världen om att ha delta-
git i samtliga världsmästerskap mellan 
åren 1976 och 2004. Han tog VM-silver 
i sin internationella debut och vann lag-
VM 1980. Han är ”Stor grabb” och har 
tävlat i 18 länder och fyra världsdelar.. 
Idrottsprofilen är modellflygaren Kjell-
Åke ”Tjolle” Elofsson.
 -Har man väl blivit flygintresserad är det 
ett intresse som aldrig avtar, snarare tvärt-
om, slår Kjell-Åke Elofsson fast, när SLA 
möter honom i Modellflygklubbens lokal.
   Där träffas  ”Tjolle” och de övriga med-
lemmarna i Tibro Modellflygklubb varje 
vecka för att bygga på sina modellflygplan. 
För den som ägnar sig åt modellflyg hand-
lar det nämligen inte enbart om att flyga 
och vara skicklig på att manövrera planet 
eller helikoptern i luften.
   -Man ska också kunna bygga och till-
verka delar i olika material som trä, metall, 
plast och tyg. Du ska kunna måla och före 
byggandet ska man läsa in sig på fakta om 
planet och dess historia. Det brukar ta fyra, 
fem år innan planet är färdigt att flyga, be-
rättar Kjell- Åke.
   Just nu håller han på att sätta samman ett 
tjeckiskt konstflygmodellplan från 1948 i 
skala 1:3,5.
   Det är noga med detaljerna, särskilt när 
det gäller de radiostyrda skalamodellerna, 
som är Kjell-Åkes paradgren. Flygplanen 
ska vara så exakta originalet som möjligt, 
fast några storlekar mindre.

Lingonplockning
-Men viktigast av allt,   modellflyg är en 
social sport.
   Detta kommer till uttryck på klubbens 
egna sammankomster och i utbytet med 
andra modellflygare.
   -Lek och idrott hör ihop, konstaterar Kjell 
-Åke och berättar om årliga träffar med 
modellflygarna i Karlsborg och Askersund 
där det görs upp i ädel kamp i grenar som 

Han har rekord i världsmästerskap
Ur Skaraborgs Allehanda

Ett tjeckiskt konstflygsegelplan från 1948 i skala 1:3,5 som Kjell-Åke Elofsson arbetar med i Modellflyg-
klubbens lokal i Humlan.

inte har med flyg att göra.
   -Förlorande lag väljer gren till nästa år 
och den är alltid hemlig för de andra lagen. 
Vi har tävlat i alltifrån pingis, badminton 
och bågskytte till golf, paddling och ling-
onplockning.
   Kjell-Åke har vänner över hela världen, 
efter tävlingar i fyra världsdelar: Europa, 
Amerika, Afrika och Asien, och i 18 län-
der.
   -Jag känner även folk i Australien och 
hoppas att få komma dit och flyga.

Kraschlanda
Tibro Modellflygklubb är en av landets 
äldsta och mest anrika, med sin egen flyg-
bana ”Kraschlanda” i Balteryd.
   Det är en framgångsrik klubb och 
Kjell¬Åke är den mest meriterade modell-
flygaren.

   Han kan med rätta tituleras Mr Modell-
flyg och som bevis för sina framgångar 
fick han, som den förste och hittills ende i 
sin gren, ta emot den fina hedersutmärkel-
sen ”Stor grabb”, 1994.
   Intresset för flyg fick han dock redan som 
liten grabb. Det var hans flygintresserade 
storebror och teknikintresserade far som 
inspirerade honom och redan i sju-åttaårs-
åldern byggde han friflygande modeller.

På cykel till F6 
När han slutade första klass hade resan till 
F6 i Karlsborg funnits i tankarna länge. 
Tillsammans med kompisen Åke Svens-
son/Biversten bar det av på cykel till flyg-
flottiljen med packning i ryggsäcken.
   -Otroligt att våra morsor släppte iväg oss 
på cykel ända till Karisborg, säger Kjell-
Åke, och visar Sivert Björks oljemålning 
som visar de båda flygspanande åttaår-
ingarna, som ligger i gräset och ser när en 
A21:a, Tvestjärt kallad, är på väg in för 
landning.
   Han har fått tag på ritningar till en A21:a 
och kanske det blir nästa stora projekt.

Dubbel världsmästare
Kjell-Åke fick sin första radiostyrningsan-
läggning l96l och ett par år senare gjorde 
han tävlingsdebut i RC 3. Han tog segel-
flygcertifikat och tävlingsdebuterade i 
konstflyg 1965.
   Han vann den första officiella skalatäv-
tingen i Sverige 1972 och vid VM-debuten 
1976 tog han individuellt silver.
   Fyra år senare kunde han kliva långt 
upp på pallen, vid VM i Kanada, då han 
var med i det segrande laget. Även två år 
senare i USA blev det lag VM guld och 
Kjell-Åke kommer än i dag ihåg den sköna 
känslan när de tog emot guldet till tonerna 
av den svenska nationalsången, omgivna 
av två gamla svenska flygplan.  
   Kjell-Åke är ensam i världen om att ha 
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FAKTA

Namn: Kjell-Åke Ingemar Elofsson
Född: 2 februari 1945 i Tibro
Idrott: Modellflyg
Klubb: Tibro Modellflygklubb
Meriter: Ensam om att ha deltagit i alla 
VM sedan 1976, VM-silver 1976, lag-
världsmästare 1980 och 1982, EM-brons 
1995, Nordisk mästare 1993, 25 SM-med-
aljer i skalaflyg + 9 SM-guld i oldtimer-
klasserna. Stor grabb 1994. Har tävlat i 18 
länder och fyra världsdelar. M.m.
Idol: Tony Rickardsson
Favoritlag: Dackarna

kvalificerat sig till samtliga VM från 1976 
till 2004.
   Han fortsätter att flyga, men har nu också 
en karriär som domare. I år var han domare 
vid skala-VM och för några år sedan vid 
Jet -VM i Thailand.
   Även hemma i Sverige, Norden och Eu-
ropa har Kjell Åke haft stora framgångar. 
Han blev nordisk mästare 1983 och var 
med och bärgade bronset i lag EM 1995.
   Han har 25 SM-medaljer i blandade valö-
rer och har bara stått utanför prispallen en 
enda gång sedan skalaflyg blev SM-klass 
1982.
   Dessutom har han ytterligare 9 SM-guld 
i oldtimerklassen.

Omslagspojke
Bland priser, plaketter och pokaler där 
hemma vittnar också tidningsomslag från 

tyska och amerikanska flygtidningar om 
vilka framgångar Kjell-Åke har haft som 
modellflygare genom åren.   
   Men det är inte bara modellflygplan Kjell 
-Åke flugit. Han vann Sveriges största se-
gelflygtävling ”Ållebergstävlingen” 1988 
och året därpå började han och två kompi-
sar att bygga ett ”riktigt” flygplan. Han tog 
flygcertifikat 1991 och året därpå kunde 
han provflyga fullskaleplanet.
   -Dessutom har jag spelat bordtennis i Ti-
bro BTK:s A-lag på 60-talet och har blivit 
tvåa i Västgötamästerskapet för juniorer, 
berättar Kjell-Åke och tillägger med glim-
ten i ögat:
   -Man vill ju inte framstå som fackidiot 
när det gäller idrott.
                                        Lars-Ola Carlén
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Vi har tillsammans genomfört VIF:s lokala jubileumsaktiviteter under 2008 och tagit fram massor av utställningsmaterial 
(inte minst i form av 26 olika roll-ups). Detta blev bra tack vare Er ute i de lokala sällskapen.
Vi har alla ställt upp och dels slutfört produktionen av ”Västgötafotbollens 1900-tals historia” samt även sålt den så bra, att 
de ex som nu finns kvar blir till ett ekonomiskt överskott.
Detta var 2007 års utmaningar, som vi klarade med beröm. Nu till dem som kommer 2008-09!

1. Tidningsredaktion sökes
Vi kommer att behöva en aktiv tidningsredaktion, när nu Leif Svensson och delvis Olof Toftby tänker trappa ned. Från första numret 
2009 behöver vi 4-6 personer som skall sätta ihop tidningen. Som hittills kommer material in från våra IHS (4-5 st till varje nummer) 
men det behövs inscanning, utformning, layout och artiklar mm.
   Finns det några som kan tänka sig denna uppgift med inskolning under 2008?

2. Distriktsmuseum under omvandling?
Vi är oroliga för vårt idrottshistoriska museum i Vänersborg. Vi vet inte vad som kan hända med nuvarande lokaler i centrala Vä-
nersborg – ev. kommer skolbyggnaden att rivas och då får vi flytta! 
Den viktigaste frågan på lång sikt är dock: Vad händer med idrottsmuseiverksamheten i Västergötland? Kan vi utveckla museerna 
pedagogiskt? Kan vi få fler besökare? Kan vi attrahera skolelever och idrottsungdomar? Kan vi få fler vandringsutställningar?
   En arbetsgrupp har startat sitt arbete i Vänersborg både med Västergötlands och med Vänersborgs museer. Är det någon som har 
en lösning på såväl utvecklingsfrågorna som på lokalfrågan?
   Ett enklare förslag är att vi startar med de 46 roll-ups som togs fram till jubileet och samlar ihop dessa till sommarmötet i augusti 
2008. Sedan går alla 46 roll-ups på vandring från ort till ort?
Är Ditt lokala sällskap berett att ta emot denna Västgötautställning?
Lokal, frakt och annonsering får ordnas av den lokala arrangören – men i övrigt är ju allt klart. 

3. Sommarmöte och årsmöte att söka
Vem vill arrangera sommarmötet i augusti 2008 eller årsmötet i mars 2009? 
Vi ser gärna att detta kommer som ett led i en verksamhetsutveckling, där vi kan framhäva bra lokalt arbete. Om Skara får en lokal 
– så vill vi se den! Om Karlsborg får en aktiv styrelse - så vill vi berömma dessa! Om Essunga får en lokal idrottshistorisk bok – så 
vill vi få denna presenterad? Om Borås bygger om och till sitt museum – så vill vi komma dit och studera! Om Tibro kan presentera 
ett bra samarbete med gymnasiets mediaprogram – så vill vi höra detta!
Just nu får ni alla gärna söka arrangörsskapet för sommarmötet i augusti 2008 och årsmötet i mars 2009. Ansökan till styrelsen före 
10 mars 2008 (samtidigt som ni anmäler Era ombud till årsmötet i Lidköping)
                               
Jag tar gärna emot mail eller synpunkter på ovanstående inlägg:  
      sven-ake.mokander@vargarda.se    
      eller tfn 0322 – 67 23 10 (bost på em     
      eller kväll)
                               
Sven-Åke Mökander
Sekreterare i WIS

Utmaningar och arrangörsskap 2008 – 2009 !!



Västergötlands Idrottsförbunds 100-årsjubileum
Högtidligt och humoristiskt kan man 
sammanfatta jubileumshögtiden som 
hölls på Vara Konserthus lördagen den 
19 januari. Med pompa och ståt, firades 
dagen tillsammans med ca 500 inbjudna 
gäster från specialdistriktsförbund, för-
eningar, guldklubben, politiker och per-
sonal.

Jubileumshögtiden inleddes med ett 
välkomsttal av ordförande Karl-Evert 
Andersson. Här konstaterar han att - Idrott 
och gemenskap är gifta med varandra och 
idrottens betydelse för samhället kan inte 
nog poängteras. Särskilt handikappidrotten 
betyder mycket för sina utövare. Idrotten 
är väldigt viktig för folkhälsan. Tränade 
personer orkar mer och lever till och med 
lite längre!
En av jubileumshögtidens höjdpunk-
ter var en dryg timmas lång konsert med 
Göteborgs symfoniorkester. Under Tord 
Svedlunds ledning inledde orkestern med 
Misommarvaka av Hugo Alfvén, för att 
sedan fortsätta med Edvard Griegs, Peer 
Gynt, Leonard Bernstein, Jean Sibelius 
samt Friedrich Smetana. Efter att publiken 
stått upp och applåderat fick vi som avslut-
ning höra ett stycke av Hlinka. Orkesterns 
konfrencier var Lars Nyström som berät-
tade om de olika kompositörerna och deras 
upphovsmän. Denna jubileumskonsert var 
en gåva från SISU Idrottsutbildarna.
Carl-Magnus Bengtegård som var kväl-
lens konferencier, axlade efter avslutad ju-
bileumskonsert sitt durspel för att framföra 
Varas signumsång ”Hôl i vägga”.
Kåseri med Mats Löwing som till vardags 
arbetar som präst i Åsele och är ordförande 
i Ekedalens SK. Efter att ha konstaterat att 
idrott är världens viktigaste oviktiga sak, 
berättade han om hur han en gång kickat 
boll med några småkillar innan en vigsel 
och hur detta fått skosulan att lossna från 
hans ena sko. När han härmade hur det lät 
då han gick fram i kyrkan med en illa tejpad 

glappande skosula, fylldes salongen med 
skratt. Liksom även då han berättade om 
hur han visats ut från planen och hamnat på 
kvällstidningars löpsedlar. Dessutom blev 
detta senare en film om honom själv.
Idrottens framtida utmaningar med Ka-
rin Mattsson, ordförande Riksidrottsför-
bundet. 

- Svensk idrott mår jättebra idag och jag 
tror den har en mycket bra framtid!
- Vi inom idrotten vill vara en medkraft 
för ett bättre samhälle. Om det arbete som 
600 000 idrottsledare utför i Sverige skulle 
räknas om till fritidsledarlöner skulle det 
motsvara 20 miljarder kronor!
- Pengar har ju inte med passion och käns-
la att göra. Vi har sedan länge jobbat med 
värderingsfrågor och kommer att göra det 

mer och mer. Det är viktigt att vara tydlig 
med vad man står för.
- Ännu fler människors ledarpotentialer 
kommer att tas till vara. Bland kvinnor 
och män i olika åldrar och bakgrunder. 
Ledarrollen kommer kanske att förändras, 
men vi kommer säkerligen ha många goda 
ledare i framtiden.
Varför blir man då ledare? Jo vid en under-
sökning om varför man blir ledare angav 
de personer som tillfrågats den personliga 
utvecklingen och nyttan för framtiden 
samt ökade utbildningsmöjligheter som 
främsta skäl.
- En idrottsledare ses som vardagshjälte 
på sin ort. Att vara eller ha varit idrotts-
ledare bör vara en merit när man söker 
arbete, menade Karin Mattsson som av-
slutade sitt framträdande med att betona 
att föreningar bör samarbeta mera och 
därmed öppna dörrarna för fler. Dess-
utom överlämnade Karin ett diplom och 
en värdecheck på 10 000 kronor, avsedd 
för ungdomsverksamheten till ordförande 
Karl-Evert Andersson.
Under kvällen uppvaktades de åtta fören-
ingar som den 19 januari 1908 på Rantens 
Hotell bildade Västergötlands Idrottsför-
bund och såg till att denna verksamhet 
som under 100 år varit så framgångsrik i 
Västergötland blev av. De åtta förening-
arna är; 
Alingsås IF, IF Elfsborg, IF Heimer, IFK 

Göteborgs symfoniorkester underhöll med en konsert som inleddes med Midsommarvaka av Hugo Alvén

Riksidrottsförbundets ordförande, Karin Matts-
son, samtalar med Sture Gustavsson, VIF

Drygt 500 inbjudna gäster har bänkat sig i Vara Konserthus inför firandet av VIF:s 100-årsjubileum

Mats Löwing, präst i Åsele, visar upp GT:s 
löpsedel med anledning av att han visats ut från 
fotbollsplanen  
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Karlsborg, Mariestads AIF, Skara IF, IFK 
Skövde samt Tidaholms GoIF.
Det hölls även ett antal tal bl a av Väs-
tra Götalandsregionens ordförande Hans 
Aronsson, som åskådliggjorde skillnader 
mellan 1908 och 2008. Han fastslog även 
att idrott och politik hör ihop.
Västergötlands Fotbollsförbunds ordfö-
rande Gerhard Sager gratulerade från alla 
SDF i distriktet och gav en eloge till alla 
ideella ledare.
Jubileumshögtiden avslutades med att vi 

tillsammans avnjöt en god festmåltid.

(Ovanstående är hämtat från Västergöt-
lands Idrottsförbunds hemsida).

Tack!
Ett stort tack till de Idrottshistoriska Säll-
skapen för arbetet med jubileumsutgåvan 
av tidningen ”Wästgötarnas Idrottshisto-
ria”. Ett särskilt tack till Olof Toftby och 
Thomas Pettersson som lett detta arbete.
Naturligtvis ett stort tack till alla som har 

jobbat inför och var med och delade denna 
dag med oss. En upplevelse att bevara i ett 
”västgötskt idrottshjärta”. 
Vi fortsätter förstås vårt firande under året 
och ”västgötaidrottens” 100-årsjubileum 
uppmärksammas med lokala arrangemang 
och utställningar på olika platser i distrik-
tet under året, se lokal annonsering.

Västergötlands Idrottsförbund
Karl-Evert Andersson
Foton: 

Bildkavalkad från jubileumsfesten
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Två av kvällens värdinnor, tillika styrelsemedlemmar i Västgötarnas Idrotts-
förbund, Anita Zetterman, Borås och Margareta Wetterberg,  Skövde

Förväntansfulla gäster anländer till Vara Konserthus

Jubileumsgästerna sätter sig till bords för att avnjuta jubileumsmiddagenRepresentanter för de åtta föreningar som 1908 bildade Västergötlands 
Idrottsförbund uppvaktades

Bredvid jubileumsloggan en av kvällens värdar Riksidrottsförbundets ordf. Karin Mattsson pratar 
om idrottens framtida utmaningar

Kvällens konferencier Carl-Magnus Bengtegård



Verksamhetsberättelser för Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap 2007

Årsmötet
Årsmötet ägde rum den 17 mars 2007 med 
44 deltagare från 12 lokala sällskap. Lokal 
arrangör var Alingsås IHS. Förutom årsmö-
te fick vi se runt i Nolhagahallen och efter 
lunch ledde Kenneth Tidebrink från SISU 
vår utvärdering av det genomförda studie-
cirkelarbetet och med framtagandet av ut-
vecklingsplaner. Olle Andersson , kultur 
– och fritidschef i Alingsås kommun med-
verkade ock så under den trevliga dagen i 
Alingsås.

Styrelsearbetet
Styrelsen har haft 7 protokollförda sam-
manträden 17 mars, 25 april, 23 aug, 15 okt, 
3 dec. 2007 (+ 11 febr och 15 mars 2008). 
Dessutom har arbetsutskottet sammanträtt 
den 6 aug.
Två projektbidrag har utdelats under året:
Tidaholms IHF för nya delar i sitt idrotts-
museum
Vänersborgs IHF för att göra om bilder och 
filmer/VHS till DVD och därmed kunna ak-
tivera nya medlemmar.
I Vänersborg har WIS och Vänersborgs IHF 
startat förhandlingar om nya lokaler för mu-
seerna.

