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Hösten är en intensiv tid för oss fören-
ingsmänniskor.
Mässor, marknader, resor, hemvän-
dardagar och annat avlöser varandra. 
Själv har jag i tät följd varit med om tre 
”events”.

Sommarmötet i Vänersborg
Vid sommarmötet tillika 30-årsjubileum 
för WIS och Vänersborgs IHF välkom-
nades vi högtidligt av orkestermusik. 
Det blev ett intressant och välarrangerat 
möte. Väl värt att minnas. 
Mer om detta i denna tidning.

Men funderingar dyker ändå upp i mitt huvud: 
WIS inbjuder/kallar medlemmarna till två stora möten under året, 
årsmötet och sommarmötet. Vid årsmötet är alla sällskap väl repre-
senterade. Det är då besluten fattas. Normalt är c:a 75 deltagare på 
plats främst styrelseledamöter. En bra siffra. Vid senaste sommar-
mötet var vi 56 stycken. Flera sällskap saknades. I stort sett samma 
deltagare som på årsmötet. Dem möter jag gärna. Men alla de andra? 
Sommarmötet är tänkt för varje medlem i gemen. 
Jag frågar mig då: Fastnar inbjudan hos styrelsen? 
Är programmet/innehållet för snävt för att locka deltagare med lång 
resa? Är tidpunkten på året fel i konkurrens med annat? Borde mötet 
förläggas mer ”centralt”? Kan mötet utformas på annat sätt t.ex. en 
mässa, där alla sällskap bidrager? Har vi helt enkelt fastnat i ”gamla 
spår”? Vad händer när vi ”gått laget runt”? Här måste vi tänka till! 

Ett nytt grepp vann allmänt gillande på mötet: 
WIS-mästerskap i idrottskunskap med final på sommarmötet. 
Sällskapen skulle kunna belöna förtjänta medlemmar med en inbju-
dan. Vi behöver stärka mötets status och legitimitet. 

Moholms fotbollsveteraner
Någon vecka senare blev jag för WIS inbjuden till medlemsmöte 
med Moholms fotbollsveteraner. I sanning imponerande! 
Långt över 100 deltagare i Fägregården långt ute på landet. 
Alla med någon anknytning till Moholms SK. Härlig stämning, 
mycket nostalgi. Något av en hemvändardag. 

Flera av deltagarna är säkert med i något lokalt sällskap. Veteran 
eller seniorklubbar finns det många av. De samlas ofta och kan sägas 
bedriva ”föreningsdokumentation” på plats. Rimligtvis borde de vara 
en potentiell rekryteringskälla även för oss. Vi får inte se dem som 
konkurrenter utan möjliga samarbetspartner. Antag utmaningen!

WIS:s medlemsresa till Norge
Det brukar vara svårt att upprepa succéer. Nu är det gjort! Resan till 
Oslo och Årjäng blev en höjdare! Deltagarna fann snabbt varandra 
genom ett gemensamt idrottsintresse. WIS har den kompetens, som 
ger möjligheter till speciella kontakter och besök. Det ger vår resa 
en speciell tyngd och värde. Vi gladdes åt att höra världsmästarna 
Jörgen Mårtensson och Egil Johansen. Den sistnämnde vår guide på 
Norges Idrottshögskola. Vilken anläggning!

God Jul och Gott Nytt År!
Roland Gustafsson Ordf. WIS
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Redaktionskommitté: Tommy Olsson, smk

Tryck:                  Stema, Borås

WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland

Adresser för 
tidningsmaterial:

Westgötarnas 
Idrottshistoria

Box 554
501 13 Borås

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

enligt ovan)

Redaktionskommittén
Adresser och tel.nr.

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

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

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

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

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

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

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

För att tidningsmaterialet skall kunna publiceras, måste det vara redaktionen 
tillhanda i god tid före planerad utgivningstid.
Manusstopp nästa nummer 20 januari.

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

Produktion: Borås Idrottshistoriska Sällskap

Redaktörer: Lennart Odéen
  Steve Gustafsson
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Östbye, skidor, valla och maraton
Min far har fått Holmenkoll-
medaljen för sina insatser inom 
skidåkningen.

Mannen som säger detta är Erik 
Östbye, som var den förste svens-
ken att springa maraton under 
2:20.  Fadern som fått den ärevör-
diga utmärkelsen var norrmannen 

Sverre Östbye.  För 100 år sedan 
var han framstående i nordisk 
kombination.  Han uppfann 
klistervallan och den limmade 
träskidan och hade en fabrik som 
tillverkade skidor av märket Split-
kein.  Det var inga oväsentliga 
insatser för sportens utveckling.  
Men den son han blev far till i 
Oslo 1921, Erik Östbye, var även 
det ett bidrag till idrotten som 
borde förtjänat en medalj.  