Tidningen
Utgivningen av vår tidning ”Westgötarnas 
Idrottshistoria” har under året (årgång 4) 
fortsatt med fyra välmatade och intressanta 
nummer med hjälp av Borås IHS där redak-
tören Leif Svensson huserar.
Nr 1 med verksamhetsberättelser och artik-
lar från bl.a. Lidköping, Mark, Borås och 
Tibro
Nr 2 inför sommaren med artiklar från 
Vadsbo, Wårgårda, Falbygden, Herrljunga 
och Vara samt om Årets bok: Västgötafot-
bollens 1900-talshistoria.
Nr 3 utkom i september med inslag från Vä-
nersborg, Karlsborg, Tidaholm och Skara 
och med minnesartikel om Ove Grahn
Nr 4 utkom i slutet av december blev Väs-
tergötlands IF:s jubileumstidning, med an-
ledning av deras 100-årsjubileum den 19 

januari 2008. På 56 sidor presenterades 
Västergötlands IF, dess ordförande och 
verksamheten under 100 år samt verksam-
heten i 18 idrottshistoriska sällskap.

Fotbollsboken har sålt
”Västgötafotbollens 1900-talshistoria”, som 
varit en följetong vad gäller framtagningen, 
presenterades med ”pressinformationer” 
den 10 och 12 februari 2007. Den 427 sidor 
tjocka boken med foto på fler än 600 fot-
bollsklubbar i Västergötland har varit ute till 
försäljning under detta verksamhetsår och ca 
1.300 ex har försålts, vilket givit WIS tillba-
ka de utlagda pengarna för produktion och 
tryck. Honnör till Harald Jakobsson och ar-
betskommittén (Folke Brink, Bo Zachrisson 
och Sture Pettersson) för nedlagt arbete. 

Arbetet med nya sällskap
Trollhättan hade informationsmöte den 18 
januari och sällskapet bildades den 26 mars 
2007. Bjärke IHS upphörde den 25 januari 
2007. Under slutet av 2007 har Borås IHS 
gjort en kampanj (som ett led i VIF:s 100 års 
jubileum) för att få Ulricehamn, Tranemo 
och Svenljunga aktiva med i första hand ett 
Föreningsarkiv. Ale IHS har tagit en ”verk-
samhets-timeout” under året.

Vårmöte med utveckling och VIF-infor-
mation
Vårmötet med utveckling och information 
om VIF:s kommande jubileum ägde rum 
den 25 april i Falköping i samarbete med 
det lokala Falbygdens IHS. Här rapportera-
des från de olika sällskapen hur de plane-
rade de lokala jubileumsaktiviteterna och vi 
gick igenom de olika utvecklingsplaner som 
tagits fram. ”Fyrklövern” är exempel på en 
studiecirkel som lever vidare. Dagen avslu-
tades med att SISU bjöd på pyttipanna.

Sommarmöte med rekorddeltagande
Torsdag 23 augusti hade vi rekord med 90 
deltagare i sommarmötet, som arrangerades 
ihop med Tidaholms IHF.
Vi delades upp och fick se tre olika sevärd-
heter: Idrottshistoriska samlingarna, Tida-

holms museum och Bibliotekshuset. Av 
informationspunkter kan nämnas Sture Gus-
tavsson, som tog upp villkoren för VIF:s ju-
bileum. Internationellt kände fotbollsdoma-
ren Erik Fredriksson var gäst och kåserade 
om sin karriär.
Sommarmötet avslutades på Hellidens slott 
och folkhögskola.

Idrottshistoriska Riksförbundet
Riksförbundet har under året fortsatt sina 
kontakter för att få ekonomisk stabilitet. En 
ansökan till RF avslogs dock. Den 27 okto-
ber arrangerades en idrottshistorisk rikskon-
ferens i Stockholm på nya riksidrottsmuseet 
på Djurgården. Flera deltagare från Väster-
götland deltog och WIS representerades av 
ordföranden.

Västergötlands Idrottsförbund 100 år
Under 2007 har Sven-Åke Mökander, Olof 
Toftby och Tommy Wahlsten ingått i VIF:s 
jubileumskommité som tillsammans med de 
lokala sällskapen arbetat med förberedelser 
för VIF:s jubileum – ett arbete som utmyn-
nade i Jubileumsfirande i Vara konserthus på 
100-årsdagen den 19 januari 2008 med 500 
gäster som bjöds på bl.a. ett framträdande 
av Göteborgs symfoniorkester.
   I samarbete med VIF har WIS och de lo-
kala sällskapen fått uppdrag att göra jubileet 
lokalt:
   • Aktiviteter i 15 lokala sällskap  under 
     kommande år (2008) och främst den 19 
     för att kunna bjuda på varierande aktivi- 
     teter: utställningar, scenprogram, tid  
     nings artiklar om de hundra åren, nya
     museidelar mm
•   46 olika roll-ups/rullgardiner i 23 kom
     muner 
•   Temanumret (nr 4) i vår tidning

Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska 
Sällskap

Tommy Wahlsten     Sven-Åke Mökander
Ordförande     Sekreterare

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
håller årsmöte lördagen den 15 mars 2008 med start kl 10.00

Plats:               Liedbäckska huset på Gamla Stadens torg,        
                         Hamngatan i Lidköping
Program:        09.00   Styrelsemöte med revisorer och    
                                     valberedning.
                                     Övriga tidigt ankomna erbjuds visning    
                                     i Lidköpings Idrottshistoriska Museum    
                                     i stadsparken.

10.00   Kaffe, avprickning och betalning av lunchavgift  
10.30   Lidköpings kommunalråd hälsar välkommen
10.45   Historisk gäst presenteras
11.40   Årsmötesförhandlingar              
13.00   Lunch

Anmälan:      Varje lokalt idrottshistoriskt sällskap/förening anmäler antalet deltagare (så vi får rätt antal serveringskuvert) till 
                        Sven-Åke Mökander, Markgatan 39, 441 51 Alingsås eller tfn 0322-67 23 10 (kvällstid), 60 06 65 (dagtid)
Avgift:            Lunch och program kostar 100:-. Avgiften erlägges vid avprickningen

Vålkomna!                  Styrelsen
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Årsrapporter 2007 
från regionens idrottshistoriska sällskap/föreningar

Ale IHS
Vårt lokala sällskap i Ale har under 2007 
valt att ta ett verksamhetsuppehåll/time 
out och vi ser fram emot dess nystart 
igen.

Alingsås IHS
Drygt 50 personer räknades in vid vårt 
15:e årsmöte den 12 mars. Sedan dag-
ordningen snabbt klubbats igenom under 
mötesordföranden Hjalmar Anderssons 
ledning följde utdelning av nyinstiftade 
stipendier till Alingsås IF:s duktiga unga 
handikappidrottare Vicky Andersén och 
David Svensson.
   I montern på Sparbanken har vi under 
året presenterat åtta av våra förenings-
medlemmar: Alingsås IF, BMK Racket, 
SK Mjörn, BK Spark, Alingsås Gymnas-
tikförening, KFUM:s Idrottsavdelning, 
Alingsås Cykelklubb och Alingsås Hand-
bollklubb.  
   Alingsås IHS hade fått uppdraget att 
anordna WIS årsmöte den 17 mars. Detta 
hölls i Nolhagaskolan. Vi har represente-
rats vid WIS/VIF:s information i Falkö-
ping 25 april, Folkrörelsearkivets årsmöte 
26 april, WIS sommarmöte i Tidaholm 23 
augusti och Hembygdsnätets årliga träff  i 
Östads hembygdsgård 24 oktober. Vi del-
tog i Bjärke IHS sista sammankomst 25 
januari (föreningen upphörde vid årsskif-
tet 2006/2007). 
   Vi anordnade en ”Vårträff” på Hjortgår-
den 9 maj och en ”Höstupptakt” i Ängabo-
stugan den 5 september. Även i år deltog 
vi i kommunens arrangemang ”Arkivens 
dag” 10 november. Vi har haft ”Öppet 
hus” i vår klubblokal sex måndagar under 
året. Under augusti fick vi tillgång till yt-
terligare ett källarutrymme, och efter mål-
ning och möblering kan vi nu ta emot fler 
besökare vid våra träffar. Ytterligare pri-
ser och idrottsböcker har skänkts till våra 
samlingar. Tre studiecirklar i samarbete 
med SISU har genomförts.
   En stor uppgift för oss, särskilt under 
senare delen av året, har varit arbetet inför 
Västergötlands Idrottsförbunds 100-årsju-
bileum (med 19 januari 2008 som invig-
ningsdag). Vi uppdrog åt en arbetsgrupp 
om fyra personer att svara för VIF-jubile-
et i Alingsås.  
   Många av våra medlemmar deltar i det 
idrottscafé som sedan tretton år anordnas 
i Alingsås IF:s klubbstuga vid Mjörnval-
len varje torsdag under ”vår- och höstter-
min”.
   Vid årets slut hade vi 154 medlemmar, 
varav 26 föreningar och 14 företag.

   Under året har vi haft tio styrelsesam-
manträden. Styrelsen har bestått av: ordf 
Berndt Jivesten, vice ordf Gunnar Ryberg, 
sekr Lars Larsson, kassör Barbro Karls-
son samt Rune Höglund, Kjell Liljedahl, 
Henrik Svensson och hedersledamoten 
Alvar Munter.

Borås IHS
Idrottshistoriska museet i Boråshallen 
hölls öppet tisdagar 16-19 samt i anslut-
ning till olika arrangemang som Mariedal 
Cup och firandet av Boråshallen 50 år. 
Antalet besök uppgick till drygt 800, vil-
ket var en glädjande ökning i förhållande 
till de närmast föregående åren. Under 
året fattades det mycket positiva beslu-
tet att bygga ut museet med 40 m2. Detta 
kommer både att göra det möjligt med 
mera tematiska utställningar och att visa 
de idrottshistoriska filmer från SVT:s och 
SF:s arkiv som Sveriges Centralförening 
för Idrottens Främjande (SCFI) erbjudit 
som gåva.
   Den 12 oktober invigdes högtidligen 
boråsidrottens Wall of Fame i Boråshal-
len i samband med matchen Borås Bas-
ket – Plannja. En av BIS styrelse utsedd 
jury valde i en första omgång ut femton 
förgrundsgestalter, som fått sina porträtt 
och meriter anslagna på central plats i 
Boråshallen. De här femton kommer se-
dan att kompletteras av nya namn en gång 
om året. BIS fortsatte också att ansvara 
för Galleri Idun i fullmäktigehuset där 
det dels finns en fast kulturhistorisk fo-
toutställning, dels anordnades en speciell 
sådan med anledning av att IFK Borås fi-
rade 100-årsjubileum under året.
   BIS har under året varit mycket engage-
rat i firandet av Västergötlands idrottsför-
bunds 100-årsjubileum, både vad gäller 
Boråsdelen av detta och de roll-upsut-
ställningar som tagits fram för kommuner 
och IHS i hela Västergötland. För Borås 
del kommer BIS med hjälp av bidrag från 
Stiftelsen Fokus att ta fram en utvidgad 
utställning på 17 roll-ups som ska ge en 
bred bild av boråsidrottens utveckling. 
BIS har också fortsatt att ansvara för ut-
givningen av Westgötarnas Idrottshisto-
ria. Med hjälp av fotografen Dag Ekelund 
har en fotodokumentation av samtliga ca 
100 idrottsanläggningar/klubbstugor ge-
nomförts.
   BIS kansli ligger samlokaliserat med 
Borås stadsarkiv och Föreningsarkiv. 
Samarbetet här har fortsatt att vara syn-
nerligen betydelsefullt. Under 2008 kom-
mer efter stadgeändring en även formellt 

tydlig koppling att göras i syfte att säkra 
verksamheten framöver. I samarbete med 
SISU har 19 kulturarrangemang genom-
förts.
    BIS hade vid slutet av året 728 medlem-
mar. Av dessa var 621 enskilda personer, 
88 föreningar och 19 företag och myndig-
heter. Medlemsantalet ökade något under 
året.
Styrelsen bestod av Tommy Olsson, ord-
förande, Olof Toftby, vice ordförande och 
kanslichef, Rolf Carlsson, kassör, Ulla 
Stålheim, medlemsvärvare, Lars Bogsjö, 
Leif Svensson och Kjell Sternfeldt samt 
ersättarna Kjell Jansson, Arne Minell och 
Göran Zettergren.  Kaj Bengtsson, Lars 
Johansson och Karl Karlsson har varit 
adjungerade.
   Kansliet har på vanligt sätt varit öp-
pet kontorstid måndag – fredag. På ide-
ell basis har Olof Toftby arbetat heltid 
som kanslichef, Karl Karlsson och Leif 
Svensson på deltid med dokumentering 
av insamlat material respektive ansvarig 
redaktör för WIS tidningen -Westgötarnas 
Idrottshistoria.

Essunga IHS 
Årsmöte hölls 15 mars 2007 på nyreno-
verade Biograf Stjärnan. Ca 50 deltagare 
fick höra om den digitaliserade biografen. 
Information om biografen gavs av Kent 
Larsson.
Årsmötesförhandlingar och fika följde 
liksom en nostalgisk idrottsfilm från 
1950-60 talet om svenska framgångar. Det 
var en film som förmedlats av Carl-Ove 
på ”Kålles rekordmagasin” i Tråvad. Den 
var mycket uppskattad av deltagarna.
    3 styrelsemöten samt ett antal arbets-
möten har hållits under året.
    Bussresa till Borås Arena den 22 maj. 
Vi såg matchen Elfsborg  - IFK Göteborg, 
med 43 deltagare från vår förening. Vi har 
en årlig uppskattad fotbollsresa, där kaffe 
serveras vid bussen efter matchen.
    Arbetet med en lokal idrottsbok pågår, 
där Curt Magnusson gör jobbet. Fören-
ingen får förse med grundmaterial och 
idrottsdokumentation. Boken förväntas 
bli klar under våren 2008.
  Slutet av året har förberedelser för 
100-årsjubileet inom VIF varit en viktig 
bit av arbetet.
  Detta är i stora drag vad vi gjort under 
året. Inte så många aktiviteter men årsmö-
te och fotbollsresan var två mycket trev-
liga och lyckade tillställningar.
   Styrelse under året har varit: Kent Lars-
son ordf, Uno Löfman kassör, Gunnar 
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Hagström sekr samt  övriga  ledamöter 
Berne Andersson och Yngve Andersson.
Medlemsantalet är 91 stycken. Vi har 
även fått med kvinnor, vilka varit dåligt 
representerade innan.

Falbygdens IHS
Muséet har varit öppet varje tisdag kl 
16-18 (undantag semestermånaden juli), 
som arbetsmöten och för besökande
Den 13 mars hölls årsmöte i Odenhallen 
Tennis med 25-talet medlemmar närva-
rande. I samband med årsmötet avtacka-
des en av sällskapets veteraner Bengt Set-
terberg, som slutade efter 16 års tjänst på 
olika poster i styrelsen. Bengt avtackades 
med en stor bukett blommor.
   Sällskapet beslöt delta i Västergötlands 
IF:s 100-års jubileum. En kommitté har 
arbetat med att ta fram fina bilder som 
speglar fotboll, idrott och sport under 100 
år. Kommittén har bestått av Sture Pet-
tersson, Arne Nilsson, Bo Johansson, Gö-
ran Einarsson och Gunnar Gladh. Bilder-
na har monterats på utställningsskärmar, 
som nu kommer att ställas ut på ett flertal 
platser i kommunen.
Tidaholm inbjöd till WIS sommarmöte 
och från vårt sällskap kom fem deltagare. 
Vi besökte Idrottsmuseet samt några av 
Tidaholms museer och till sist besökte vi 
Helidens slott med guidad tur och efter-
middagskaffe.
Vi har varit representerade vid Falbyg-
dens Museiråds möten.
Tre styrelsemöten har hållits under året. 
Vi var vid årets slut 102 enskilda medlem-
mar och 25 föreningsmedlemmar.
   Styrelsen har under året bestått av: Hol-
ger Lindberg ordf, Evert Carlsson sekr 
samt Leif Markrud, Artur Johansson, 
Mats Roslund, Bert Andersson och Curt 
Gyllensvan

Herrljunga IHS
Under det gångna verksamhetsåret har vi 
haft ett antal styrelsemöten samt bland an-
nat arbetat med material till WIS-tidning-
en och under senare delen av året med 
utställningsmaterial till firandet av VIF:s 
hundraårs jubileum 2008, som skall äga 
rum i Vara.
   Vid WIS årsmöte i Alingsås deltog vi 
med fyra representanter. 
   Vid föreningens årsmöte 22 mars, som 
hölls i kommunhusets A-sal hade vi enga-
gerat Herrljunga-sonen fil.dr. Harry Mil-
ton, som höll ett strålande föredrag om 
den tjeckoslovakiske författaren Franz 
Kafka inför en fullsatt A-sal, vilket inne-
bär drygt hundra personer.
   Vi har under 2007 haft ett inslag om 
Herrljungaidrotten i WIS utomordentliga 
tidning. Dessa sidor är mycket intressant 

läsning för föreningens medlemmar och 
andra intresserade, som vi även delat ut 
tidningen till.
   Sällskapet har under 2007 haft följande 
styrelse: Ordförande Rolf Melin, sekre-
terare Sixten Borgvall, kassör Torsten 
Ranweg samt Jan-Erik Johansson, Robert 
Karlsson och Harry Nilsson.

Karlsborgs IHS
Vi har under det gångna året legat lågt 
pga. att vi saknar lokal och styrelse. Vi har 
haft en utställning på Karlsborgsmuseum 
tillsammans med 100-års jubilerande IFK 
Karlsborg och 175-års jubilerande Göta 
Kanal. Antal besök har varit 25 000.
Bo ”Skackan” Forssander besökte oss un-
der sommaren. Han hade med sig ett antal 
pärmar med tidningsklipp från sina häck-
löparår. Vem hade samlat på detta? Hans 
mamma förstås! 
Vi besökte också det trevliga och välord-
nade sommarmötet i Tidaholm.
Under hösten har vi tillsammans med 
kommunen jobbat på VIF:s utställning/
roll-ups.
Det finns kanske hopp att de styrande har 
insett vad vi håller på med så att lokalfrå-
gan kan ordnas?

Lidköpings IHS 
Verksamheten har kretsat runt fram-
tagning av material för Västergötlands 
Idrottsförbunds
100-års jubileum 2008. Sällskapet har haft 
två arbetsgrupper: den ena gruppen har 
tagit fram och presenterat 15 av kommu-
nens idrottsplatser, den andra gruppen har 
framtagit 15 personer som har varit gagn 
för idrottens utveckling. Utställningen 
kommer att presenteras på jubileumsda-
gen i Vara den 19 jan. 2008.
   Sällskapet har deltagit i fyra träffar med 
”fyrklövern” Vadsbo, Skara, Tibro där 
sällskapen har gemensamt arbetat fram 
riktlinjer för hur våra sällskap skall ut-
vecklas.
   Den traditionella sommarresan gick i 
juni månad och resan var ställd till Indu-
strimuseét i Husqvarna samt ett besök hos 
IK Hakarpspojkarna, vilket var en mycket 
sevärd resa.
   En nyhet har sällskapet infört under 
hösten med att inbjuda två närstående för-
eningar. Denna gång blev det BK Wiking 
och Rackeby IK en bandy och en fotbolls-
förening. Föreningsträffen föll väl ut då 
ett 45- tal personer dök upp som berättade 
gamla minnen. De kom överens om att 
det var ”bättre förr”.
   Under nov/dec månad hade vi lånat 
från Örebro Idrottshistoriska sällskap ut-
ställningen Orvar Bergmark. Det var en 
utställning, som verkligen visade hur stor 

Orvar Bergmark var som idrottsman.
   Sällskapet har under året haft tre perso-
ner anställda genom arbetsförmedlingen, 
Karl-Axel Andersson, Birgitta Jansson 
samt Ingrid Amerongen.
Medlemsantalet har varit c:a 180 st.
Styrelsen har bestått av Folke Brink ordf 
samt Lennart Birgersson, Leif Malmgren, 
Bengt Bengtsson, Ingemar Bertilsson, 
Rune Bringsved, Harald Falk, Lars Apell, 
Ingemar Williamsson, Gunnar Olausson.

Marks IHS
Styrelsen har under året haft 11 möten 
samt ett antal arbetsmöten. 
Årsmötet hölls den 28 mars 2007 i för-
eningslokalen i Rydal.På årsmötet berät-
tade Göran Bengtsson, Skene, om sin tid 
i svenska landslaget och i olympiatruppen 
vid OS i Montreal.
40 (43) föreningar och 115(91) enskilda 
medlemmar är anslutna till MIS. Före-
gående års medlemsantal redovisas inom 
parentes.
   Vid Westgöta Idrottshistoriska sällskaps 
årsmöte i Alingsås den 17 mars represen-
terade ordföranden Britt-Marie Knuts-
son och Ingvar Nordin vår förening. Vid 
årsmötet presenterades Fotbollsboken, en 
unik bok som presenterar samtliga klubbar 
som varit verksamma i Västergötland.
   Britt-Marie Knutsson, Viggo Svensson, 
Ingvar Nordin och Lennart Norrman har 
representerat vid WIS sommarmöte i Ti-
daholm den 23 augusti. Förre elitdomaren 
Erik Fredriksson berättade på ett underhål-
lande sätt om sin tid som fotbollsdomare.
Vidare  behandlades bl a Västergötlands 
Idrottsförbunds kommande 100-årsjubi-
leum 2008 .
   Styrelsen var representerad vid Borås 
idrottshistoriska sällskaps utflykt till 
Halmstad
Där besöktes Halmstads stadsarkiv och 
Halmstads idrottshistoriska museum. 
Man hämtade värdefulla erfarenheter om 
hur samlingar kan exponeras.
   Tidskriften har utkommit med fyra num-
mer under året. Nummer 1 har bl a en re-
dogörelse för vår verksamhetsberättelse 
för 2006, vidare en artikel om tillkomsten 
av Örby idrottsplats av Bengt Henriksson. 
Britt-Marie Knutsson har medverkat med 
en artikel om tillkomsten av Vävarevallen 
i Skene och industrins stöd till verksam-
heten. Slutligen ingick också en artikel av 
Leif Loheden om idrottsprofiler i Kinna. 
I nr 2 finns en artikel om Kinna IF ur 
Rekord-Magasinet nr 23/1956. I nr 4 som 
är ett jubileumsnummer med anledning 
av att Västergötlands Idrottsförbund har 
verkat i 100 år, presenteras Idrottskom-
munen Mark och Marks idrottshistoriska 
sällskap. Här kan man läsa om Öxabäck 
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och damfotbollen, om Bernt Frilén, Arne 
Johansson, Frank Alm, Göran Bengtsson 
och om gevärsskytten Maria Persson från 
Horred.
   Arbetsgrupperna har under året arbetat 
med att samla bilder och underlag för en 
kommande utställning om Svenska mäs-
tare från Mark. Inför VIF:s jubileum har.
två s k roll-ups framställts med idrottspro-
filer och idrottsanläggningar i Mark.
   Rydals museum har inbjudit oss att delta 
i utställningen Badhus, bikini  och bröst-
sim 
   Britt-Marie Knutsson har fått ansvaret 
för att ta fram vår del av utställningen 
med simundervisning och simskolor vid 
olika sjöar i Mark. Bilder har samlats in 
liksom baddräkter, simdynor och livrädd-
ningsmateriel m m. 
Liksom under föregående år har styrelsen 
ägnat lokalfrågan för föreningens verk-
samhet stor uppmärksamhet. Sällskapets 
nuvarande lokal är svårtillgänglig och 
svårarbetad. Det finns mycket begränsade 
möjligheter att exponera och visa sam-
lingarna för besökare och allmänhet. 
   Styrelsen har haft överläggning med re-
presentanter från fastighetsägaren Marks 
Fastighets AB.  Rydals museum önskar 
ta över vår lokal för sina behov. Fastig-
hetsbolaget erbjuder sig att ta fram ersätt-
ningslokaler i bottenvåningen på angräns-
ande byggnad. Arbetena har försenats och 
styrelsen räknar nu med att kunna börja 
flytta in i den nya lokalen under våren 
2008. Då får vi större, ljusare och mer 
funktionella lokaler. Där finns också en 
särskild del för kontor och möten.
Planering pågår för hur lokalen ska dispo-
neras. Vissa arbeten kommer föreningen 
att få svara för liksom för anskaffning och 
utformning av hyllor och annan inred-
ning.
   Under året har föreningen bl a fått motta 
värdefulla gåvor till våra samlingar från
Bernt Frilén, Fotskäl. Medaljer och DM-
tecken samt olika plaketter för orientering 
av Per-Olof Gustavsson, Kinna. Kartor, 
läromedel för orientering, programböcker 
till O-ringen av Eva Ljungquist, Skene. 
Material om och från Vårkulla IK fotboll, 
bowling av Rolf Börjesson, Skene. Histo-
rik från Skene Brottarklubbs 15-årsjubi-
leum, Yvon Mattsson, Skene. Åke Pers-
sons prissamling, brottning.
Mats Malmström, Eric Anderssons pris-
samling, fri idrott m m.
   Styrelsen har bestått av Britt-Marie 
Knutsson ordf, Ingvar Nordin kassör, 
Sven Håkansson sekr. samt ledamöterna 
Sven-Olof Andersson, Rolf Börjesson, 
Viggo Svensson, Lennart Norrman och 
Jan-Eje Klintmyr.

Skara IHF
Vi saknar fortfarande en lämplig lokal att 
visa upp kommunens idrottshistoria i.
En samarbetsgrupp med Skara IF är bil-
dad och som har till uppgift att hålla kon-
takt med kommunen i frågan.
Ett välbesökt idrottscafé med Uno Boh-
man (en känd Skaraprofil) anordnades på 
Nockes Konditori i Skara.
Monterutställningen i Idrottshallen fort-
sätter liksom arbetet med att placera ut 
fler montrar i kommunen.
   Årets ungdomsstipendiater blev Emelie 
Andersson och Martina Svedenkvist från 
Skaraortens Ryttarförening på tjejsidan: 
två lovande och duktiga ryttare.
Elias Ymer från Skara Tennisklubb utsågs 
som stipendiat på pojksidan. Som 11-åring 
blev han svensk mästare i 12-årsklassen 
och han kan bli hur bra som helst.
   Mycket engagemang lades ner i arbetet 
med att ta fram bilder och foton som speg-
lar Skaras idrottshistoria under de gångna 
100 åren, med anledning av Västergöt-
lands Idrottsförbunds 100-årsfirande.
Fyrklöverarbetet fortsatte med oförmin-
skad energi och detta innebar också en 
gemensam resa till Stockholm och Bosön 
med givande besök på nyinvigda Riksi-
drottsmuséet och Tekniska Muséet. Vi 
övernattade på Bosön och fick också en 
intressant guidning på plats.
I Skara ordnade vi en fyrklöverträff i 
Skara Petanques fina boulehall med Karl-
Evert Andersson, ordförande i Västergöt-
lands Idrottsförbund, som kär gäst.

Tibro IHS
Årsmötet hölls den 20 mars i lokalen vid 
Snickarevallen och ett drygt trettiotal 
medlemmar var närvarnade. Vi fick bl.a. 
lyssna på en bandinspelning av en legend 
inom Tibroidrotten: Helge Larsson, nu-
mera bortgången ledare inom Tibro AIK:s 
skidor och orientering.
   Styrelsen har under året haft 12 proto-
kollförda möten, samt en del arbetsmöten 
där vi dokumenterat gammalt idrottsma-
terial. Vi har även lagt ned arbete på de 
roll-ups, som skall ingå i VIF:s hundraårs 
jubileum. Här har vi fått hjälp av Kultur 
och fritid samt skolans mediaprogram. 
Träffarna har rapporterats som studiecirk-
lar till SISU.
   Årets utställningar i vår ”hörna” i Sport-
hallen har varit bowling, Hörnebo SK 75 
år samt kanot och alla dessa har beskådats 
av många speciellt vid invigningarna. Ut-
ställningsansvarige Christer Carnegren 
har lagt ned ett stort arbete.
   Två medlemsträffar har ordnats under 
året. Vårträffen var förlagd till Hörnebo 
IP och denna samlade ett trettiofemtal 
deltagare trots dåligt väder. Vi fick se och 

höra om Hörenbo SK:s fina verksamhet 
och bese deras anläggningar. Höstträffen, 
som var i Rankåsstugan samlade närma-
re 40 deltagare och vi fick lyssna till ett 
intressant kåseri av MC-legenden Hasse 
Hansson, nyss hemkommen från veteran-
tävlingar i USA.
   Vårt samarbete med Vadsbo, Lidköping 
och Skara i den sk. Fyrklövern har fort-
satt. Vår medverkan bestod i en samling 
på bågskyttebanan i Rankås. Där fick del-
tagarna en inblick i bågskyttesällskapets 
verksamhet och själva pröva på att spänna 
en båge.
Vi har också varit arrangörer för två av 
årets tipspromenader i Rankås. Särskilt 
vid höstens promenad var det ett bra del-
tagarantal, vilket innebär ett bra ekono-
miskt resultat. I samband med veteran-SM 
i gång, som arrangerades av Tibro AIK:s 
fri idrott, ställde vi upp med funktionärer. 
Vi tog också fram en minnesskrift att ut-
delas till deltagarna. Här berättades om 
hur gångsporten kom att bli stor i Tibro 
under slutet av 1930-talet och under 1940. 
Vi ordnade även en minnesutställning i 
Expo-Tibros lokaler i anslutning till SM-
banketten där.
Skaraborgs Allehanda har under året haft 
en uppskattad artikelserie om idrottsprofi-
ler i Tibro. Det är Tibroredaktionen samt 
Christer Carnegren som stått för detta. 
Serien avslutades med en presentation av 
vår verksamhet.
   Det gångna årets aktiviteter har ökat 
vårt medlemsantal med 31 stycken till 93 
medlemmar.
Styrelsen har bestått av Ingemar Karlsson 
ordf, Göta Wahll sekr samt Bengt Jalme-
lin, Christer Carnegren, Bengt Lundberg, 
Kent Lindberg, Yngve Johansson och som 
kassör har adjungerats Jan Lindberg.  

Tidaholms IHF
Årsmötet hölls den 13 mars i Sparbankens 
samlingssal. Gästföreläsare var förre för-
bundskaptenen i fri idrott Ulf Karlsson, 
som pratade om sin tid som ledare och 
tränare. Ordförande för mötet var Tommy 
Wahlsten.
Öppet hus hade vi på Sveriges national-
dag den 6 juni med besök av ett 50-tal 
intresserade personer, som guidades runt 
i  muséet.
Under året har museet besökts av ca 500 
personer och 6 nya medlemmar har till-
kommit.
Den 23 augusti anordnade föreningen 
WIS sommarmöte i Tidaholm med assis-
tans av SISU-idrottsutbildarna och museet 
besöktes av 75 inbjudna deltagare. Besök 
gjordes även på Marbodal Center, lunch 
på 4:an huset och på eftermiddagen kaffe 
på Hellidens slott.
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I oktober månad åkte 14 personer till Öre-
bro läns Idrottshistoriska museum och 
såg på Stig ”Mäster” Blomqvists utställ-
ning med rallybilar och bilder från hans 
karriär inom rallysporten. Stig var med 
och berättade om sina bravader på sin 
speciella Nerikedialekt. Vi besökte även 
Berns Arena – en imponerande anlägg-
ning. Lunchen serverades på länsmuséets 
delikata restaurang.
Den 21 november hade vi besök av ”ten-
nisoraklet” Björn Hellberg, som var här i 
Tidaholm och signerade sin senaste bok. 
Senare på kvällen höll han föredrag på 
Sagateatern.
Varje måndag och onsdag förmiddag har 
det varit full aktivitet i våra lokaler med 
att försköna och förbättra vårt museum. 
Styrelsen har under året varit: Brynolf An-
tonsson ordf, Eje Holm kassör, Roy Steen 
sekr och ledamöter Ejving Karlsson, Stig 
Tidqvist, Per Tilander, Evert Ödvall, Tor-
sten Steiner och Gösta Cronholm.
Under året har Hans och Inga Janson varit 
projektanställda.

Trollhättans IHS
Efter knappt ett års verksamhet, första 
årsmötet den 31 mars 2007, lämnar Troll-
hättesällskapet följande rapport: Intres-
set har varit stort vad gäller inskrivning 
av medlemmar och förslag på aktiviteter. 
En utvecklingsplan har tagits fram som, i 
samverkan med SISU, ska ge  kontinuitet 
och  känsla av delaktighet. Det är viktigt 
att vi som nu drivs av en ”ungdomlig” en-
tusiasm inte drar igång stora projekt. Det 
är ännu inte ett-åringen, som har börjat 
att ta sina första stapplande steg. Fortfa-
rande är det en vinglig gång och då och då 
blir det tvunget att sätta sig på ändan och 
fundera. Men enligt devisen ”kan själv” 
blir det inte så sällan meningsskiljaktig-
heter, som får sin lösning beroende på ett-
åringens envishet eller etablissemangets 
flexibilitet.
   Sällskapet har fått ett stort stöd hos kom-
munen och räknar in medlemmar från de 
flesta i kommunen verksamma förening-
arna. Aktiviteterna har varit inriktade på 
s k idrottscafeér och dessa har rönt både 
intresse och uppskattning. Vi har haft en 
sittning med Bengt ”Loten” Hernvall, väl-
känd profil i Trollhättan, som berättade om 
sin domarkarriär (bandy och bordtennis), 
som kröntes med att döma SM-finalen i 
bandy. Ett uppskattat inslag var vårt be-
sök i samband med FCT:s hemmamatch, 
där vi ”idrottshistoriker” fick en inblick i 
hur en elitförening arbetar i dagens kom-
mersiella värld. Ett efterlängtat besök av 
Eric ”på taket” Carlsson blev tyvärr in-
ställt på grund av problem med hälsan. 
I Erics ställe kom ”Stinsen” Andersson 

och berättade om sin gedigna samling 
av klubbnålar. Självklart med en huvud-
saklig inriktning på Trollhättenålar, men 
samlingen innehåller över 4000 exemplar 
så det blev som ”Stinsen” uttryckte det 
en liten, liten översiktsbild av förenings-
sverige. I skidstugan hade Karin Monsén 
och Lennart Karlsson laddat med orien-
teringshistorik och medlemmarna kunde 
följa denna folksports utveckling,
Det stora arbetet har varit att ta fram bil-
der till roll-upsen, som ska visas på jubi-
leumsfesten den 19 januari. Arbetsmöten 
och besök i Bildarkivet. Upphovsrätt och 
urval har varit de mest krävande uppgif-
terna men nu finns våra roll-ups och de får 
när de kommer ”hem” bilda underlag för 
ytterligare dokumentation av Trollhättans 
idrottshistoria.
Sommarträffen i Tidaholm var mycket 
välarrangerad och visade på det storarta-
de arbete som läggs ned i våra föreningar/
sällskap.
I skrivande stund är vi 110 medlemmar.

Vadsbo IHS
2007 blev för oss i Vadsbo IHS ett histo-
riskt år i flera avseenden. Förutom att vi 
samlat in material i olika former, har vi 
även begåvats med flera Svenska Mästare 
–”plantskolan” blir allt större.
Vi har också glädjande nog blivit fler i 
sällskapet. 50-strecket passerades tidigt 
under året
   Sällskapet har synts ute i olika samman-
hang. Ett antal medlemmar har varit och 
besett Riksidrottsmuseet och det samar-
bete vi etablerat med en klass på Vads-
bogymnasiet har fördjupats och breddats. 
Med stöd av sina lärare (som även är våra 
medlemmar) har vi tagit fram material, 
som vi senare har kunnat använda oss av 
i vårt arbete.
   Ett tack till klassen blev därför den resa, 
vi arrangerade till museet i Vänersborg i 
höstas och vi var sedan med klassen, då 
de besökte Kviberg och Ingemar ”Ingo” 
Johanssons utställning i Göteborg. Ut-
ställningen om Svenska Mästare har även 
detta år hängt uppe till allmän beskådan 
på Karlsholme Folkets Park.
   Det har också funnits tid och ork till 
arrangerandet av idrottskaféer: Gäst var 
bordtennisdrottningen Marita Neidert – 
en gång i tiden svensk mästarinna med 
Mariestads BoIS. Klubblokalen fylldes 
av intresserade, både före  detta och nuva-
rande, pingislirare.
   Fullt blev det också i klubblokalen, då 
landslagets och Färjestads materialare 
Roland Hassel besökte oss. En mycket 
intressant och underhållande man med en 
uppsjö av minnen från Tre Kronors och 
FBK:s matcher.

Under senare delen av året var all aktivitet 
fokuserad på roll-ups till VIF:s jubileum. 
Eftersom vårt område omfattar tre kom-
muner blev jobbet ganska omfattande. 
Men allt flöt fint och vi känner oss nöjda.
   En annan aktivitet vi ägnat oss åt är 
samarbetet med idrottshistorikerna i den 
sk Fyrklövern: Vadsbo, Lidköping, Tibro 
och Skara.