Erik förblev dock inte norrman 
särskilt länge.  Redan när han 
var en månad gammal flyttade 
han med sin mamma till hennes 
barndomshem i Åsaka utanför 
Trollhättan.

I början av 1950-talet stod det en 
gång att läsa i Tidningen Trollhät-
tan:  ”Erik Östbye tog en hedrande 
13-placering vid distriktsmäster-
skapet i terränglöpning”.  

Att bli trettonde man på ett DM 
i terränglöpning kan vara gan-
ska hedrande om idrottsmannen 
i fråga är nybörjare, men det var 
han inte i detta fallet; han var runt 
30 år och hade löptränat i 
många år.  

Början på idrottskarriären var 
hämmad av diverse hälsoproblem. 
Men en dag skulle hälsoprofeten 
Are Waerland hålla ett föredrag i 
Trollhättan.  

Erik Östbye cyklade in till stan 
och lyssnade.  Det föredraget 
inspirerade honom att lägga om 
kosten radikalt och bli vegetarian.  
Hälsan blev långsamt bättre.  
Det blev idrottsresultaten också – 
men bara långsamt! 

Att det dröjde så länge innan 
träningen kunde omsättas i vä-
sentliga förbättringar trodde Erik 
berodde på att magen behövde 
lång tid för att komma i ordning 
igen efter problemen tidigare i 
livet.

Tack vare ett stort intresse för 
löpningen fortsatte han att träna, 
år efter år.  Först var målsättning-
en att bli bäst hemma i Åsaka, 
sedan i Trollhättan och därefter i 
Västergötland.  
Vad få kunde tro då var att kapa-
citeten skulle visa sig räcka långt 
bortom distriktets gränser.

Erik Östbye jobbade först som 
dräng på en gård nära där han 
växte upp och fick sedan jobb 
som växlare på järnvägen i 
Trollhättan.  
Han sprang intill loken och fick 
en del naturlig träning på arbets-
tid, som komplement till all trä-
ning han bedrev på sin fritid.  

I slutet av 1950-talet flyttade han 
till Göteborg och fortsatte att 
lägga om järnvägsväxlar där.  

Även tränandet fortsatte och nu 
började resultaten komma.  1959, 
vid 38 års ålder, kom den första 
segern i ett svenskt mästerskap.

Det var på maraton och han skulle 
komma att vinna SM tre gånger 
till innan karriären var över.
-  Henry Palmé, den gamle storlö-
paren, gratulerade mig till segern.  
Jag frågade honom hur gammal 
han var då han la av och Palmé 
svarade att han var 37 år.  

Tur att jag inte la av själv vid den 
åldern, för då hade jag aldrig bli-
vit svensk mästare, sa jag då.  

År 1961, när Erik Östbye var 40 
år gammal, gjorde han ett resultat 
som var så otroligt att dess sanno-
likhet debatteras än i dag.  

Då gick SM i maraton i Helsing-
borg.  Favorit till segern var Evert 
Nyberg, som ansetts som Sveri-
ges bäste långdistansare på bana 
och landsväg i flera år.  

Östbye tog täten direkt efter 
startskottet och drog iväg i rena 
vansinnestempot.  Nyberg följde 
hack i häl, men fick ge sig på 
slutet.  Erik Östbye vann på tiden 
2:18,32.  Det var första gången 
en svensk sprang den klassiska 

Intressant om Östbye är att hans 
far, Sverre Östbye, var den som 
uppfann klistervallan

Sverre Östbye som tillsammans 
med sin bror producerade de för-
sta limmade skidorna av märket 
Splitkein

Kunglig Hovleverantör

Märket Splitkein
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distansen under 2:20.
Det resultatet fick vissa bedömare 
att ansättas av tvivel.  
En så långsam 10 000-meterslö-
pare som Östbye, personrekordet 
låg på 31:59,8, borde inte kunna 
springa maraton så snabbt.  
Evert Nyberg, som var distanse-
rad med 12 sekunder i mål, hade 
varit med i OS och presterat resul-
tat som var mer än två minuter 
snabbare på milen.  
Han kunde nog tänkas klara ett re-
sultat under 2:20 på maraton, men 
inte Östbye.

Därför bestämdes det att resulta-
ten inte skulle räknas in i statis-
tiken.  Slutsatsen var att banan 
måste ha varit kortare än de 42 
195 meter som reglerna stipulerar 
att en maratonbana ska vara.

Detta trots att banan mätts med en 
av Trafikpolisens bilar som hade 
kalibrerad utrustning. 
Med dagens strikta regler för ban-
mätning skulle inte den metoden 
vara godkänd, men banan upp-
fyllde de krav som ställdes på den 
tiden.

Om Evert Nyberg, som sprungit 
10 000 meter på 29,33.4, hade 
vunnit skulle det sannolikt aldrig 
uppstått någon diskussion om 
banans legitimitet.
Jag var aldrig bra på att springa 
runt på en kolstybbsbana som var 
uppriven av spikskor, samman-
fattade Östbye sin karriär som 
banlöpare.

När Erik vunnit sitt första SM, 
med hjälp av träning som han själv 
upplevde som rolig och lätt, pro-
vade han om det kunde bli ännu 
bättre resultat med hård intervall-
träning, som var på modet då som 
nu.  Följden blev att han höll på att 
tröttna på löpning och resultaten 
blev sämre.  
När han sedan återgick till en livs-

bejakande träningsform där kropp 
och själ fick bestämma, långt från 
alla träningsprogram blev det fler 
lugna mil sprungna och då gick det 
istället att springa fortare på täv-
ling.

Det går att lära mycket av Erik Öst-
byes träningsmetoder och livsföring 
eftersom de givit anmärkningsvärda 
resultat år efter år.  Vad sägs om att 
han som 55-åring sprang maraton 
på 2 timmar, 26 minuter och 35 
sekunder?  

Eller att han året efter, som 
56-åring, löpte samma distans på 
2:27,05.   Det innebär alltså fyra 
10-kilometerslopp i följd på 35 
minuter!  

Som kuriosa kan nämnas att Mus-
tafa Mohamed var sexa och bäste 
svensk i Stockholm Marathon 2018 
med 2:27,35.  

Maratonresultaten som 55 och 
56-åring värderar Erik som sina 
bästa prestationer under hela kar-
riären.  
Han var i några decennier världens 
i särklass bäste maratonlöpare i sin 

ålderskategori och vann flera 
världsmästerskap för veteraner.  

 Tänk om jag varit lika bra 1952, 
då jag bara var 31 år, som jag var 
när jag var 47 år.  Om jag gjort 
samma tid på maraton då skulle 
jag slagit Zatopek, som vann OS-
guldet, med två minuter.
Östbye sprang Göteborgsvar-

vet efter att han fyllt 80 år och 
höll sig därefter aktiv tills han 
gick, eller kanske man ska säga 
sprang, ur tiden som 90-åring i 
mars år 2011.

När historien en gång ska skrivas 
om svensk maratonlöpning kom-
mer man att finna att en bond-
dräng och järnvägsarbetare från 
Åsaka var en av de allra största 
någonsin.

Rune Larsson

Fakta från Wikipedia

Erik Östbye, född den 25 
januari 1921 i Oslo, död 14 
mars 2011, var en svensk 
friidrottare (långdistanslö-
pare). 

Han tävlade för Örgryte IS 
och Solvikingarna. 

Han vann SM-guld i mara-
tonlöpning åren 1959, 1961, 
1964, 1965.

Maratonlöparen Erik Östbye

Växlaren Erik Östbye sprang intill loken och fick på så sätt en naturlig 
träning av detta arbete
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”Bam” Carlsons resa på asfalten genom Europa

Roadracingsföraren Pehr-Edward 
”Bam” Carlson är född 1950 i 
Ullasjö strax utanför Svenljunga. 
”Bam” blev tidigt intresserad 

av fartens tjusning och började i 
Kinds Motorklubb och tränings-
körde bland annat på Falkenbergs 
Motorbana. 

Han tävlade senare i klasserna 
125 och 250-kubik, under hela 
tiden för Kinds Motorklubb. Den 
första tävlingsmaskinen köptes för 
summan av 5.000 kronor. 1975 
blev ”Bam” ägare till den kände 
tävlingsföraren Börje Janssons 
maskin av märket Morbidelli och 
priset för denna var 15 000 kr att 
jämföras med utländska fabriksfö-
rares motorcyklar som hade hela 
tävlingstall bakom sig. 

”Bam” var under hela sin karriär 
privatåkare, då det som svensk 
var mycket svårt att bli fabriksfö-
rare i utländska stall. ”Bam”  hade 
enskilda privata sponsorer däri-
bland Gekås Racing Team där han 
var ende deltagare. 