Vara IHS
”Lag” och ”trä” har varit två nyckelord 
för Vara IHS under året. Det började med 
årsmötet den 8 mars i Vara Sparbankens 
hörsal, där lagvise juristen Rolf Eriksson 
från Brämhult förkunnade lagråd. För oss 
på Varaslätten är Rolf mest känd som en 
briljant, elegant och emellanåt nonchalant 
försvarsspelare i Tråvads IF och det var 
mest från sin aktiva idrottskarriär Rolf Er-
iksson berättade minnen. Det idrottsliga 
fick ge vika för en civil karriär som jurist, 
men kombinationen fotboll-juridik kom 
bra till pass i Borås, där Rolf varit delak-
tig i IF Elfsborgs framgångsrika satsning 
på senare år - inte minst som konsult.
   Den 18 juni hölls bokafton på innerplan 
i Kålles Rekord-Magasin. Föremålet för 
träffen var boken om Västgötalagen. Det 
visade sig dock vara lika mycket olag som 
lag i innehållet. Det hade varit att rekom-
mendera att de lokala sällskapen s.a.s. fått 
ta lagen i egna händer och faktagranska.  
På mötet beslöts i alla fall att närmare be-
skåda ett av lagen, nämligen IF Elfsborg. 
Återigen kontaktades juristen Rolf Eriks-
son, som ordnade med biljetter och gui-
dad visning på Borås Arena inför matchen 
IF Elfsborg mot Helsingborgs IF den 25 
augusti.
   Den 12 december var ett ”träningsläger” 
förlagt till anrika Mossbrotts idrottsplats. 
Träningen gällde kommande 100-årsju-
bileum och temat för kvällen var därför: 
”Sport på slätta under 100 år på en kväll”. 
Ciceron i minnenas galleri var nyblivne 
80-åringen Karl-Erik Öman, som i hög-
sta grad varit delaktig i uppbyggnaden av 
såväl Mossbrott som IFK Emtunga i flera 
avseenden. Karl-Erik var med och spelade 
i inte mindre än sju divisioner, med snudd 
på en åttonde. Dessutom deltog Karl-Erik 
aktivt såväl med installationen av elljus 
på Mossbrott som aktiv på planen vid el-
ljuspremiären 1953. Det idrottshistoriska 
sällskapet hann bara med första halvlek 
av de 100 åren på Mossbrott, men det trä-
ningen räckte långt!
   Museet Kålles Rekord-Magasin har 
varit ett väl frekventerat besöksmål för 
grupper under året – dock ej några idrotts-
historiska sällskap. Nytt för året är en 
Västgötaavdelning, som kommer att byg-
gas ut kommande år – inte minst med 100 
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idrottsprofiler från landskapet tillverkade 
i trä. ”Träningen i trä” är långt kommen!
   I tidningen ”Westgötarnas idrottshisto-
ria” har två artiklar handlat om Erik Karls-
son, dubbel världsmästare i veteranorien-
tering. Erik beskrev själv senaste gången, 
medan Klas Karlsson stod för den andra 
artikeln. Bengt Andersson berättade om 
tillkomsten av ungdomsföreningen Pira-
tens IF i Vara i början av 60-talet.
   Under året har Vara IHS bestått av föl-
jande styrelse: Ordförande Carl-Owe Jo-
hansson, v. ordförande Jacob Johansson, 
sekreterare Sven-Olof Johansson, kassör 
Per-Gunnar Lindberg samt övriga leda-
möter Bruno Arvidsson och Sten-Yngve 
Wernebratt.  
 
Wårgårda IHS
Den 8 mars var det tio år sedan sällskapet 
bildades. Bildandet skedde i samarbete 
med grannkommunen Herrljunga, varvid 
namnet blev Vårgårda-Herrljunga Idrotts-
historiska Sällskap. Vid årsmötet år 2000 
valde Herrljunga i största samförstånd att 
bilda ett eget idrottshistoriskt sällskap.
Under 2007 har vi varit 66 enskilda med-
lemmar och 9 föreningar.
   Årsmöte hölls den 14 mars i Kullings-
hofsstugan. Efter årsmötet berättade den 
gamle idrottsprofilen och Vårgårdasonen, 
Calle Bengtsson, idrottsminnen.
Under året har styrelsen haft fem proto-
kollförda sammanträden. Dessutom har 
ordföranden medverkat vid två samman-
träden med den sk Fåglumgruppen.
   Under året har det, sedan tidigare år, på-
började arbetet med att samla ihop idrotts-
priser och material fortsatt.
Den 28 maj hölls en nostalgiträff i den 
gamla föreningslokalen ”Blå Hallen”. 
Ett 15-tal personer, som nyttjade lokalen 
under 1940-talet, hade hörsammat kallel-
sen.
   En stor del av årets verksamhet har präg-
lats av förberedelser inför VIF:s 100-års-
jubileum, som går av stapeln den 19 jan 
2008.
   På WIS uppdrag har man även sålt 
ett antal av boken ”Västgötafotbollens 
1900-tals historia”.
   Då WIS höll årsmöte i Alingsås och vid 
sommarmötet i Tidaholm hade vi två resp 
tre ombud.
   Sällskapets monter, som står i kommun-
huset, har haft olika utställningar: Vårgår-
da Schackklubb, cykel/brottarprofilen Erik 
Kvick samt Wårgårda Innebandyklubb. I 
samband med Vårgårda-mässan den 7-8 
september hade sällskapet en monter, där 
man presenterade sin verksamhet.
Den 10 okt samverkade sällskapet på 
Arkivens dag, där fotoutställningen från 
Vårgårda-mässan åter förevisades. Dess-

utom presenterades material från nedlag-
da Tumbergs Skytteförening
   Styrelse har under året varit: Roland 
Svensson ordf, Leif Carlsson kassör, 
Stig Sjögren sekr samt ledamöterna Irene 
Lennstrand, Bengt Johnsson och Allan 
Andersson.

Vänersborgs IHF
Styrelsen har under året haft 9 protokoll-
förda sammanträden. Dessutom har sty-
relsens medlemmar under året genomfört 
arbetspass i museet klockan  09.00 – 12.00 
på måndagar. 
   Museet har varit öppet tisdagar 16.00 – 
19.00 under hela året. 
  Under det gångna året bildades Troll-
hättans Idrottshistoriska sällskap. Vid det 
mötet  representerades VIHF av Benny 
Östh och Ragnar Nilsson.
Harald Jacobssons fotbollsbok var äntli-
gen klar för distribution. Boken har rönt 
mycket stor uppskattning.
WIS:s årsmöte hölls i Alingsås den 17 
mars där styrelsen representerades av inte 
mindre än sju medlemmar.
   21-22 april hölls öppet hus under musei-
dagarna. Europamästaren i biljard Tony 
Fransson var närvarande i vårt museum 
under lördagen och berättade om sin fan-
tastiska idrottskarriär. Muséerna besöktes 
av c:a 150 personer sammanlagt under de 
båda dagarna.
Benny Östh och Gun Olausson deltog 
vid ett möte i Falköping om lokalt ut-
vecklingsprogram och planeringen inför 
Västergötlands Idrottsförbunds 100-års-
jubileum.
Tidaholm arrangerade sommarens idrotts-
möte den 23 augusti där föreningen var 
representerad.
   Under hösten höll S Gunnar Peterson 
fyra mycket uppskattade föreläsningar i 
museet om Vänersborg under 1950-talet. 
   Höstens idrottscafé anordnades den 
10 oktober.  I ett välfyllt museum berät-
tade Tony Fransson minnen från sin långa 
idrottskarriär. Medlemmarna fick tillfälle 
att ställa frågor och som vanligt förtärdes 
Lennart Carlssons goda fralla och Arne 
”Chippen” sålde lotter. 
   Det traditionella midvinterblotet hölls 
den 28 november. Till bältespännare ut-
sågs Ragnar Nilsson. Filmförevisning ut-
gjorde underhållningen.
Den 1 december hade idrottsmuseerna 
öppet hus i samband med Vänersborgs 
museums julmarknad. 
Den 8 december anordnades den interna-
tionella vandringen ”Grötlunken” av Tre-
stads Vandrarförening.
   Museérna har under året utökat sina 
samlingar genom flera donationer . Bl a 
har prissamlingar kommit från Tore Lind-

gren, Karl-Eric Fransson, Sven-Olof Hag-
stedt och Tony Fransson. 
   Arbetet med katalogisering av föremå-
len har framskridit och idag finns 3314 fö-
remål katalogiserade i Västgötadelen och  
5587  i Vänersborgsdelen av museet.
   Ett antal grupper har under året varit på 
besök i museerna 
En del föreningar har hållit sina möten i 
museet. 
   Till Västergötlands Idrottsförbunds jubi-
leum har ett stort arbete nedlagts på att ta 
fram bilder till två ”roll ups” som skildrar 
dels idrottsanläggningar dels idrottsutö-
vare under 100 år i vår kommun. Dessa 
visas på Vänersborgs bibliotek tillsam-
mans med en unik autografutställning 
som styrelsen tillsammans med autograf-
samlaren Harald Jacobssons hjälp sam-
manställt material till. 
   Arbetet med att föra över filmer till DVD 
har påbörjats.
Under året fick museet ta emot 15 000 
kronor i kulturpris från arrangörerna av 
allsångskvällarna i Plantaget. Från VIF 
har bidrag kommit med 8 000 kronor för 
arbetet med Västergötlands Idrottsför-
bunds jubileum och från WIS 5 000 kro-
nor i projektbidrag till arbetet med över-
föring av gamla filmer till DVD.
   Antalet medlemmar i föreningen har 
ökat väsentligt och uppgår vid årsskiftet 
till närmare 200 enskilda medlemmar, 16 
föreningar samt 1 företagare.
   En årsskrift har även detta år framtagits 
och distribuerades till vår stora glädje före 
julhelgen.
  Styrelsen har haft följande samman-
sättning: Ordförande S Gunnar Peterson, 
vice ordförande Benny Östh, kassör Hans 
Lindblom, sekreterare Gun Olausson, 
klubbvärd Lennart Carlsson, ledamöter 
Arne Tibblin, Arne Johansson och Ragnar 
Lindström. Marie-Louise Sjöö har varit 
adjungerad ledamot i styrelsen. 
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Allting ska gå så 
fort nu för tiden.

Snabbtåg, snabb-
mat, snabbtvätt, 
snabbköp, snabb-

premie......
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När vi samlades i Vara den 19 januari i år för att fira Västergötlands Idrottsförbunds 100 år fick 
vi meddelandet att Bo Bostrand avlidit i Skara dagen innan efter en kort tids sjukdom. Bo skulle 
som hedersordförande i VIF varit med på festen men ödet ville annorlunda.
 
Bo blev också vald till ordförande i Westgöta Idrottshistoriska Sällskap vid bildandet i Gräfsnäs den 17 
september 1988 och han var vår ordförande de första två åren. Föddes gjorde han i Östersund 1923 och 
verkade där från 1945 på Kungliga Jämtlands fältjägarregemente fram till sin pensionering som major i 
slutet av 70-talet.
 
Idrottsintresset fanns i familjen och Bo kom att under sin idrottsaktiva tid att utöva ett 30-tal olika idrotter 
som bl.a. skytte, handboll, tennis och löpning och på senare år golf. Hans ledaruppdrag blev många och 
han var bl.a. generalsekreterare vid VM i olympiskt skidskytte när det 1970 arrangerades i Östersund och dessutom var han tränare 
för det japanska skidskyttelandslaget inför OS 1972 i Sapporo. Efter flytt till Skara 1980 så engagerade han sig inom idrotten här och 
var mellan 1983-89 ordförande i Västergötlands Idrottsförbund där han också utsågs till hedersordförande när han avgick. Tillsam-
mans med Harald Jacobsson var han åren 1987-88 en av initiativtagare till att bilda ett idrottshistoriskt sällskap i Västergötland och 
han blev som nämnts också den förste som besatte ordförandeposten. Han var också med och arbetade för ett idrottsmuseum som 
sedan blev klart för invigning i Vänersborg den 6 april 1991.  Han medverkade också i samband med tioårsjubiléet  för WIS 1998. 
Bo efterlämnade sin hustru Kerstin, som han träffade under sina fyra år på Jägarskolan 1948-52 samt barnen Inga, Björn och Bo Jr 
samt sex barnbarn.  Begravningen äger rum i Östersund den 22 februari.
                                                                                                                                                         Sammanställt av Tommy Wahlsten

Bo Bostrand har avlidit

Harry Thiel har avlidit
Den 8 januari 2008 avled Harry Thiel och därmed ändades en unik ledargärning i svensk idrottshistoria. Harry föddes den 15 januari 
1912. Som 13-åring var han 1925 med och grundade Floby IF. Sedan föreningens tillkomst har Harry  varit verksam som styrelse-
medlem, ledare, domare, FT-kolumnist m.m. När Harry Thiel erhöll Falköping kommuns ledarstipendium om 10 000 kr, skänkte han 
denna summa till föreningens ungdomsverksamhet, vilket blev grundplåten för Håte-stipendiet som årligen utdelas till en spelare 
från pojk- resp. flicklag. Genom Håte-stipendiet lever Harry Thiels ledargärning vidare. Harry har dessutom verkat som styrelsele-
damot i Westgöta Idrottshistoriska Sällskap och vid tioårsjubileet i Gräfsnäs 1998 fick han liksom Bo Bostrand  utmärkelsen WIS 
diplom. För egen del minns jag Harry under flera fotbollsmöten i Floby och Stenstorp under 60, 70 och 80-talet bland annat när 
han ordnat Lasse Råberg från Elfsborg som spelande tränare i Floby IF 1968. Harry var nämligen Elfsborgsanhängare och han såg 
Elfsborgs allsvenska premiär på Idrottsplatsen i Borås den 1 augusti 1926 då han cyklat dit som 14-åring. Ett av mina sista möten 
med Harry var när vi träffades på Ryavallen den 12 maj 2004 i samband med matchen Elfsborg-Djurgården och kortet på Harry här 
nedan är från det mötet.
 
Här uppgifter som låg till grund för kultur-och fritidsnämndens beslut att tilldela Harry Falköpings kommuns föreningsledarstipen-
dium 2004:
 
Harry Thiel har varit aktiv och ledare i Floby IF i mer än 75 år. Som 13-
åring var han med och återbildade Floby IF 1925. Det började med friidrott
men sedan tog fotbollen överhanden. Harrys fotbollskarriär sträckte sig
över 21 år som aktiv spelare. 1933 vann han skytteligan med 39 mål.
Ledaruppdragen inom Floby IF inleddes redan 1927 med styrelseuppdrag.
Harry har också haft följande uppdrag. Ordförande 1933, 1984-1986, 1990 = 5 år
Kassör 1934, 1938 = 2 år, Sekreterare 1940 – 1983, 1989 = 45 år, Ledamot ytterligare 5 år.
 
Harry har tilldelats flera fina utmärkelser.
• Västergötlands fotbollsförbunds förtjänstmedalj i guld (1975)
• Svenska Fotbollsförbundets silvermedalj (1975)
• Svenska Fotbollsförbundets förtjänsttecken i guld (1986)
• Västergötlands Idrottsförbunds guldmedalj (1987)
• Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld (1993)

Under 20 år har Harry varit bas för de stora Sämsjöfesterna. Harry har också varit engagerad i olika kommittéer i Floby IF.
1995 var Harry en av deltagarna i gruppen som sammanställde jubileumsboken ”70 år med Floby IF”.
Harry Thiels ledarinsats är unik. Han har i stort sett funnits med sen Floby IF kom till och är fortfarande i hög grad med i föreningen. 
Hans insats för Flobyidrotten under decennier kan inte nog betonas.
 
Harry efterlämnar makan Astrid, barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Begravning ägde rum den 22 januari.
 
                   Sammanställt av Tommy Wahlsten



Tränarduo började på Månskensrinken
Ur Skaraborgs Allehanda den 13 januari 2007

De började sin karriär på Månskens-
rinken och är nu en meriterad tränar-
duo, som skolat världsåkare.
Konståkarna Christina Helgesson och 
Regina Jensen har ägnat stor det av sitt 
liv på is utomhus och i kalla ishallar, 
men har ett varmt förhållande till sin 
sport.

Tibro Konståkningsklubb startade sin 
verksamhet vintern 1967-68. Det var 
Regina Jensens pappa, Lars Gustavsson, 
som hade nappat på uppropet att starta 
konståkningsklubbar runt om i Västergöt-
land och såg till att det bildades en även 
i Tibro.
  Han läste in sig och tittade på filmer om 
konståkning, berättar Regina.
Hon var själv fem år och tillsammans med 
den några år äldre kompisen Christina 
Svensson (Helgesson) var hon med från 
början på utomhusbanan Månskensrinken 
vid Gamla IP.

Upplysta tjejer
Det var helt andra förhållanden då än 
idag.
  Isen var trög, man förfrös några tår och 
åkte ibland skridskor i
decimeterhögt vatten. Men tjejerna käm-
pade på, ivrigt påhejade och med stöd av 
föräldrarna.
Christina och Regina minns hur deras 
föräldrar lyste upp isbanan med hjälp av 
bilstrålkastarna för att deras barn skulle 
kunna träna.

Upptäcktes av Lago
Förhållandena med träning på uteis och 
tävling inomhus var långt ifrån idealiska. 
Det gick exempelvis inte att träna figu-
rer   som kräver precision och var ett av 
tävlingsmomenten på den tröga uteisen. 
Christina minns hur hon lade alldeles for 
mycket kraft i åkningen på figurprogram-
met vid sitt första junior SM.
  Jag tog lika mycket fart som utomhus, 
med följd att jag låg på 24:e plats av 36 
åkare efter figuråkningen. I friåkningen, 

som var min bästa gren, blev jag femma 
och slutade på 13:e plats totalt.
På plats vid tävlingen fanns Svenska 
Konståkningsförbundets Bengt Lago, som 
upptäckte Christinas talang och hjälpte 
henne med finansieringen av ett sommar-
läger där hon kunde träna fullt ut.

Krävande sport
Christina utvecklades snabbt och skörda-
de stora framgångar. Hon tog guld i junior 
SM, blev svensk och nordisk mästarin-
na, samt deltog i två Europamästerskap. 
Hon var även kvalificerad till VM, men 
förbundet hade inte råd att skicka någon 
deltagare.
När Christina var 19 år tog hon ett sab-
batsår för att studera. Så här efteråt funde-
rar hon på om det var så smart.
  Hade jag velat ha en karriär som åkare 
skulle jag fortsatt att tävla.
Samtidigt krävs det stora pengar för att nå 
den verkliga världseliten.
  Det är fruktansvärt dyrt på den nivån och 
blir dyrare ju högre upp man tävlar. Det är 
egentligen bara de tio bästa på VM som 
tjänar pengar på sitt åkande. Annars kos-
tar det bara.

Mentalt förberedd
Efter åtta år kunde så konståkarna ta den 
nyinvigda ishallen i besittning 1976. Den 
blev ett lyft för klubben och dess åkare. 
Många följde i Christinas spår och för 
Regina gick det ”hyggligt”, som hon ut-
trycker det, med tävlingar i såväl junior 
SM som NM.
 Jag låg ett par, tre snäpp under Christina. 
Åkningen var egentligen inte problemet, 
utan mer att hålla ordning på nerverna.
Att som ung åkare, ensam utföra sitt pro-
gram på den stora isytan inför granskande 
domare och publik kan sätta nerverna i 
dallring på vem som helst.
Regina har tagit med sig erfarenheten och 
arbetar nu mycket med den mentala biten 
som tränare. Det är också som tränare Re-
gina haft sina största framgångar.

Meriterade tränare
Sedan ett antal år tränar Christina och Re-
gina Tibro KK:s unga talanger och de är 
välmeriterade.
Adaptern Johanna Götesson deltog som 
första Tibroåkare vid världsmästerskapen 
i Washington 2003 och Christinas döttrar 
Viktoria och Joshi Helgesson tog i decem-
ber guld vid senior , respektive junior SM 
för att nämna några.
Tränarduon utbildar även andra konståk-
ningstränare.
  Vi svarar för Svenska Konståknings-
förbundets tränarutbildningar steg 3 och 
4 på Bosön utanför Stockholm, berättar 
Regina.
Att tränarparet gjort sig ett namn långt ut-
anför Tibro visar också intresset bland de 
nordiska konståkarna för att komma till 
konståkningslägret i ishallen mellan jul 
och nyår. Över hundra konståkare deltar 
varje år i Tibrolägret, som alltid är fullbo-
kat innan anmälningstiden gått ur.