Svenljungafödde företagsprofilen 
och grundaren av Gekås i Ullared, 
Göran Karlsson var mycket intres-
serad av motorsport och hade även 
ett privat motormuseeum. 

Pehr-Edward ”Bam” Carlson 
tillbaka i födelseorten Svenljunga 
efter många års utlandsboende

Tävlingsbild på ”Bam” med sin Morbidelli i 125cc-klassen där toppfarten kunde vara 230 km/tim

Affisch från en tävling 1976
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Det blev massor av mil på motorvägar med egen 
skåpbil och tillhörande husvagn runtom i Europa. 
Sporten har ju alltid haft sitt största intresse i syd-
europeiska länder. Spanjoren Àngel Nieto och 
italienaren Pier Paolo Bianchi var storstjärnor 
som ”Bam” tampades emot. 

Trots små resurser lyckades Carlson från Svenljunga 
att som senaste svenske soloförare stå på prispallen i 
ett Roadracing Grand Prix. 
Detta skedde 1978 i 125cc-klassen i franska Nogaro 
då en bronsplats erövrades. 

Utöver detta är ”Bam” skandinavisk och svensk 
mästare och har dessutom flera internationella 
segrar på sin digra meritlista. 
Han har tio års tävlande i VM-tävlingar i Europa 
och Sydamerika (Venezuela-Argentina) bakom sig. 

Skador
Säkerheten på utrustningen på denna tid var inte 
särskild hög och en avåkning i toppfarterna 285 km 
i timmen var inte att rekommendera. 
Vid en tävling på Hockenheim-banan i Tyskland 
blev ”Bam” påkörd av en konkurrent med handleds 
och nyckelbensbrott som följd, samt att höger vad 
slets ut av friktionen från banans asfalt. 

Trots detta tävlade ”Bam” sjutton dagar senare 
på Assen-banan i Holland och belade en mycket 
fin sjätteplats. 
När roadracingtävlandet var över tävlade ”Bam” 
i sporten enduro men skadade sig och avslutade 
därmed motorkarriären. 

”Bam bosatte sig i Gent i Belgien och drev en 
bensinstation under ett antal år. 

År 2005 gick flyttlasset tillbaka till Sverige och 
Svenljunga där han intresserat följer sin gamla 
paradgren via tv-kanaler och fackpress.

Text: Lennart Odéen
Foto: Steve Gustafsson och Maurice Büla

Några snabba frågor
Smeknamnet?  
”Bam” efter figuren ”Bam-Bam” 
i TV-serien Fred Flinta.

Rädsla i loppen?  
Ingen rädsla, tvärtom, ville hela tiden 
att motorcykeln skulle gå ännu snabbare.

Favoritbana? 
Mugellobanan utanför Florens i Italien.

Bästa resultat?
Trea på VM i franska Nogaro.

Snygga depåbrudar?  
Visst fanns de vid varje tävling. 
De hade lyckats att snacka in sig, 
oftast via någon snäll manlig funktionär.

Massor av depåpass från tävlingar i Europa och Sydamerika

Gekås Racing Team. Detta team bestod av en man, 
nämligen ”Bam” själv

”Bam” i depån med sin 125 cc Maico och Börje 
Jansson som han köpte sin första Morbidelli av
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Agne Simonsson ”målade” i Sjuntorp
Säsongen 1954/55 spelade den 
lilla bruksorten Sjuntorps fot-
bollslag, Sjuntorps IF, i div. 3 som 
nykomling. 
Där hade man att möta storklub-
bar som Örgryte, Häcken och 
Sävedalen.

”Sågning”
Inför hemmamatchen mot Örgryte 
IS den 23 augusti skrev signatu-
ren G.F. ett förhandsreportage i 
ELA. Skribenten inledde sålunda:
- Att söndagens motståndare ÖIS 
blir en svår pärs för hemmala-
get kan man taga för givet, utan 
att därmed trycka ner pojkarna i 
kängskaften för det.

Därefter följer dock just en rejäl 
”sågning” och G.F. fortsätter:
- Hemmalaget har ju inte lyckats 
så särdeles. 
Laget är heller inte, åtminstone 
på ett par punkter, så starkt längre 
och det gäller kedjan.

Yttermännen är utan tvekan 
svaga, men då man intet har, är 
det inte så lätt. De nya pojkarna 
är ännu inte riktigt mogna för 
hårdare matcher, varför det må 
vara dem förlåtet om en hel del 
misstag begås.

Stort intresse
Intresset för matchen var stort. 
Säkert var många nyfikna på 
Agne Simonsson, som var i bör-
jan av sin karriär. 