Isshowerna
Christina och Regina är också, i högsta 
grad, involverade i isshowerna som klub-
ben ordnar vart annat år på temat ”on ice”. 
Showerna har har rönt stor uppskattning 
och lockat åkare och publik från när och 
fjärran genom åren.
  Ishowerna betyder mycket för åkarna och 
svetsar samman klubben, från de yngsta i 
skridskoskolan till eliten.
Tibro ishall är inte den ultimata showan-
läggningen, men publiken kommer troget 
åter och det är något speciellt med att stå 
påpälsad och trängas på läktaren i ishallen 
under ett par timmar och låta sig hänfö-
ras av de duktiga åkarna når de visar upp 
sina glittrande och glamourösa nummer 
till musik.
  Visst skulle det vara bekvämt för publi-
ken om de kunde sitta ned under föreställ-
ningen och vi har fått erbjudande om att 
förlägga den till andra orter, men nej, det 
är i Tibro den hör hemma, slår Regina och 
Christina fast.
                              LARS OLA CARLÉN
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I år blir det nog ingen snövinter..tror vi i alla fall nu i mitten av februari!
Alla hjärtans dag 2008 lyser solen från 
en molnfri himmel och vi västgötar hop-
pas på ännu en vår. En märklig vinter 
har förundrat oss, ingen is på Östersjön, 
isbrytarna får vila. Ingen snö mer än på 
en smal remsa längstmed fjällen till glädje 
för de skollediga ungdomar som kan resa 
dit. Vad som händer med snön i Dalarnas 
skogar inför årets Wasalopp är kanske 
lite nervöst för skidspårsmakarna. Räcker 

snön eller får de tillverka?
Januari blev en mild månad men blåsten 
fick många besvär med. Meterologerna 
, visa av erfarenhet skrämde upp oss för 
hiskeliga stormar men som tur var hände 
inget alltför farligt.
Den vita snön som täcker berg och backar 
får vi nog inte se men vita backar kan 
snart vara här igen men då med ljuva sip-
por små!!



Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap 
bildades i mars 2007 och hade under 
januari och februari en interimsstyrelse 
som med stort stöd av SISU lyckades en-
gagera många Trollhättebor som tillta-
lades av idéerna om ett ldrottshistoriskt 
sällskap.
Ett välbesökt årsmöte valde styrelse och 
antog stadgar.Styrelsen fick följande sam-
mansättning: 
Ordförande Hasse Rosendahl, vice ord-
förande Claes Göran Petre. Kassör Stig 
Svantesson, sekreterare Gunnel Anders-
son, ledamöter Karin Monsén Karisson. 
Elizabeth Nyström och Harry Lindell. 
Suppleanter Leif Johansson och ”Stiinsen” 
Andersson. 
Här följer litet fakta kring styrelseledamö-
terna. 

”Stinsen” Andersson är en välkänd pro-
fil inom Trollhätteidrotten och som lärare 
på Magnus Abergsgymnasiet.Den nu 64 
årige ”Stinsen” jobbar också som fri-
lansjournalist för bl. a. Borås tidning och 
Bohuslänningen.Under senare år har han 
blivit en storsamlare vad gäller klubbnålar 
och över 4000 nålar finns nu ordnade och 
katalogiserade enligt konstens alla regler. 
Under sin aktiva karriär spelade han fot-
boll i IFK Trollhättan och bandy i Gripen i 
dåvarande div.3. Ledaruppdragen startade 
tidigt bl. a. var han som 15 åring sekrete-
rare i Gripens ungdomssektion.”Stinsen” 
har representerat föreningar i fem olika Di-
striktsförbund: Skåne   Näsby IF,Halland   
IF Vapnö,Västergötland   IFK Trollhättan 
och Skoftebyns IF, Bohuslän   Hjärtums 
IS samt Göteborg   Kungälvs SK. Ut-
märkelser har han fått av Västergötlands 
Fotbollsförbund,Västergötlands Bandy-
förbund och Västergötlands Idrottsförbund 
.”Stinsen” heter egentligen Sven Eric men 
alla säger ”Stinsen” även eleverna i sko-
lan. 

Leif Johansson,”Loffen” kallad har varit 
och är en välkänd person inom oriente-
ringssporten.Den aktiva karriären inleddes 
tidigt och framfarten i orienteringsskogar-
na höll under många år hög Svensk elitni-
vå. Leif ”Loffen” Johansson har varit ban-
läggare för Vikingaträffen 22 ggr.  Finns 
numera bland starka ledare i Trollhättans 
Skid  och Orienteringsklubb. 

Karin Monsén Karlsson sitter som supp-
leant i styrelsen för Westgöta ldrottshisto-
riska Sällskap, och var en tidig påskyndare 
till bildandet av Trollhättans Idrottshisto-
riska Sällskap. Även Karin var en duktig 

orienterare och finns nu bland TSOK le-
darna..Som ung representerade hon juni-
orlandslaget och har som ledare haft be-
fattningar som ordförande, pressansvarig , 
projektansvarig m m inom Västergötlands 
Orienteringsförbund.Karin erhöll 2005 
RF:s förtjänsttecken i guld. 

Stig Svantesson med ekonom som yr-
kesbenämning blev passande nog kassör.
Den aktiva karriären präglades av fotboll, 
Skoftebyns IF och bordtennis, Trollhät-
tans BTK. Stig hann även med att pröva 
på rodd i Trollhättans RS.Numera är Stig 
ordförande i Upphårads IS efter att ha varit 
fotbollstränare i ett antal föreningar i och 
runt omkring Trollhättan. 

Elizabeth Nyström, f d riksdagsledamot 
för moderaterna och nu 1:e vice ordförande 
i Kommunfullmäktige i Trollhättan, hade 
stora framgångar inom rallysporten på 60 
och 70 talet. Tillsammans med Pat Moss, 
Eric ”På takets” hustru, skördades många 
och stora internationella framgångar. Epi-
tetet på den tiden var ”att de körde som 
karlar” men sanningen var att de körde 
snabbare än de flesta manliga tävlanden. 
Harry Lindell, född 1934, var aktiv löpare 
i Trollhättans IF. De riktigt stora idrottsliga 
framgångarna kom när Harry fortsatte som 
veteranlöpare. Han tävlade i veteran VM 
i Göteborg 1977, EM i via Reggio 1978, 
EM i Helsingfors 1980,EM i Strasburg 
1982, och EM i Brighton 1984. Vid VM 
1977 blev han 5:a på 1.500 m och tiden 
3.59.7 var då världsrekord för 43 åringar. 
l det civila har Harry handlat med herrkon-
fektion och träffande nog heter hans före-
tag Stjärnkläder. Harry har varit tävling-
ledare för TIF:terrängen 1966-91 och för 
Trestadsmaran 1982 -84. Kraftprovet, som 
startade 1986 och numera är en tävling 
med internationell status, leds av Harry 
sedan starten. 1989 tilldelades han Väster-
götlands Idrottsförbunds förtjänstmedalj i 
guld. 

Claes Göran Petre har alltid varit med på 
ett hörn i Trollhätteidrotten. Redan under 
gymnasietiden framkom ledartalanger och 
efter studier till advokat blev han Troll-
hättan trogen. Ordförande i Trollhättans 
Golfklubb under 10 talet år. Ordförande 
I FCT fotbollskubben som elitsatsar. Di-
verse uppdrag inom utredningar och inte 
att förglömma domare i handboll under 
många år.Här finns ett oförglömligt minne 
men det får Claes Göran själv berätta nå-
gon gång.

Gunnel Andersson är lärare till professio-
nen och har varit ordförande i TIF plus att 
hon haft diverse uppdrag inom friidrotten. 
Gunnel har erfarenhet av att vara förälder 
till elitsatsande barn. Dottern Erika inom 
friidrott och sonen Gustav inom fotbollen. 
Gustav spelade i allsvenskan för Frölunda, 
IFK Göteborg och nu senast i Helsing-
borgs lF. Tyvärr sätter en skada stopp för 
den fortsatta karriären men Gustav har va-
rit förutseende och skaffat sig en lärarut-
bildning som nu kommer väl till pass.

Ordförande är Hasse Rosendahl som efter 
mer än 40 år inom Trollhättans skolväsen-
de numera är ”friherre”. Några stora fram-
gångar som aktiv blev det inte men debute-
rade som 15 åring i Gripen A lag. Spelade 
ishockey i TIF:s div.3 lag. DM mästare i 
fotboll för juniorer i IFK Trollhättan och 
ansågs så lovande att han kallades och kall-
las än idag för ”Nacka”. En tumöropera-
tion 1960 ändade den aktiva karrären men 
som ledare i IFK Trollhättan och Gripen 
upplevdes idrottsliga framgångar. IFK:s 
återkomst till dåvarande div.3 och Gripens 
avancemang till Allsvenskan. Var under 
några år ordförande i Västergötlands Ban-
dyförbund. Mer än 20 år i Gripens styrelse 
varav 10 år som ordförande.

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap/
                                         Hasse Rosendahl

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap
Presentation av styrelsen
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Efter stadsbildningen 1916 växte 
Trollhättans bebyggelse i nya 
områden åt norr och öster. Idrot-
ten blev fritidssysslan för många 
ungdomar som till vardags slet i 
smutsiga miljöer i fabrikerna. 
1921 bildade några Sandhems  och 
Stavrepojkar föreningen Stavereds 
BK. Samma år slogs klubben sam-
man med det året innan bildade 
BK Kamraterna. Vid sammanslag-
ningen antog föreningen det nya 
namnet Idrottsföreningen Kamra-
terna, Trollhättan. 
Grabbarna från Egna Hem och 
Stavered bildade sedan stommen i 
IFK:s A lag under hela 20 talet. 
   Den 9 september 1930 bildades 
Staveredslunds 1K av ett gäng grabbar i 
20 årsåldern. På programmet stod fotboll 
och allmän idrott. Klubben saknade dock 
lämplig idrottsplats och trots att en av sta-
dens stora fotbollsidoler, Erik ”Kedda” Er-
iksson utsågs till instruktör blev fotbollen 
vilande. Friidrottarna fick tillgång till en 
markplätt som de med stor entusiasm plöj-
de, harvade och jämnade ut till en använd-
bar plats för friidrottsträning. Där kunde 
klubbens hoppare och kastare genomföra 
sitt mästerskap, medan löparna var hänvi-
sade till en liten grusväg i närheten. Göte 
Bjurbäck och Herbert Eriksson var två av 
de löpare som skördade framgångar på ett 
nationellt plan under 30 talet. 
   Intresset växte och 1931 ändrades nam-
net till Trollhättans SK. Då hade också 
gymnastik och bandy skrivits in i program-
met. Under 40 talet blev kvartersfotbollen 

en viktig rekryteringsbas för de större för-
eningarna. I Egna Hems IK fanns bröderna 
Hasse och Åke Olsson, senare allsvenska 
i GAlS respektive Djurgården. Stavereds 
BK, som återuppstod 1946, fostrade bl.a. 
Leif ”Timpa” Hammar, Ove Hellmér som 
bägge spelat fotboll på elitnivå. 
   Fotbollen dominerade ute i stadsdelarna 
och 1946 bildades distriktsklubbarna Fal-
lens IK och Trollhättans AIK. Genom en 
sammanslagning 1958 bildades Trollhät-
tans FK som då hade tillgång till en egen 
anläggning i Stavered, en anläggning som 
byggdes helt av medlemmarna själva.   
   1975 tog klubben för första gången klivet 
upp i dåvarande division 3, resultatet av en 
målmedveten ungdomssatsning. Målvak-
terna Tommy Blomberg och Stefan Dahlin 
blev allsvenska i Örgryte och Oddevold 
och Stefans TFK fostrade söner finns nu 

Stavrelunds IP,  STIP
Ett exempel på en stadsdelsidrottplats. Här har TFK fot-
bollsverksamhet i stor skala på både pojk- och flicksidan.
Här fostrades bl. a. Håkan Mild.

i IFK Göteborg och som proffs i 
Norge. 
   Vid sidan av det rent idrottsliga 
startade TFK på 70 talet den för-
sta föreningsdrivna fritidsgården i 
landet, även det en medveten sats-
ning på att fånga upp ungdomar i 
stadsdelen i en meningsfull social 
verksamhet.   
   1987, premiäråret i division 2, 
debuterade en 16 årig lintott i den 
röd vita A-lagsdressen. Borta mot 
Varberg blev Håkan Mild målskytt 
och resten är, som man brukar 

säga, historia. Sedan 5-årsåldern hade Hå-
kan tillbringat nästan all ledig tid på Stav-
relunds IP, nu väntade all världens arenor. 
I dag hänger matchtröjorna från Håkans 
olika klubbar och landslag i klubblokalen 
på den idrottsplats där allting började och 
dit Håkan ständigt återvänder för en fika 
med spelare och ledare från förr. 
   Fotbollen och männen har dominerat 
idrotten i Stavered, men TFK var redan 
1968 pionjärer i damfotbollen. Den för-
sta matchen spelades som en förmatch till 
herrlaget inför över 600 åskådare. Noter-
bart är, att när herrmatchen startade hade 
drygt hälften av åskådarna gått hem. Efter 
bildandet av FC Trollhättan 2003 domine-
rar ungdomsverksamheten på Stavrelunds 
IP, den idrottsplats som medlemmarna 
byggde redan 1950.

                                           Bosse Eriksson

Orientering och skidor i Trollhättan
Orientering och skidor har alltid varit 
stora sporter i Trollhättan. Här är en li-
ten sammanställning om klubbar, 
tävlingar och framgångar.

Trollhättans Skid- och orienterings-
klubb (TSOK)
Klubben bildades den 25 november 1937 
av ett 30-tal skidvänner. Då beslutades att 
föreningens namn skulle vara Trollhättans 
Skidklubb (TSkK). 1954 ändrade klubben 
sitt namn till TSOK.

Några fakta ut klubbhistorien:
Då man saknade omklädningsmöjligheter 
från början fick man en liten arbetsbod av 
Trollhätte Kraftverk. Den placerades i ut-
kanten av Björndalsterrängen väster om 
Trollhättan.
Snart stog det klart att man behövde en 

klubbstuga. 1946 började man bygga på en 
stuga. Efter stor, frivillig arbetsinsats och 
en del lån stod stugan färdig till 10-årsjubi-
leet 1947. Tillbyggnad har skett 1960 och 
1980.
    År 1939 bildades en orienteringssektion 
som nu är den dominerande.
Skidåkning har på grund av snöfattiga 
vintrar inte utövats i den omfattning man 
hoppats på. Men det finns många Vasa-
loppsåkare, flera har åkt över 30 lopp.
På senare år har multisport tillkommit som 
ny gren. 
   I Trollhättan är klubben känd och respek-
terad som duktig arrangörsklubb. Två SM-
tävlingar i orientering har genomförts. 1967 
genomfördes natt-SM och 1987 Lång-SM.  
2011 är det dags igen då klubben kommer 
att vara värd för SM på medeldistans.
  Orienteringstävlingen Vikingaträffen 

startade 1952. På annandag påsk i år är det 
jubileum, då genomförs den 50: e Vikinga-
träffen.  22 st. av dessa har haft Leif ”Lof-
fe” Johansson som banläggare, en presta-
tion värd all beundran! Tillsammans med 
Trollhättans IF arrangerar man varje år 
Kraftprovet, Marathonstafetten och Åkes 
Poängterräng.
   Ulf Smedberg, Åke Jönsson och Björn 
Kristiansson är tre av klubbens bästa 
orienterare. Ulf kom på andra plats på 
SM och på sjätte plats i en nordisk lands-
kamp 1962. 1987, när klubben arrangerade 
SM lång vann Åke Jönsson H21-klassen. 
Björn Kristiansson hade en kanonsäsong 
1994 när han var tvåa på både SM-klassisk 
och SM-lång, 
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TIF:s damlag blev innofficiella Europamästare 1985. Här ses laget efter segern i franska Menton.

Trollhättans IF:s Damfotboll
Ur TIF:s jubileumsskrift 1996 ( 90-årsjubileum )

Trollhättans IF startade med damfotboll i 
början av 1970-talet. Västergötland var 
föregångare när det gällde fotboll för da-
mer (bl. a. Öxabäck) därför var det helt 
naturligt att Trollhättans IF startade en 
Damfotbollssektion. 
Träningsspelet kom ingång under slutet att 
1971 samt i mer organiserad form med se-
riespel under 1972. Framgångarna lät inte 
vänta på sig utan under de närmaste åren 
avancerade damerna ifrån de mer lokala, 
för att efter några år komma med i de för-
bundsserier som Svenska Fotbollsförbun-
det administrerade. Detta innebar att dam-
fotbollen togs på allvar både i Trollhättan 
och i stora delar av Sverige. 
   En mera målinriktad satsning började ta 
form. I slutet av 70-talet var så TIF ”stans 
bästa lag”. Med framgångarna fick övriga 
föreningar i Västsverige upp ögonen för 
Trollhättan och unga talanger ville söka 
lyckan hos ett seriöst satsande lag. TIF 
avanceradde 1979 till div. 1, vilken var en 
av fyra förbundsserier. 
   De verkligt stora framgångarna kom i 
början av 80-talet med slutspel i Folksam 
Cup ( Svenska Cupen) med direktsändning 
av hela slutspelet i Svensk TV. Cupäven-
tyret slutade med en hedrande 3:e plats. 
Denna framgång innebar att också enskil-
da spelare fick möjligheter att visa upp sig 
på uppsamlingsläger för landslaget. Gu-
nilla Engström var den första i raden som 
var med i EM-truppen mot England. Efter 
några år kom en annan TIF-are med i blå-
gult, Helena Carlsson. 

   Lena Videkull var och är den stora stjär-
nan som fostrats i TIF. Hon spelade senare 
i Malmö FF och var säker skyttedrottning 
i både högsta serien och landslaget. På 
Lenas meritlista finns EM-, VM- och OS-
slutspel. Hon var den tongivande när TIF-
damerna spelade sig fram till SM-final ef-
ter ett par fantastiska mål mot Hammarby. 
l finalen mot formstarka Jitex var det för 
damfotboll i Sverige en otrolig publiktill-
strömning. Hela 2865 betalande åskådare. 
Tyvärr blev TIF utspelat med 6-1 men bjöd 
bra motstånd de första 45 minuterna. 
   Framgångarna innebar att TIF fick repre-
sentera Sveriges färger i den inoficiella Eu-

ropacupen för klubblag i Franska Menton 
1985. Det Franska äventyret blev en enda 
lång segersvit och TIF stod som slutsegra-
re efter att ha besegrat lag som Sparta Prag, 
Standard Liege, Tor Worrstedt, Soyaux och 
DFC Bern. 

Trollhättans IF Damlag: 
Europacupmästare för Damlag 
Nordiska mästare inomhus (2 gånger) 
2:a i Svenska mästerskapen (finalförlust 
mot Jitex) 
3: a i Folksam Cup 
3:a i Hallsvenskan 
Distriktsmästare

1958 kom klubben på åttonde plats i 
10-milakavlen och 1988 kom man på sjätte 
plats i samma tävling.
   7 st. Älgskinn hänger i Skidstugan som 
bevis för bästa klubb på DM-tävlingar.
Ulf Smedberg har varit klubbens kartri-
tare nummer ett. Tolv stycken kartblad har 
framställts av honom.
   Tidigare hade TSOK en mycket livaktig 
backsektion. En backe med möjlighet att 
hoppa 30 meter invigdes 1952. Premiären 
sågs av en publik på 3000 personer.
   1983 fick klubben en svensk mästare ge-
nom Christer Bratt som vann med ett hopp 
på 113 meter. Pappan Anders Bratt var den 
höll i backträningen under många år och 
lärde många Trollhättepojkar att hoppa. 
På grund av dålig snötillgång revs backen 
2007
   Även i skidor och skidorientering har 
TSOK varit mycket aktiv.