Även Rune Börjesson fanns med i 
laguppställningen
- Det var uppemot tusen åskådare, 
minns Per-Arne Sjöberg, genuin 
sjuntorpsbo. Bl.a. kom det bussar 
med supportrar från Göteborg.

Jag var 15 år och bodde bara 300 
meter från fotbollsplanen. 
Jag såg alla Sjuntorps matcher, 
även de på bortaplan. 
Min pappa var inte fotbollsintres-
serad, men tyckte om att köra bil, 
så jag hade det väl förspänt.

Matchen
Kanske hade Sjuntorpsspelarna 
påverkats negativt av tidningsarti-
keln. De blev ganska snart ordent-
ligt tillbakatryckta. 

ÖIS hade en konstant press mot 
sjuntorpsmålet i första halvlek. I 
13:e minuten presenterade sig 
Agne Simonsson. 
Ett löst markskott från hans fot 
smet in vid högra stolpen. Åskå-
darna befarade att en väntad stor 
ÖIS-seger påbörjats.

Men hemmaspelarna startade 
andra halvlek optimistiskt och var 
nära att kvittera omgående. 

Men så blev hi Rune Augustsson 
skadad och fick bäras av plan. 

Han återkom dock, men kunde 
enligt tidningsreferatet ”endast 
spela statist”.

I slutet av matchen drog cf Bert 
Andersson på ”ett kraftfullt skott, 
som Lennart Andersson i ÖIS-
målet inte lyckades hålla, utan 
bollen for in i mål”.

I referatet kan man läsa:
- Det måste ha känts hårt för ÖIS 
tränare Harry ”Dicko” Magnus-
son, som säsongen innan tränat 
Sjuntorp. Han predikade nämligen 
alltid:
- Skjut bara i stället för att passa 
vid straffområdet. Då kan en boll 
lätt slinka in.

Matchen slutade 1-1, vilket ”näs-
tan måste räknas som en seger för 
Sjuntorp”, menade G.F.
Enligt referatet var det en svår-
dömd match.
- Domare var Larsson från Borås 

och hans uppgift var svår, då det 
var ett ruskigt liv på plan
med vilda protester mot många av 
hans domslut.

Duktiga spelare
- Sjuntorp hade en duktig målvakt 
i Willy Andersson. Han ”ham-
nade” så småningom i Borås, där 
han kom att representera både 
Norrby och Elfsborg, berättar 
Per-Arne. 1958 var han med om 
att ta upp ÖIS i Allsvenskan.

Laget hade också ett framstående 
brödrapar i Sten och Rune 
Augustsson.
- De var duktiga tekniker, säger 
Stig Hellström, stor kännare av 
sjuntorpsidrotten. 
Sten hade anbud från flera all-
svenska klubbar i Göteborg, men 
ett krånglande knä satte stopp för 
karriären.

Vid ett tillfälle deltog Sten i en 
uppvisningsmatch. Då fick han 
spela högerhalvback bakom 
Gunnar Gren.

- Sten berättade för mig, att 
Gunnar Gren kommit fram till 
honom efter matchen och sagt:
”Du är den bäste halvback jag 
spelat framför!”

- Sejouren i div. 3 blev bara ett-
årig, berättar Per-Arne. Sjuntorp 
fick endast ihop 11 poäng och 
slutade på sista plats, medan ÖIS 
med 31 poäng vann serien.

Lennart Karlsson
Källa: ELA

Agne Simonsson som noterades 
för fyra mål i VM- turneringen 
där Sverige och Brasilien möttes 
i finalen 1958

Gunnar ”il Professore” Gren
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Från bollkonstnär till smideskonstnär
Tredje året i rad deltog Tidaholms 
Idrottsmuseum i Konstnatten som 
anordnas under tre dagar i Tida-
holm och Falköping.
I år hade Tidaholms Idrottshisto-
riska förening valt att utöka sin 
basutställning med ytterligare 
en utställare i svets- och smides-
konstnären Rolf Rydén. Ett geni-
drag, under 17 timmars öppehål-
lande kom det hela 672 besökare. 
Publikrekord!
Undertecknad har tidigare i denna 
avisa skrivit om kultur kontra 
idrott och det vet ju alla att idrott 
är kultur om något, bara gå tillba-
ka till antikens greker och romare.
Vi inom idrotten har ändå alltid 
betraktats som kulturens bakgård i 
finrummen, även om viss förbätt-
ring sker. Ett lysande exempel är 
ju Östersunds IF. När den engel-
ske tränare Graham Potter kom 
till Östersund började det hända 
saker. Tänk er själva, fotbollsspe-
lare som börjar dansa balett, spela 
musikaler och andra kulturprojekt. 
Nog var det en och annan som 
började fundera på om Graham 
m.fl. var fullblodsidioter, lovar 
att jag också hade en sådan tanke. 
Alla vet hur det gick, föreningen 

sprudlade och en osannolik fot-
bollsturné påbörjades ute i Europa 
och alla kan konstatera hur norr-
ländska Östersund kapade skalp 
på skalp på fotbollssociteten. 