Trollhättans Sportklubb (TSK)
Klubben bildades den 9 september 1930. 
1933 började man med orientering. Redan 
samma år arrangerade man sin första täv-
ling med 43 startande.
   1946 genomfördes den första ”Troll-
fejden” som omväxlande med ”Trollhät-
tenatta” genomfördes fram till 1996. 1978 
arrangerade TSK SM i budkavleoriente-
ring och genom åren har också ett antal 
DM-tävlingar genomförts, senast Natt-DM 
1999.
   Genom åren har flera stora ungdoms-
kullar drivits fram med stora framgångar. 
1981 vann Britt Flakberg totalsegern i 
O-ringens 5-dagars och senare samma år 
även Skol-SM.
   Även i skidor har TSK varit mycket ak-
tiva. Elljusloppet ”Strömsrännet” samlade 
Götalandseliten på 70-80talet när snötill-
gången var god
   Verksamheten bedrivs med Slätthults 
motionsgård som bas.  

Orienteringsklubben Flundrehof 
(OKF)
OKF bildades 20 maj, 1948. Man har sin 
klubbstuga ”Rödjan” i Sjuntorp och har 
även Upphärad som upptagningsområde. 
Största tävlingsframgången kom 1985 när 
juniortrion Anders Johansson, Anders Jär-
velä och Arto Rautiainen vann Budkavle-
SM.
   På senare år har precisionsorientering bli-
vit en specialitet. Bernt Gustavsson har va-
rit uttagen till landslaget flera gånger och 
förra året kom största framgången när han 
blev trea vid VM.
Förra året arrangerade OKF också SM i 
Pre-O med Bernt som banläggare.
   Andra klubbar som haft orientering på 
programmet är Trollhättans Roddsällskap 
under 30-talet, OK Trollhättans Godtemp-
lare (OKTG) under 40-50-talet och IF 
SAAB på 60-, 70, och 80-talet.

                                       Hasse Johansson
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Trollhättans Roddsällskap, TRS
Trollhättans Roddsällskap, TRS, bilda-
des i aug 1925, då man beslöt ”bildandet 
av en roddsammanslutning”.
Tävlingsrodden startade två år senare med 
det s k ”Munterlaget” bestående av Kalle 
Alle, och Torsten Munter, ”Pebben” Jo-
hansson och Kurt Kihlberg som cox.
På programmet stod även ”orienteringsöv-
ningar”. Första riktiga tävlingen hölls 22 
oktober 1933. Även skidtävlingar anord-
nades.
   Första segern i en nationell tävling i rodd 
kom 1942 i fyra med styrman. Besättning 
var: S-0 Boberg, Evert Bergqvist, Börje 
Folcke och Åke Randhem. Cox var Bertil 
Magnusson.
Vem inom roddsporten i Västergötland har 
inte hört talas om att Börje Folcke, Åke 
Randhem och coxen Evert ”Plumpén” 
Svensson blev distriktsmästare i tvåa med 
styrman 1943?
 -Troligen ingen av ”di gamle” i alla fall -.

Gösta Eriksson och Olle Larsson tog OS-silver i fyrmansbåt vid OS 
1945 i Melbourne. De blev Europamästare och Nordisk Mästare 
samt erövrade 10-talet Sv. mästerskap. Gösta och Olle bidrog till att 
roddsporten var stor i Trollhättan mellan 50- och 60-talet.

   Börje blev snart en av de 
riktigt stora inom svensk 
och nordisk roddsport, 
med åtskilliga styrelse- och 
ledaruppdrag.
   Två SM-titlar och land-
skapsseger i Polen blev det 
för Karl-Erik Aktiv, Knut 
Tössberg, Nils Söder och 
Bror Ekberg - med coxen 
Evert Svensson, den s k 
”Polen-fyran”.
   Olle Larsson och Gösta 
Eriksson kom med i täv-
lingssammanhang 1950, 
vilket resulterade i flera 
SM, landslagsuppdrag, 2 
silver vid EM i Gent, sil-
ver i fyra med styrman och 
fjärdeplats i åtta vid OS i 
Melbourne och 3 NM.
   TRS vann det populära långloppet - Gö-

taälvrodden - 1955 i lånad båt från Göte-
borgs Rodd- förening.
   Det blev ett svart år i TRS historia 1960. 
Olle Larsson omkommer i en olycka i sitt 
arbete som befälhavare på kanalverkets 
bogserbåt Polhem.
   TRS juniorer vinner JSM i den nya åttan 
1961, där Gösta vinner SM i singel. Där-
med blir Gösta ende svensk som har SM-
segrar i samtliga 7 klasser. 
   I mitten på 70-talet får äntligen TRS 
ett nytt båthus då fullmäktige beviljar ett 
anslag. Volvo-Flygmotors industribrand-
kår eldade det gamla.
   Åren 1970 och framöver präglas av juni-
orframgångar och TRS är nu åter represen-
terade i landslagssammanhang.
   Sedan 1984 är TRS tillsammans med Lil-
la Edets roddare, Uddevalla RK och Vä-
nersborgs RK arrangörer av den populära 
Ryrsjöregattan.

                                          Gösta Eriksson

Bilden visar ett båtdop och i mörk kavaj syns Börge Folke. Han var roddens starke man och låg bakom 
satsningen Three Towns och den engagerade Gustav Thordén som blev den förste store sponsorn till 
Svensk Idrott.

Trollhättans IF - friidrott
Redan från starten 1906 har TIF blivit 
begåvade med framgångsrika idrottare. 
Vi minns Alexis Ahlgren som då var 
medlem och 1912 satte nytt världsre-
kord i marathon (ende svensk som inne-
haft rekordet). Visserligen hade han då 
flyttat till Amerika för att tjäna pengar 
på att springa. 
1920 talet var en av föreningens storhets-
tider med aktiva som bl.a. tre brödrapar 
Herbert och Gunnar Persson (Hogstrand), 
Tage och Lennart Carlsson, Olle och Bengt 
Sandqvist. Från denna period kan vi också 
nämna Ville Genander och Helmer Karls-
son. Från 30-40 och 50-talet var de stora 
namnen Bertil Thunblad, Nils Bohman, 
Nils Widell och inte minst Stig Claesson. 
Dessutom Ingemar Johansson (Bennhage), 
Hasse Lundén, Jonny Dahlén och Bror 
Ström.

   Från 60-70 talet har jag själv många ”goa” 
och glada minnen. När jag började träna 
löpning med TIF, hade vi en mycket duktig 
löpare  Jörgen Stensson  som när vi skulle 
träna bara sa... följ mej pojkar 
så blir ni tvåa, sedan var det full 
fart ut i skogen. Vid denna tiden 
blev jag också bekant med leda-
ren och idésprutan Åke Johans-
son som år 2008 fortfarande är 
aktiv. Dagens store tränare är 
Gunter Gross som gjort TIF till 
en av Västergötlands bästa lö-
parklubbar.
    Ett roligt minne kommer från 
Kraftprovet. Första året  1986  
lottade vi ut en del priser och 
en man på 238:de plats vann en 
möbel. Han var strålande glad 
och utbrast:  

-Titta vad jag har vunnit och där borta lig-
ger min fru avsvimmad.
                                             
                                             Harry Lindell

Alexis Ahlgren tävlade för Trollhättans IF,  IFK Göteborg och 
Fredrikshof. Han blev proffs i Amerika. Deltog i OS 1912 i 
Stockholm. Samma år satte han världsrekord i marathon vid 
tävling i Hälsingborg
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Boxare i Trollhättan
Olle ”Skoftebyn” Bengtsson är utan 
tvekan den populäraste idrottsman 
som varit skrudad i trollhättefärger. 
Därtill är Olles meriter i boxningsring-
en mycket imponerande. 
Han är Sveriges bäste mellanviktare ge-
nom tiderna och han boxade jämnt med 
världstoppen som yrkesman. Under en 
följd av år var han en av de bästa mellan-
viktarna i Europa. 
   Blott 14 år klev Olle för första gången 
upp i ringen i gamla legendariska Ting-
vallahallen. Och det blev vinst redan i för-
sta matchen. Olle kom att boxa hela 120 
matcher med tröja på. Han vann mer än 
100! De flesta av motståndarna fick inte 
vara med i tre ronder. 
   Olle blev så småningom svensk mästare, 
landskampsvinnare och Stor Grabb. Efter 
att ha blivit svensk mästare 1948 fick han 
erbjudande från Edwin Ahlqvist att gå 
över till proffslägret. Prodebuten skedde 
i oktober det året i en gala i Mässhallen 
då Olle Tandberg boxade huvudmatch. 
”Skoftebyn” mötte i sin debut med bar 
överkropp en fransman som hette Eugene 
Leclerq och Trollhättans förste och ende 

proffsboxare genom tiderna inledde med 
en klar poängseger. Olles första promat-
cher skvallrade om något stort. Edwin 
Ahlqvist hade fått en inbjudan att resa till 
Amerika med finländaren Elis Ask   och 
Olle fick följa med. Ahlqvist ordnade en 
match för Olle i Baltimore och det blev 
succé direkt.
Olle slog ut sin motståndare Jim Robin-

OLLE ”SKOFTEBYN” BENGTSSON
son redan i andra ronden. Vid ringside den 
gången satt den då genom tiderna mest 
populäre tungviktsmästaren Jack Demp-
sey. Han blev mycket entusiastisk över 
Olles utmärkta boxning och ville att han 
skulle stanna och gå ytterligare matcher. 
Den grabben kan bli något stort här, sa 
Dempsey till Edwin Ahlqvist. Men Olle, 
som alltid var hemkär, gick inte att över-
tala. Han ville hem. Olle kom tillbaka till 
Trollhättan och Mässhallen i Göteborg. 25 
matcher innehöll prokarriären. Det blev 
seger i 23 av dem. Olle radade upp seg-
rar   mot meriterat motstånd, bland annat 
mot danske Chris Christensen som blev 
utklassad av Olle i Mässhallen men som 
ändå året efter stod som europamästare. 
   Den match som gav Olle störst rubriker 
var mötet med exvärldsmästaren Randy 
Turpin. Efter tio stenhårda ronder i Lon-
don vann Turpin, som slogs groggy i andra 
ronden, med knappast möjliga marginal. 
   Olle fick aldrig den EM fight som han 
var värd. Edwin Ahlqvist hade Ingemar 
Johansson och Olle Tandberg och tung-
viktare har alltid företräde.

ROY BENGTSSON
Näst bäste boxaren I Trollhättans histo-
ria är utan tvekan Roy Bengtsson som 
sedermera bytte namn till Svedberg. Roy 
tillhörde den svenska eliten under första 
delen av 1950 talet. Han slog hårt med 
tanke på att han var blott bantamviktare. 
Roy var en snabb, hård fighter som både 
kunde kriga och boxa stilmässigt, rent och 

vackert. Tekniken och rörligheten låg på 
hög nivå. Svensk juniormästare blev han 
1944, då för Trollhättans Boxningsklubb 
som sedermera gick upp i Saab. Sitt för-
sta senior SM erövrade han1950 i de gul-
svarta skoftebyfärgerna. Därefter var han 
svensk champion både 1952 och 1953, 
men då var klubbadressen Djurgården.

Givetvis innehöll den fina ringkarriären 
åtskilliga landskampsvinster som vid ett 
tillfälle renderade honom Kabompokalen 
som tecken på att han korats till lands-
kampens bäste boxare klass för klass. 
Den framgångsrika karriären avslutade 
han i Redbergslids BK med många meri-
terande triumfer.

GUNNAR ”JOCKE” ANDERSSON
Gunnar ”Jocke” Andersson tillhör ock-
så de främsta pugilisterna i Trollhättan. 
1952 blev han svensk juniormästare i den 
tidens hårda konkurrens. Gunnar boxade 
i åtskilliga år direkt under eliten och blev 

belönad med flera landskampsuppdrag 
där en seger i Köpenhamn bidrog till 
svensk slutseger. Pugilismen har fortsatt 
inom familjen. Bettan Andersson, ordfö-
rande i Svenska Boxningsförbundet och 

bekant för de flesta som följer ringleken, 
har nämligen Gunnar som pappa. Hon har 
dessutom flera internationella uppdrag.
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Bastu, sauna eller hudgymnastik för folket!
Tro inte att man badar bara för att bli 
ren! Nej, lika viktigt är att man får sin 
hudgymnastik. 
Hur går detta till? Jo, kroppen nedsänkes 
i 36-gradigt vatten. Då vidgar sig blod-
kärlen och huden rodnar. Lämnar man 
då badet utan åtgärd slappas de vidgande 
hudkärlen och en känsla av kyla inträder. 
Men om det varma badet åtföljs av en av-
kylande dusch, på högst 20°, drar hudkär-
len ihop sig och efterföljs av en normal 
reaktion med blodflödet och allmän vär-
meförnimmelse. Huden har nu genomgått 

olika stadier med omväxlande vidgning 
och sammandragning. Denna hudgym-
nastik är stärkande och uppkommer i än 
högre grad genom bastubad. Bastubadan-
dets betydelse för kroppen och hälsan 
uppmärksammades av ”Riksföreningen 
för Gymnastikens Främjande” som tog 
upp på sitt program, att propagera för byg-
gande av badstugor runt om i vårt land, 
helst på varje gård. En förhöjd folkhälsa 
skulle följas därav. 1935 anordnade Väs-
tergötlands Gymnastikförbund en propa-
gandaturné för bastubad. Gymnastiksdi-

rektör Jan Ottoson hade ägnat stor kraft 
åt bastubygge på Sveriges landsbygd och 
fick nu av Sveriges Gymnastikförbund 
ekonomiskt understöd för att organisera 
uppläggningen av badpropagandan i di-
strikten. Propagandan föll väl ut och runt 
om i landet byggdes tusentals bastustugor 
till gagn för hälsan och välbefinnandet för 
folket.

           Marita Wasling
           Borås Idrottshistoriska Sällskap



Hans Alsér
Stig Hagberg skrev år 1956 följande

Jag har haft nöjet att följa pingisspor-
ten   och det ganska intensivt   de se-
naste tio åren. Utan att räkna upp en 
massa namn, så går jag inte till över-
drift om jag säger att det kommit fram 
en kronprins per säsong   minst.
   Vi har med andra ord inte saknat fynd 
här i landet. Men, men... Det har stort sett 
inte blivit mer än fynd. De stora, otvivel-
aktiga genombrotten har saknats.
   Helt utan skuld till haussningen av fynd 
har jag knappast varit. Det har varit många 
man trott på   men förgäves. Strängt taget 
är det bara en enda av allesammans som 
visat sig hålla måttet: Björne Mellström.
   Det fanns visserligen en period   vid ti-
den för VM 1954  då man hade anledning 
att tvivla på den gode Björnes kapacitet, 
men det ändrade sig snabbt. Den grabben 
var det värt att offra rader och rubriker på. 
Han tålde det. En söderkis med vyer och 
klar blick för vad elitspel kan föra med 
sig. Nu har jag ett annat fynd att rapporte-
ra. Det är möjligt att jag misstar mig men 
är detta tips felaktigt, då blir det inga fler 
fynd från min sida.
   Hans Alsér, en 14 årig boråsare med 
blixtrande temperament och huvudet på 
skaft, är grabben som svensk bordtennis 
har all anledning att vänta sig stora saker 
av. På Västergötlands DM snodde han 
hem sex segrar. (Junior  och seniorsingel, 
mixed, herrdubbel, junior  och seniorlag.)
   Det bästa med Hans Alsér är enligt mitt 
förmenande åldern. Tänk er, grabben har 
två år kvar som junior! Gamle mästaren 
Liss Larsson var visserligen inte med i 
singel DM, men jag kan tala om att Hans 
Alsér vann över Liss i lagmatchen, när 
Byttorp slog allsvenska Norrby med 5 3. 
Hans vann också över Gusten Jonsson   ja, 
där var siffrorna på gränsen till utklass-
ning.
   Hans Alsér är en s. k. svampgubbe. Det 
har alla hans motståndare fått erfara. De-
fensiven, som sitter i högsätet, är kort och 
tvär och får de flesta att slå bort sig. Men 
Hans kan slå själv också. Forehanden är 
det åtskilligt med »punch» i. Det blixtrar 
och ryker kring bordet när boråsgrabben 
agerar. Det är full rulle och ingen pardon. 
Självkritiken är hörbar. Många tycker att 
Hans är för högljudd vid bordet.
   Det är naturligtvis farligt att beskriva 
årets suveräne västgötamästare som un-
derbarn. Det kan stiga åt huvudet.. Men 
om nu grabben gör en sådan insats, som 
kan betecknas som rekordartad, varför 
inte erkänna det utan att tvivla på hans 
karaktär?

   Jag var hemma hos Hans Alsér en kväll, 
och träffade pappa Bertil, mamma Lilly 
och systern Christina. Efter den visiten är 
jag beredd att satsa min sista skjorta på 
Hans som kommande storspelare. Hela 
hans familj sluter upp kring honom. Är 
intresserad, hjälper honom och tror på ho-
nom. Ser försynt till att skolan inte kom-
mer i kläm.
   Själv sa Hans så här efter DM segrarna:   
Egentligen var det inte så märkvärdigt. 
Jag spelade mitt spel utan att konstra till 
det hela. Det räckte. Men nu blir det värre. 
Alla vill vinna över mig och jag får na-
turligtvis vara beredd på några kraftiga 
smällar.
   En förståndig kommentar av en 14 åring 
eller hur? Alltså: Hans Alsér från Byt-
torp i Borås är dagens stora pingislöfte. 
Givetvis kommer han till SM och där blir 
det svåra prov för honom. Vänta inte för 
mycket av grabben. Kräv ingenting. Efter 
de stora framgångarna lurar bakslagen.

                                                           Hag

FAKTA

Hans Alsér, en av Sveriges bästa 
bordtennisspelare genom tiderna:

Världsmästare i dubbel i par med 
Kjell Johansson år 1967 och 1969.
Junioreuropamästare i singel och 
dubbel 1957.
Europamästare i singel 1962, 
1970.
Europamästare i dubbel tillsam-
mans med Kjell Johansson 1966.
Europamästare i lag 1964 (Len-
nart Oden, Kjell Johansson, Hans 
Alser, Karl-Johan Bernhardt, Chris-
ter Johansson), 1966 (Karl-Johan 
Bernhardt, Hans Alser, Kjell Jo-
hansson, Christer Johansson, Jörgen 
Rosberg), 1968 (Bo Persson, Kjell 
Johansson, Hans Alser, Rolf An-
dersson, Karl-Johan Bernhardt) och 
1970 ( (Hans Alser, Kjell Johansson, 
Stellan Bengtsson, Karl-Johan Bern-
hardt, Bo Persson).