Från Östersund/Europa till lilla 
Tidaholm. För våran del påbör-
jades resan för tre år sedan och 
på den vägen är det. När vi fick 
erbjudandet att deltaga i Konst-
natten var det en och annan ( ja, 
något fler ) som tyckte att det här 
är inte våran grej. Efter första 
årets succé insåg alla att det var 
ok och därefter var undertecknad 
en av dem som ansåg att utbudet 
skulle utökas för att verkligen 
få hit folk som i vanliga fall ser 
idrott vid sidan om och högaktar 
exempelvis oljemålningar, teater 
m.m.
Nu lyckades vi! Vid ett möte inför 
årets Konstnatt hamnade Rolf 
Rydén på stolen intill underteck-
nad och Johnny ”Snillet” Gus-
tavsson. Vi sökte en utställare och 
Rolf var då lika gammal som oss i 
utställarbranchen, ställt ut i två år 
på Konstnatten, men just nu utan 
lokal, vi slöt kontrakt direkt och 
allt blev ett faktum. Gäller ju att 
”smida medan järnet blir varmt``.
Då funderar man på ordet boll-
konstnär. Rolf Rydén, duktig 
fotbollsspelare i IFK Tidaholm, 

som alltid haft en filosofi, gå rakt 
fram. Sedan har han en annan 
böjelse och det är fiske. För några 
år sedan slog det över. Rolf ( 58 
år) som till vardags är snickare 

och driver en byggfirma fick för 
sig att lära sig lägga svetssöm och 
då vaknade fan till. Han började 
skapa små tunga tavlor med fram-
för allt pajasar, men även något åt 
asagudar och annat. Rolf fortsatte 
sedan att gå smideskurser och nu 
finns det ingen hejd på produk-
tionen. 
Allt utvecklas och från bl.a. 
gammal rälsspik tillverkas det  
marschallhållare i alla dess former 
(lovar, helt underbara) och kap-
sylöppnare. Vedklyven är också 
helt outstanding. Sedan en annan 
sak!! Se när Zlatan knäböjer 
efter mål.
När vi nu kunde knyta just en 
idrottsman till oss då blev det yt-
terligare en poäng. För på något 
sätt bevisar detta att idrottskvin-
nor/män för det mesta har olika 
potentialer i livet. 
Slutligen tror jag och hoppas att 
Rolf finns med även 2019, men 
han har ett förslag, låt någon mer 
utställare dela lokalen med ho-
nom. Bra idè tycker jag!

Janne Kindmalm
Zlatan på knä efter ett av 
många mål

Peter Ström (närmast kameran) f.d.spelare i IFK Tidaholm kollade in 
med Åke Johanson vad smideskonstnären Rolf Rydén åstadkommit
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För 50 år sedan bildade Norra 
Fågelås IF sitt första damlag och  
nyligen firades jubileum med spe-
lare från dåtid till nutid.
– Det ser vi fram emot, säger Ann-
Marie Knutsson och Anne-Marie 
Ahlgren som var med från begyn-
nelsen.

Damfotbollen i Norra Fågelås fyller 50 år

Norra Fågelås har en stark tradi-
tion med damfotboll på Landby-
vallen.
Under årens lopp har många 
spelare kommit och gått. Nu firar 
damfotbollen 50 år i föreningen, 

vilket känns lite extra med tanke 
på vilket stålbad dagens damlag 
gått igenom. I våras var nämligen 
damfotbollen i föreningen ned-
läggningshotat, men med gemen-
samma krafter har verksamheten 
överlevt. Lördagen den 8 septem-
ber var damlagsspelare och ledare 

från alla tider i Norra Fågelås 
inbjudna till en jubileumsdag.
– Vi har försökt att sprida detta 
till så många som möjligt och vi 
kommer att fira enkelt med tips-
promenad, enklare förtäring och 
fika, berättar ordförande Stefan 
Lagerqvist.