Hans Alser hade en spelstil som 
innefattade en hel del topspin från 
bakplan samt ballongplockningar. 
Hans Alsér tillhör de spelare som 
förändrade bordtennisen under sin 
aktiva tid. Han deltog aktivt i ma-
terialutveckling inom sporten. För 
rackettillverkaren Stiga designade 
han ett racket med en fattning som 
än idag kallas ”the Alsér grip”.

Hans Alsér omkom tragiskt i en flyg-
olycka den 15:e januari 1977 då ett av 
Linjeflygs flygplan havererade under 
inflygning till Bromma flygplats och 
samtliga 22 ombordvarande omkom. 
Olycksorsaken var nedisning av sta-
bilisatorn. Hans Alsér ligger begravd 
på St Sigfrids kyrkogård i Borås.

Stig Hagberg,  f. d. sportchef på BT och 
Expressen
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Skänk mig insikten 
att det någon gång 
kan vara möjligt 
att det är jag som 

har felat.



Lidköpings Ridklubb
Lidköpings Ridklubb bildades 
den 26 november 1954. Initia-
tivtagare var Erik Wärme, Gun 
Bogren samt Åke Rydqvist. De 
skaffade ett antal hästar från 
K3 Skövde som stallades upp 
vid Göta torpet Ågårdens säten 
Råda. 
Men innan klubben bildades an-
ordnades en tävling, den första i 
klubbens historia, vid Kvarnegår-
den. Gården låg där i dag Hamn-
gatan Kvarnegårsdgatan går. Men 
en större hopptävling anordnades 
året därpå, 1954, då vid Villa Gi-
acominaparken. Tävlingen hade 
11 startande. En av deltagarna var 
Åke Rydqvist. Samma år 1954 bildades 
Lidköpings Ridklubb på Kafé Trevnad. 
   Den första styrelsen fick följande utse-
ende: Ordförande Stadsfiskal Nils Nordin, 
vice ordförande Holger Johansson, Ess-
gärde kassör Åke Rydqvist, sekreterare 
fröken Birgit Kjellin, ledamöter godsä-
gare Nils Danielsson, herr Erik Wärme, 
herr Karl Johan Wiklund och fröken Herta 
Bengtsson.
   Året 1995 startade klubben upp med 
ridskoleverksamhet vid Lidaborg, som låg 

i närheten av nya vattentornet. Klubben 
fick arrendera av Anna Lisa Lidbecks stif-
telse. En befintlig ladugårdsbyggnad, som 
klubben byggde om till stall, fick måtten 9 
x 18 meter och i stallet fick man plats med 
6 spiltor och 2 boxar. Även dessa hästar 
hämtades från K3. Det var 4 st. ackords-
hästar vid namn Enok, Knater, Olrog och 
Orfius. Till en början fick styrelsemed-
lemmarna ställa upp som instruktörer. 
Efter en tid fick klubben en riktig in-
struktör i Fanjunkare Erik Åqvist från K3 
Skövde som kom varje torsdag på en mo-
torcykel.

   När ridklubben första gången sökte bi-
drag av kommunen, fick klubben avslag 
med motivationen ”överklassport”. Men 
när dåvarande stadsöverhuvudet Folke 
Svensson och hans parti fick klart för 
sig att det till största delen var ”arbetar-
barn” och ungdomar som hade ridhuset 
och stallet som fritidsgård så beviljades 
bidragen.   
   Ett nytt ridhus togs i bruk 1970 och då 
var medlemsantalet 286 st. Nu kunde man 
anordna tävlingar inomhus. 

     
 

 
   1973 startade ridklubbens handikapprid-
ning av Håkan Berg. 
   1974 var ett stort år för klubben. Då 
togs en uteridbana i bruk. Samma år vin-
ner Marianne Herrman som första kvinna 
SM-guld i fälttävlan med hästen Pascal! 
Hon får representera Sverige vid interna-
tionell fältrittävlan i England. Marianne 
Herrman tilldelades detta år NLT medal-
jen för sin insats. 
   Även Mariannes dotter, Anna Herrman, 
blev en stor stjärna i klubben. Anna bör-
jade tävla som sextonåring och fick ti-
digt landslagsuppdrag. Hon deltog även 

framgångsrikt i EM och VM med 
sin duktiga häst Mr Punsch. Till 
hennes meriter hör också delta-
gandet OS 1992 i Barcelona. Det 
året rankades hon som Sveriges 
främsta fälttävlansryttare. Två år 
har hon erövrat Championtecknet 
som årets ryttare i fälttävlan. 
Även Anna har tilldelats NLT 
medaljen år 1991. Det måste vara 
unikt både i Sverige och utom-
lands att mor och dotter tilldelas 
samma utmärkelse för idrotts-
prestationer i samma gren.
   1980 byggdes stall, personal-
rum och klubblokal ut och klub-
bens första ponnyhästar inköptes. 

   1988 står ett nytt stall och ridhus klart 
och nu kan ridskoleverksamheten bedri-
vas i 2 ridhus med måtten 20x40 m resp. 
22x65 m. Nu är medlemsantalet uppe i 
874 stycken och är kommunens största 
klubb. 
   1992 får klubben bevis på att handi-
kappridningen går bra. Ida Landhal och 
Mats Karlsson vinner SM-guld i Kristi-
nehamn. Mats Karlsson vinner SM  guld 
även 1994. 
   

   1995 arrangerar ridklubben SM i han-
dikappridning. Mats Karlsson tar brons. 
Ridklubben gör år 2004 sin största sats-
ning i klubbens historia och bygger 96 
stycken permanenta gästboxar för tävling 
och kursverksamhet. Det unika med Lid-
köpings Ridklubb är att den drivs i egen 
regi. Klubben förfogar över 30 lektions-
hästar, har 3 heltidsanställda instruktörer 
och arrangerar tävlingar på elitnivå.

                                         Folke Brink 
                                         Lidköpings IHS

Anna HerrmanMarianne Herrman

Lidköpngs Ridklubbs ridhus som togs i bruk 1970
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Lyckan och längtan i en gästhamn
Ur SSW:s jubileumsbok

I den helt vindstilla gästhamns-
viken ligger mängder av båtar 
en ljum julikväll. Ombord i 
båtarna sitter familjer med di-
verse stillsamma sysslor, ty de 
flesta har ätit middag och in-
väntar nu solnedgången. 
Det är en brokig skara båtar och 
en brokig skara människor som 
denna afton och natt, ska vara 
grannar och tillsammans möta 
en ny semesterdag. Fruar diskar 
eller läser, barnen badar, paddlar 
med jollar och sitter i ruffar och 
pysslar. Männen och tillika kap-
tenerna har blivit filosofiska och 
sitter med ett glas god dryck och 
betraktar varandras båtar. Det 
verkar vara idyll. Vädret är per-
fekt. Det ser ut som på vykort. 
Men i kaptenernas hjärnor mal bittra tan-
kar... I den allra minsta segelbåten sitter 
en man och studerar grann båten som är 
dubbelt så lång och säkert fyra gånger så 
dyr. 
Han undrar: Hur har ägaren burit sig åt för 
att tjäna så mycket pengar? 
Har jag själv satsat rätt här i livet?. Visser-
ligen trivs jag med mitt jobb. Men det är 
inte så bra betalt. Jag borde kanske sadla 
om och bli någon försäljare med hög pro-
vision. Aha! Var det inte det jag trodde! 
Nu tar ägaren till den stora båten fram en 
mobiltelefon och ringer så att alla ska se 
hans nya leksak. 
Mannen i den lilla segelbåten tittar på sin 
fru som sitter och läser, och på barnen 
som sitter där och pysslar. Och så skäms 
han. Ar denna båt allt han kunnat ge dem?. 
Minst i hela gästhamnen. 
I den stora båten står mannen och ringer. 
Han ser självsäker ut. Det är ett inövat an-
siktsutryck från företaget som han äger. 
Han betraktar familjen i den lilla båten 
och tänker: 
Vilken lycklig familj! Och så söta barn. 
Jag har jobbat för mycket. Mina ungar vill 
inte följa med på semestern och jag kän-
ner dom ju knappt. Kontakten med frugan 
är nog lika dålig den, vi lever ju varsitt 
liv.
Den här semestern känns tom, lika bra att 

åka hem och jobba undan lite. En grön 
motorbåt ligger på skuggsidan av viken. 
Mannen i båten betraktar avundsjukt bå-
tarna på andra sidan. 
Fasen vilken fin kvällssol dom har. Och 
säkert är det inga mygg där. Det är alltid 
jag som hamnar på dom sämsta platserna 
i alla sammanhang. Typiskt. Det är orätt-
vist! På solsidan av viken sitter en man 
i sin nya båt och tittar på mannen i den 
gröna motorbåten. Han känner sig orolig. 
Väderrapporten hotade med vindvridning 
mot sydväst. Då blir det dragit här och 
kanske en jobbig vaknatt. Den gröna mo-
torbåten ligger i perfekt lä bäst att ro ut 
och lägga ett ankare till. 
Två segelbåtar ligger intill varandra vid 
en bergklack. I den ena sitter mannen 
och funderar, i den andra båten sitter sju 
personer och äter och dricker vin. Man-
nen tittar på gänget som skrattar och mår 
gott. Han tycker det ser trevligt ut och han 
undrar: 
Varför har inte jag bekanta som vill följa 
med ut och segla?. Förresten är jag inte 
den där sällskapstypen som killen i den 
andra båten, som kan berätta historier så 
att gänget vrider sig av skratt. Och vilken 
fru han har! Den där moderliga typen som 
skapar stämning och lagar underbar mat. 
Ja, det är minsann annat än min egen fru 
som är ett hopplöst fall. Hamburgare till 

Vy från Ekens skärgård

middag och fil till lunch! Hon 
tänker bara på att handla kläder. 
Besöket i Sandhamns klädbodar 
blev dyrt! 
Den historieberättande mannen 
i båten bredvid kastar en hastig 
blick på den ensamme mannen i 
den andra sittbrunnen och tänker: 
Vad jag känner mig trött på detta 
eviga ”blaj snack” och kravet på 
att alltid berätta roliga historier. 
Jag är trött på familjen Larsson 
som av ren slentrian åker med i 
min båt år efter år. Praktiskt ta-
get gratis!. Tänk om man fick en 
lugn stund alldeles för sig själv. 
Det är påfrestande att leva så 
många på en båt. Jag är trött på 
min fru också.
Frun i båten bredvid, det är en 

riktig pudding. När hon badar såg jag 
hennes välsvarvade kropp. En sådan fru 
skulle man ha!. 
I en stor motorbåt med flybridge sitter 
en tjock karl och är på dåligt humör. Han 
smuttar på ett glas whisky och kontemp-
lerar över läget. 
Nu kommer det vackra vädret när semes-
tern är slut! Kan ge mig den på att alla 
andra i viken börjar sina semestrar nu. 
Och den här båten full av fel och brister 
fast den är ny. Redan första veckan med 
den nya båten kom den där förbannade 
seglaren, som inte höll undan i Sand-
hamnshålet så att det blev en två meter 
lång repa i båtsidan. Men nu på hemvägen 
ska jag minsann besöka min stöddiga svå-
ger. Han kommer att tappa hakan när han 
ser den här båten. Och bli så avundsjuk, 
det trodde han nog aldrig 
Nu glider en gammal folkbåt ljudlöst in i 
viken. Den lägger sig vid en ledig klippa. 
Ombord finns en man som ägt den i trettio 
år. Han lagar till ärtsoppa och äter direkt 
ur kastrullen. Under måltiden betraktar 
han intressant en doppingfamilj som sim-
mar vid båten. Vädret är perfekt och han 
känner sig djupt lycklig. 

                                         Folke Brink
                                         Lidköpings IHS   
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        Ni som glömt betala in medlemsavgift för 2008, gör 
        detta snarast annars riskerar ni att bli avregistrerade
        som medlem och kommer ej att få medlemstidningen   
        Westgötarnas Idrottshistoria fr. o. m. nr 2, 2008.

Vi behöver ert stöd för att kunna fortsätta vårt ideella 
arbete med att samla in och registrera idrottshistoriskt  

material, driva våra museer och fortsätta med utgivningen 
av medlemstidningen!!

MEDLEMMAR!

Tack!            
Ditt/din idrottshistoriska sällskap/förening



När Orvar sa någonting kom det från hjärtat
Efter att ha haft utställningen ”Orvar 
Bergmark” kan man bara konstatera 
att Orvar B blev en av de största idrotts-
profiler Sverige någonsin har haft. 
När man följt utställningen som visar hans 
karriär från den lilla byn Byske en idyl-
lisk by på 2000 invånare som ligger vid 
kusten i den norra delen av Västerbotten. 
Från Byske till Örebro vidare med spel 
i AIK (1955), sedan i Italien och Roma. 
Spelade många år i svenska fotbollslands-
laget och blev också förbundskapten i fot-
boll för Sverige 1966. Bandy låg honom 
varmt om hjärtat spelade med allsvenska 
Örebro SK var även med i Svenska ban-
dylandslaget. Att Orvar var en mångsyss-
lare vet alla,
Här beskrivs Orvar i en artikel av Kerj i 
Fotbollsboken: En sån här vecka (okto-
ber 1960) var och är bagateller för Orvar 
Bergmark, han orkade året om! Söndag: 
Allsvensk kvalmatch för Örebro SK mot 
IFK Kristianstad. Det blev 5-0 till skoma-

karna och därmed var första hindret på 
återmatchen mot storserien avklarat. Bäst 
på plan? Ja gissa en gång till! Onsdag: 

VM  kvalmatch för Sverige mot Belgien. 
Det blev 2-0 till de blågula, som därmed 
avverkade åtminstone den första etap-
pen på väg till slutspelet i Chile 1962.
Vem tror ni bar upp det svenska försva-
ret? Rätt svarat, sitt ner! Lördag: Ny all-
svensk kvalmatch  denna gång mot IFK 
Luleå. Örebro SK vann med 2-1 Och var 
därmed klar för come back i societeten. 
Behöver det nämnas vem som var bäst på 
plan? Söndag: Ny landskamp denna gång 
mot gamla ”arvfienden” Danmark. Det 
blev 2-0 till Sverige, och en av de mest 
tongivande i våra försvarslinjer var  just 
det, ja!

Axplock ur Orvars faktaruta: 94 A kam-
per i fotboll 1954-65, 1 VM  silver i fot-
boll, Guldbollen 1958, 20 A-kamper i 
bandy 1951-62, 1 VM silver, 1 VM-brons 
i bandy, 3 SM i bandy m.fl.
                                         Folke Brink
                                         Lidköpings IHS   

Lidköpings Handbollsklubb, en pigg och vital 50-åring 
som firar med jubileumsdag den 1 mars 2008

Utdrag ur klubbens jubileumsskrift sammanställt av Erling Carlsson
Lidköpings HK bildades måndagen den 
3 mars 1958, vid ett möte på Rådhusets 
konditori. Det var ett 20 tal handbolls-
intresserade som hade hörsammat an-
nonsen om att försöka bilda en hand-
bollsförening i Lidköping. 
Träning hade dock påbörjats under hös-
ten och vintern i Margretelunds gymnas-
tiksal. En liten gymnastiksal med endast 
ett handbollsmål. Som tränare fungerade 
Hans Göran Holst och Göran Ankarsten.   
   På mötet i Rådhuset bildades en hand-
bollsklubb som efter många diskussioner 
fick namnet Lidköpings Handbollklubb. 
Den första styrelsen fick följande utse-
ende: Ordf. Curt Lidberg, sekr. Ingemar 
Sunden, kassör Stig  Erik Johansson 
(Frykgård) samt Hans Lenhult och Len-
nart Carlsson. Kassören Stig Erik kom-
mer att vara kvar som kassör i LHK i 15 
år. Ordförande för klubben lyckades man 
inte få någon att bli på mötet, men på tis-
dagen tillfrågades Curt Lidberg som ställ-
de upp. Klubbfärgen bestämdes att den 
skulle vara helvit. Mest beroende kanske 
på att de flesta hade redan vita gympa-
byxor och en vit undertröja. Ekonomiskt 
var det också en fördel för några medel att 
köpa utrustning fanns ju inte än. Kanske 
sneglades det också mot Göteborg och 
Redbergslid som då kallades ”de vita ele-
ganterna”
   Den första handbollsmatchen spelades 

den 11 febr. 1958, alltså 3 veckor före 
själva bildandet av föreningen. Matchen 
spelades mot Polisen i Lidköping. Spel-
plats var Såtenäs¬flottiljens gymnastiksal, 
vilken var den enda som höll någorlunda 
handbollsmått i Lidköpings kommun. 
Resultatet blev 13-12 till LHK, som för 
dagen spelade i vita undertröjor. Något 
seriespel förekom inte under våren 1958 

men en del träningsmatcher spelades. 
   Den 15 maj fick LHK medlemskap i 
Riksidrottsförbundet. 
   Under hösten 1958 kom träningen igång 
igen och nu var Läroverkets nya Gym-
nastiksal klar (nuvarande De la Gardie-
skolans gymnastiksal) med måtten 15 X 
47 meter. LHK deltog för första gången i 
seriespel i div.4. 

1968 års A-lag som vann serien och DM. Samma år firar LHK sitt 10-årsjubileum.
Bakre raden fr. v.: Inge Jansson, Nils Karvik, Erling Svensson, Ingvar Andersson, Per Berggren, Erling 
Carlsson, Jan Apell, Anders Frisén och Gilbert Pagnert.
Fr. raden: Bo Skatt, Bengt-Arne Bengtsson, Lars-Göran Aronsson, Rune Rydberg och Bengt Andersson.
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   Under 1960 byggdes Idrottens Hus och 
invigdes i september 1960. LHK växer nu 
så det knakar och har A,  B  och juniorlag 
i seriespel samt ca. 130 ungdomar som 
tränar handboll. 
   1961 möts LHK och Skara för första 
gången i seriespel. De derbymatcherna 
har genom åren alltid varit extra roliga att 
spela. 
   Säsongen 1963-64 vinner LHK div.4 
och finalmatchen mot Skara ses av 814 
personer. 
   1965 får LHK ett nyförvärv från Tysk-
land, Trotz Kob, med meriter från div. 1 
spel och Tyska landslaget. En sådan duk-
tig spelare har varken förr eller senare 
spelat i LHK:s tröja. 