En träff med mycket skratt och 
snack om gamla minnen. Möte 
om damlag 1968. Damfotbol-
lens vagga sägs ha varit i Öxa-
bäck i Västergötland i mitten av 
1960-talet. På ett NFIF-möte 1968 
ställde Bertil Kristersson en fråga 
om att starta damfotboll och året 
därpå bildades ett damlag. Laget 
utgjordes av flera syskonpar med 
efternamnen Kristersson, Bengts-
son, Larsson och Persson. – Pappa 
drog ju i gång laget och vi var tre 
systrar som började spela, säger 
Ann-Marie Knutsson som då var 
23 år.
Anne-Marie Ahlgren var bara 16 
år, men spelade alltid fotboll med 
killarna på skolrasterna och friti-
den. – När jag fick frågan, om jag 
ville vara med, var svaret givet, 
säger Anne-Marie och skrattar. 

I premiärmatchen blev det för-
lust mot Grevbäcks IK med 2–3. 
1971 anmäldes det första NFIF-
damlaget för seriespel och första 
serieseger kom redan 1973. 
Detta följdes upp med serieseger 
1978, då NFIF gick upp i divi-
sion 3.

– Ja, det var många minnesvärda 
fotbollsår. Ju äldre man blir 
desto mer värdesätter man det 
gamla, säger Anne-Marie Ahl-
gren nostalgiskt. 

Norra Fågelås damlag hade sin 
storhetstid från 1996, då laget 
via kval gick upp till division 2, 
och spelade i dameliten till och 
med 2000. 1998 kom NFIF på 
en andraplats i damtvåan efter 
seriesegrande Falköpings KIK. 
Under framgångstiden hade 
NFIF inga problem med att locka 
till sig nyförvärv.

– Vi har även alltid haft en 
speciell anda som jag tror gör att 
många känner sig hemma här, 
säger Stefan Lagerqvist.
Från 2000 till i dag har NFIF: s 
damlag hållit till i division 3 och 
4.
– Det var tufft i våras för dam-
laget, men nu rullar det på igen. 
Och vi hoppas innerligt att laget 
får leva vidare i många år till, 
avslutar Stefan Lagerqvist.

Marita Sjöquist

Ann-Marie Knutsson (Kristers-
son) och Anne-Marie Ahlgren 
(Andersson) var med i begynnel-
sen när Norra Fågelås startade 
damfotboll på Landbyvallen

Damlaget 1981 med ledare Rune Nydén och Boris Johansson

Foto: Marita Sjöquist
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Några minnen från Idrottsplatsen Framnäs i Lidköping
Dagen före min 10-årsdag i juli 
1964 tog min pappa med mig 
och mina två yngre systrar på 
friidrottstävling på IP Framnäs i 
Lidköping. 

Det jag kommer ihåg från de 
tävlingarna var att Erik ”Myg-
gan” Uddebom var där och stötte 
kula. Vi stod i närheten av kulstöt-
ningsringen och min pappa tyckte 
att jag skulle be honom om hans 
autograf. 
Han stack till mig programbladet 
och en penna, och jag klev fram 
till Uddebom och fick hans namn-
teckning. 

Det var min första autograf. 
Dagen efter fick jag ett autograf-
block i födelsedagspresent, där 

Myggans autograf blev inklistrad. 
På min födelsedag kom dessutom 
min mamma hem från BB, med 
min lillebror. 

Vår yngsta dotter hade en kort 
friidrottskarriär när hon var i 10- 
årsåldern. 

Hon var på två tävlingar. En täv-
ling i Trollhättan och en tävling 
i Lidköping, förutom tävling på 
hemmaplan i Bollebygd.  

I början av augusti 2001 var hon 
på IP Framnäs och tävlade i längd-
hopp och kula. 
Hon vann sin åldersklass i kula 
och hon blev tvåa i längd. Mina 
föräldrar var då på plats och såg 
barnbarnet tävla. 

När jag gick i gymnasiet på De la 
Gardieskolan i början av 70-talet 
hade vi en del idrottslektioner på 
Framnäs. 
Troligen fick jag prova på kula 
någon gång, men det gav i så fall 
inga bestående minnen. 

Det jag minns är att vi var några 
stycken tjejer som helst ville spela 
fotboll. 

Men gymnastikläraren ansåg 
inte att det var något för flickor. 
Hon tyckte det räckte att vi visste 
lite regler så vi förstod vad det 
handlade om ifall vi var med våra 
pojkvänner på fotbollsmatch. 

När jag skriver detta, så undrar 
jag om hon verkligen sade så, 
men det var i alla fall så som jag 
uppfattade det. 