   LHK vinner både serien och DM 1968. 
DM finalen spelades mot IFK Borås som 
då var ett div. 1 lag. 
   Det kommer att dröja tills 1987 innan 
LHK återigen kan vinna en serie och bli 
uppflyttade i div.2. 
   Under 1998 till 2001 kvalade LHK fyra 
år i rad utan att lyckas ta steget upp i se-
riesystemet. 
   I dag har LHK lagt tyngdpunkten på 
att få en väl fungerande ungdomssektion 
med väl utbildade ledare för att kunna ha 
en bred verksamhet att rekrytera spelare 
och ledare ifrån till klubbens seniorverk-
samheten. 
   När man summerar klubbens 50 åriga 
historia har klubben inte nått så stora 

idrottsliga framgångar som man drömt 
om. Men många ungdomar har fått sin 
idrottsfostran i klubben. En väl så viktig 
bit i idrottandet är den sociala biten med 
gemenskap, fairplay och att ha respekt 
för motståndare, domare och andra leda-
re. Den delen tycker jag har genomsyrat 
verksamheten i Lidköpings Handboll-
klubb under de här 50 åren. 
   Några ledare i LHK:s styrelse som har 
arbetat många år i klubben: Erling Carls-
son 27 år (ordf. kassör), Arne Ögren 19 år 
(sekr.), Bertil Pettersson 16 år (ordf. sekr.) 
och Stig Erik Frykgård 15 år.(kassör).
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Gustav V hittade tennisen i England
En ung prins som kronprins Gustav, 
son till Oscar II visste inte att han 
skulle få vänta tills han var 49 år innan 
han fick äntra den svenska tronstolen. 
Tiden tills dess ägnade han åt olika ting 
men mest kanske åt förnöjsamheter 
som t ex tennisspel. 
Under en resa till England 1879 blev han 
begeistrad av tennissporten och så snart 
han kom hem ordnade han med en bana att 
spela på. Den första banan låg på Skepps-
holmen. En tennisklubb bildades 1892 av 
Gustav, som fick namnet Tennisklubben 
Viktoria (Efter dåvarande kronprinses-
san). Senare invigdes en tennispaviljong i 
Idrottsparken och klubbens namn kom att 
ändras till H.M.Kronprinsens Lawnten-
nisklubb. För översättning av de engelska 
tennisreglerna till svenska stod den all-
tid alerte Viktor Balck. Året var nu 1896 
och tennisen hade blivit en populär sport, 
främst bland de besuttna. 
   Kung Oskar II avled 1907 och Gustav 
besteg tronen. Nu ändrades också namnet 
på hans tennisklubb som nu naturligtvis 
kom att heta Kungliga Lawntennisklub-
ben, i dagligt tal kallad Kungliga klubben. 
Gustav, nu Gustav V hade internationella 
kontakter och det spelades gärna tennis 

över gränserna. I egenskap av tennisspe-
lare utomlands kallades kungen för Mr. G 
och kunde då uppträda ganska inkognito. 
   Franska och engelska tennisförbund ini-
tierade ett förslag om gemensamt vand-
ringspris mellan nationerna, så tillkom 
King’s Cup. Den spelades första gången 
1937. En annan hall utöver den som 

byggdes 1896 brann ner 1920. Den äldre 
paviljongen är för övrigt den i bruk äldsta 
inomhushallen i Sverige. Behovet av en 
ny hall var önskvärt men det skulle dröja 
ända till 1943 innan en inomhushall för 
tennis stod klar. 
   Gustav V och Marcus Wallenberg 
sponsrade den nya hallen som byggdes 
mitt under ofredstider. Den blev klar 1943 
och till en kostnad av 3 miljoner. En bana 
i den nya hallen kunde hyras per timme 
för åtta kronor vilket ansågs vara dyrbart 
Önskade man så belysning på banan till-
kom tre kronor. Den mest kända tennis-
tävlingen i vårt land har sedan länge varit 
”Stockholms open”. Denna internationel-
la tävling har spelats varje år sedan 1969 i 
Kungliga Hallen. 
   Utöver tennisspel förekom också andra 
sporter i den nya hallen. Boxningsgalor 
och konserter av olika slag. Berömdheter 
som Louis Armstrong, Beatels och Rol-
ling Stones har uppträtt där.

                                      Marita Wasling
               Borås Idrottshistoriska Sällskap

Källa: Hvar 8 dag
Kungliga Tennisklubbens hemsida

Olympiska Spelens skridskotävlingar 1908
I tidskriften ”Hvar 8 Dag” år 1908 
kunde man läsa att de Olympiska spe-
lens skridskotävlingarna ägde rum på 
”Princes Skating club”inför en som det 
sades intresserad och elegant puplik! 
Denna isrink var belägen i Knightbrid-
ge i London och hade funnits sedan 
1896. 
På den tiden var de svenska skrinnarna 
mycket uppmärksammade över hela 
idrottsvärlden. Det var ju då som vår konst-

åkningskung, Ulrich Salchow, gjorde sina 
oöverträffade hopp och förträffliga piru-
etter. Starkt att få ett hopp uppkallad efter 
sig som står sig efter hundra år. Salchow 
hade egentligen bara en farlig motstån-
dare, ryssen Panin som var specialist på 
specialfigurer och fick pris i denna gren. 
Salchows svenska medtävlare var R. Jo-
hansson och  P. Thorén (som erövrade 1:a, 
2:a och 3:e pris i konståkning.)
Även den svenska damen, fröken Mont-

gomery, hade kommit till tävlingen men 
fick se sig besegrad av de engelska fru-
arna Syers och Smith och tyskan fröken 
Hübler som tog guld. 
Fröken Eina Montgomery kom på en he-
drande fjärdeplats. 

                                       Marita Wasling
               Borås Idrottshistoriska Sällskap



Studieresa till Stockholm
”Fyrklövern”, de idrottshistoriska Säll-
skapen från Lidköping, Skara, Tibro 
och Vadsbo, gjorde den 25-26 septem-
ber, i samarbete med SISU, gemensam 
studieresa till Stockholm och Bosön.

Första anhalten var det i juni månad ny-
öppnade Riksidrottsmuseet där verksam-
hetsledaren Karl Örsan tog emot och pre-
senterade museet och dess tillkomst. 
I museet presenterades på ett intressant och 
överskådligt sätt prestationer och historik 
från de flesta av de 68 olika idrotter som 
finns i RF-familjen.
   Efter museibesöket fortsatte resan till 
Bosön för incheckning, middag och sam-
kväm. Ingemar Bertilsson från Lidköping 
förgyllde samkvämet med sång och mun-
spelsmusik.
   Onsdagen inleddes med att intendenten på 
Bosön, Nils Rune Nilsson, presenterade en 
historik över tillkomsten och utvecklingen 
av Bosön, från privatbostad för köpman-
nen Paul U. Bergström till dagens centrum 
för idrottsutbildning och testverksamhet.
   Nils Rune guidade sedan besökarna runt 
den fantastiska anläggningen, där framför 
allt den nya bollhallen med fullmåtten för 
fotboll, 110 x 65 meter, imponerade. Det 
som också gav stort intryck var den mycket 
avancerade testanläggningen där bl.a. mer-

                               Foto: Folke Brink  ”Fyrklövern” sanmlad framför Riksidrottsmuseet.                                                                  

parten av våra toppidrottsmän och kvinnor, 
regelbundet genomgår tester.
   Efter rundvandringen på Bosön gjordes 
också ett besök på Tekniska museet, innan 
återfärden mot Skaraborg anträddes. Både 
på uppresan och hemresan testades också 
deltagarnas kunskaper med frågesport och 
tipsfrågor. Det samstämda intrycket från 
deltagarna var att resan blivit mycket lyck-
ad och gärna kunde upprepas.

                                            Bo Zackrisson                                                                        Foto: Christer Carnegren
Rundvandring på Bosön.

Borås Wall of Fame

Den 18 oktober avtäcktes och invigdes 
Borås Wall of Fame i Boråshallen.
En grupp på 7 jurymedlemmar har 
valt ut 15 idrottsprofiler från Borås 
vars bilder skall pryda en vägg i hal-
lens foajé.
   Väggen avtäcktes av Cecilia Nilsson, 
svensk mästarinna i slägga, varefter 
Borås Idrottshistoriska Sällskaps ordf. 
Tommy Olsson delade ut en plakett som 
ett bevis på utmärkelsen till de hedrade 
profilerna eller en nära anhörig.
   Det är meningen att juryn skall välja 

Tommy Olsson, Borås Idrottshistoriska Sällskaps ordf. 
hälsar väkommen till invigningen av Borås Wall of Fame.

Eddy Snell representerarde familjerna 
och tar emot  Wall of Fame-plaketten

Cecilia Nilsson, svensk mästarinna i slägga, har just 
avtäckt Borås Wall of Fame.
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c:a 5 nya profiler varje år. 
Dessa får  inte vara aktiva och skall ha 
varit framstående, inte bara i Borås utan 
även nationellt och internationellt.  
   
De första 15 profilerna är:
 Artur ”Arta” Andersson, ledare
 Axel Cadiér, brottning
 Bengt Sällfors, ledare
 Thure Ahlqvist, boxning
 Sven Jonasson, fotboll
 Karl-Erik Grahn, fotboll
 Kurt Pettersen, brottning

 Harry Snell, cykel
 Sven Davidsson, tennis
 Reino Börjesson, fotboll
 Hans Alsér, bordtennis
 Ulla-Britt Wieslander-Rosberg,  
     friidrott
 Meeri Bodelid, skidor, cykel,     
                   friidrott
 Ove Grahn, fotboll
 Marita skogum, orientering 

               
                  Text och foton Leif Svensson
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”Vinterkryss” har vi kallat korsordet i detta nummer och bokstäverna i de skuggade rutorna, skall rätt sammansatta, bilda namnet 
på en av våra mest folkkära sportreportrar i radio och TV. 
Skriv ned det sökta namnet på ett vykort eller kuvert och skicka till ”Vinterkryss” Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik. 
Senast den 15 april vill vi ha svaren och som vanligt delar vi ut tre priser i form av Sverigelotter. Lycka till!

Rätt lösning till ”Jubileumskryss” i förra numret var Minnesfest, vilket de allra flesta hade listat ut. 

Pristagare blev: 1:a pris, 3 Sverigelotter, Hugo Nyström, Odenvägen 6, 547 93 Skagersvik.
                          2:a pris, 2 Sverigelotter, Lilian Åberg, Ingevallsgården, 733 99 Möklinta. 
                          3:e pris, 1 Sverigelott, Lars Hägerborg, Kyrkvägen 10 C, 565 31 Mullsjö.

Vi gratulerar vinnarna, lotterna kommer med posten

29

 R 
 E 
 G 
 N 
 S 
 L
 U
 T

H 
O 
L 
M 
E 
N

S
E 
R 
I 
E 
NR

V
I 
N 
D 
R 
I
NK

TYP 
AV 
STEN

SPEL-
BO-
LAG

KAN 
VARA 
BIL

 D 
 E 
 L

 2

 SPELDEL  OS I NORGE    TA EMOT

 F   M
 Ö   O
 R   R
 E   G
       O
  I   N

  S 
  N 
  U 
  B 
  B 
  L
  A

 V 
 E 
 D

 BRASSESTJÄRNA



Ale Idrottshistoriska Sällskap
Adress: c/o Cerry Holmgren
 Hansvägen 4
 446 33 Älvängen
Ordf. Cerry Holmgren
 0303-74 01 96

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o  Berndt Jivesten
                Jungmansgatan 6 B 
                441 39 Alingsås
Tel:          0322-63 63 58
Epost       berndt.jivesten@telia.com
Lokal   Östra Kyrkogatan 3
Ordf.   Berndt Jivesten,0322-63 63 58
Sekr.   Lars Larsson, 0322-137 24

Borås Idrottshistoriska Sällskap
Adress::   Box 554
                503 14 Borås
Kansli:    Allégatan 71
Tel:          033-35 39 39, 033-22 63 55 
Epost.:     bis@bihs.se
Museum: Borås Idrottsmuseum
                Bockasjögatan 2
Ordf.       Tommy Olsson, 033-20 04 53b
Sekr.        Kaj Bengtsson. 033-24 12 73b
Bankg.   5089-3764

Essunga Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   c/o Kent Larsson                
               Axgatan 9
               465 30 Nossebro
Tel:         0512-508 40
Ordf.       Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr.       Lars Carlsson

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Holger Lindberg 
                Danska Vägen 166
  521 31 Falköping
   Tel:  0515-17 693
Kontakt:  Holger Lindberg, 0515-17 693
Museum: Falbygdens Idrottsmuseum
  Odenhallen
Ordf.       Holger Lindberg, 0515-176 93
Sekr.  Evert Carlsson, 0515-121 58

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Sixten Borgvall
              Grengatan 5
              524 32 Herrljunga
Bes.adr. Tennishallen, Herrljunga
Tel:        0513-104 93, 0731-42 22 51
Epost.    sixten.borgvall@telia.com
Ordf.     Rolf Melin, 0513-108 42
 

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Göte Ivarsson
 Gökstigen 16
 546 33 Karlsborg
Tel:        0505-108 50,  0705-739 88
Ordf.     Vakant
Sekr.      Göte Ivarsson, 0505-108 50

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   Esplanaden 1 
                531 50 Lidköping
Kansli:    Esplanaden 1,
Tel:          0510-216 17 
Epost.:     lihs@telia.com
Museum: Lidköpings Idrottsmuseum
                Esplanaden 1 
Ordf.       Folke Brink, 0510-249 19

Marks Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/oBritt-Marie Knutsson
                Backavägen 10
                511 63 Skene
Tel:          0320-313 83, 076-10 78 393
Epost  brittmarie.knutsson@mark.se
Museum: Marks Idrottsmuseum,
                Boråsvägen 237
 Ordf.      Britt-Marie Knutsson 
                0320-313 83 

Skara Idrottshistoriska Förening
Adress:    c/o Lars Lundberg
                Ivar Wideensgatan 72
                532 33 Skara
Tel:          0511-210 86
Museum: Skara Idrottsmuseum, Vilan
Ordf.        Lars Lundberg, 0511-210 86
Kontakt:  Sjunne Jönsson, 0511-123 06
Epost.      lars.lundberg@skara.mail.
                telia.com

Tibro Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   c/o Gösta Wahll
               Gäre Björkåsen,
               543 91 Tibro
Tel:         0504-615 83 
Ordf.       Ingemar Karlsson, 0504-61 955
Sekr.       Gösta Wahll, 0504-615 83

Tidaholms Idrottshistoriska Förening

Adress:    Stallängsvägen 4,
                522 34 Tidaholm
Tel:          0502-60 63 38
Museum: Tidaholms Idrottsmuseum
                Stallängsgatan 4
Ordf.        Brynolf Antonsson

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Hasse Rosendahl 
                Österlånggatan 80A              
                461 35 Trollhättan
Tel:          0520-334 43, 0708-61 22 10
Ordf.        Hasse Rosendahl
Epost   hasse.georg@telia.com

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Björn Jansson
                Tallstigen 8,
                542 23 Mariestad 
Tel:          0501-108 29
Lokal       Marieholmsvägen 2
Ordf.   Bo Zackrisson, Skagersvik
Tel:          0551-203 22
Sekr.      Björn Jansson, Mariestad 
Tel:          0501-108 29

Vara Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Carl-Owe Johansson
    Kållegården 1
                 534 92 Tråvad
Tel:           0512-140 12
E-post.       kallesr-m@swipnet.se
Museum:   Kålles Rekordmagasin
                  Kållegården
Ordf.         C-O Johansson, 
                  0512-140 12

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Tommy Wahlsten
    Lillgårdsvägen 19
    541 42 Skövde
Tel:    0500-48 16 66 b, 
    0705-39 80 42
E-post    tommy.c.a@telia.com     
Museum:  Westgöta Idrottsmuseum
                 Huvudnässkolan, Vänersborg
Ordf.         Tommy Wahlsten
Sekr.         S-Å Mökander,  0322-67 23 10
E-post    sven-ake.mokander
                 @vargarda.se 
Bankg.      5423-6880
 

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Roland Svensson
                 Fötene Järskagården 1
                 447 91 Vårgårda 
Tel:           0322-62 70 19
Museum:  Idrottshist. Cykelmuseet
                 Tånga Hed
                 447 91 Vårgårda
    0322-62 43 11
Ordf.         Roland Svensson
    0322-62 70 19
Sekr.     Stig Sjögren
     0322-62 36 51

Vänersborgs Idrottshistoriska
Förening
Adress:      Box 80,
                  462 21 Vänersborg
Kansli:       Huvudnässkolan
Tel:            0521-197 03
Epost.        vihf2@hotmail.com 
Museum:   Vänersborgs Idrottsmu
                  seum
Adress:      Huvudnässkolan
Ordf.          S Gunnar Peterson
                   0521-141 09

Västgötaidrottens Guldklubb
Adress:      Box 554
                  503 14 Borås
Tel:            033-35 39 39a, 0706-81 21 16
Ordf.:        Olof Toftby, 033-26 68 60
Sekr.          Solveig Sundequist, 
     0500-41 86 94

Adresser och telefonnummer till idrottshistoriska sällskap/föreningar och 
idrottsmuseer i Västergötland 
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WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Ansvarig utgivare:        Tommy Wahlsten                              Redaktör:  Leif Svensson

Redaktionskommitté:   Tommy Wahlsten, Sven-Åke Mökander, Leif Svensson och 
                                        Olof Toftby.

Tryck:                             Dahlins Tryckeri AB, Borås

Kontaktpersoner:     Leif Svensson  Olof Toftby      Tommy Wahlsten
       Tel. 033-26 69 88  Tel. 033-22 63 55     Tel. 0500-48 16 66
              0704-39 84 32         0706-81 21 16                   0705-39 80 42
       E-post: leif@bihs.se E-post: olof.toftby@bihs.se    E-post:    
                        tommy.c.a@telia.com

Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Tommy Wahlsten, ordf.
Lillegårdsvägen 19
541 42 Skövde
0500-48 16 66
0705-39 80 42
tommy.c.a@telia.com

Sture Pettersson, kassör
Bergsängsvägen 40 
521 30 Falköping
0515-153 60, 0708-15 36 01
pettersson.sture@telia.com

Folke Brink
Fröjdegårdsvägen 32
531 56 Lidköping
0510-249 19
folke.brink@telia.com

Dag Wissler, adj.VIF
0321-103 01

Bo Zackrisson, v. ordf.
Långgatan 5
547 93 Skagersvik
0551-203 22
0705-24 58 61

Olof  Toftby
Öresjövägen 26, 513 35 Fristad
033-26 68 60 b
0706-81 21 16, 033-22 63 55 a
olof.toftby@bihs.se

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

Kenneth Tidebrink, adj. SISU
0502-109 66

Sven-Åke Mökander, sekr.
Markgatan 39, 441 51 Alingsås
0322-67 23 10 b, 0322-60 06 65
sven-ake.mokander@vargarda.se

Benny Östh
Hästskovägen 47
462 54 Vänersborg
0521-187 85, 0706-51 32 83
052118785@telia.com

Berndt Jivesten, suppl.
Jungmansgatan 6B
441 39 Alingsås
0322-63 63 58
berndt.jivesten@telia.com

Britt-Marie Knutsson (sammankallande)
Backavägen 10
511 63 Skene
Tel: 0320-313  83, 076-107 83 93
E-post: brittmarie.knutsson@mark.se

Rolf Herrlin
Kinnekullegatan 26
532 32 Skara
Tel: 0511-141 06, 073-074  26 08

Rolf Melin
Barrgatan 3
524 32 Herrljunga
Tel: 0513-108 42

WIS valberedning
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Foto taget i Göteborgs Botaniska Trädgård under en av Borås Idrottshistoriska Sällskaps sedvanliga 
vårutflykter. Det är Laila och Leif Svenson och Yvonne Lindquist som vilar efter en lång promenad. 



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Posttidning B

Välmeriterade enduroförare vid en Husqvarnamaskin. Fr. v.  Ingemar Andersson,  SM-guld 1960,
Svenerik Jönsson,  SM-vinnare 1978-95, Rickard Hansson, JSM 2007, Hasse Hansson, 5 Kåsasegrar 
1962-88 och Anders Franzén, SM-guld 1960.                             Se artikel på sidan 5 om Tibro Idrottshistoriska Sällskaps utställning 