Agneta Berner, Bollebygd
född Thorstensson, 
Rackeby Lidköping

Erik ”Myggan” Uddebom 
Teckning: Eva Gustafsson

IP Framnäs på 1950-talet

En något modernare bild på IP Framnäs
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Ett 1000-faldigt Levene
Vad symboliseras Levenebygden främst med? 
I Levenebygden råder gamla kungliga traditioner. 
Redan för 1 000 år sedan härskade kung Stenkil i 
trakten. I kung Stenkils eftermäle i Äldre Västgöta-
lagen nämns att han var en skicklig bågskytt och att 
hans skyttemärke lär finnas kvar ännu. 
Var det månne i kung Stenkils spår epitetet ”skyt-
tekung” uppstod? Tja, förmodligen ”uppfanns” det 
redan med Olof Skötkonung ett antal år tidigare. 
Stenkil torde dock vara alla tiders Leveneskyttekung.   

Kungsgården. Levene äng. Sveriges högsta runsten. 
Ja, det finns mycket att vara stolt över för Levene-
borna. Men frågan är om inte datumet 19 juli 1950 
smäller högst i bygdens historia. 
Då invaderades nämligen det för dagen i blågula 
flaggor skrudade lilla samhället St. Levene på 
Varaslätten av c:a 15 000 personer – ett oslagbart 
publikrekord? Anledningen? 
Jo, prinsessan Margaretas konfirmation i Levene 
kyrka.
Huruvida om anstormningen var lika total vid syst-
rarna Birgitta och Desirees konfirmationer i samma 
kyrka är inte lika preciserad, enbart att det rörde sig 
om 10 000-tals personer.

Äldre Västgötalagen nämndes ovan. Den nedteck-
nades av lagman Eskil (äldre bror till Birger Jarl) på 
1200-talet. 
Eskil bodde också i Levenetrakten, närmare bestämt 
i nuvarande grannsocknen Long. 
M.a.o. finns det såväl starka lag- som skyttetraditio-
ner i bygden.

Traditioner är till för att följas. Därför heter Vara 
kommuns nu äldsta lagidrottsklubb St. Levene IK 
(åtminstone med fotboll på programmet). 
Den 18 april 2018 fyllde nämligen SLIK 100 år. 
Med beaktande av den aktningsvärda åldern, får man 
respektera att klubben intar en vilande position. 

Ett 100-faldigt leve för St. Levene Idrottsklubb!

Redan 1911 lär det ha bildats en förening i Levene 
som sysslade med idrott, men om den föreningen 
finns det inget skriftligt bevarat för eftervärlden.

Den 18 april 1918 bildades St. Levene Idrottsklubb 
av trion Edvard Palm, Gustav Ehn och Isidor Jöns-
son. Därefter inköpte de en fotboll och gjorde ett be-
sök hos hemmansägare C.J. Claesson på Korsbacka 
gård. De visste att han var idrottsintresserad. 

Han upplät en klövervall på gården till pojkarna att 
spela på. Snart myllrade det av ynglingar på klöver-
vallen. Skodonen bestod mest av trätofflor.

Så småningom utkristalliserades en lagsammansätt-
ning. Första matchen spelades mot Sjödalens IF, som 
vann med 5-1. 
Första segern för SLIK kom mot Nossebro, som 

slogs med 3-1.
När seriesystemet kom igång hösten 1927 hade 
alltså Levenepojkarna hållit igång i närmare 10 år, 
varav de första åren på nämnda klövervall. Därefter 
spelades matcher på en annan mark inom Kors-
backa gårds ägor. 

St. Levene IK inledde seriespelet med en fjärdepla-
cering och fem vinster. 
Den mest ”legendariska” matchen i klubbens histo-
ria utspelade sig andra seriesäsongen. 
Då utklassade man nämligen blivande seriesegrarna 
Vara SK med hela 5-0. 
Påföljande hemmamatch mot blivande serietvåan 
Vedums IK går också till historien, eftersom man då 
för första gången ”nätade” på hemmaplan. 
Man hade nämligen fått upp målnät. 

Även Vedumsborna besegrades (5-1). St. Levene IK 
slutade på femte plats.

1936/37 kom första seriesegern. Det var i Centralse-
rien Div. VI. Avancemanget till Norra Älvsborgsse-
rien blev emellertid alltför stort. 
Endast tre poäng skördades och där inträffade det 
största nederlaget i klubbens historia: förlust mot 
Vargön med 16-0. 
Enligt uppgift lär inte SLIK-spelarna ha kommit över 
mittlinjen mer än efter alla avsparkar.    
  På Korsbacka gård spelades det fotboll till 1946, då 
marken skulle bebyggas. Därefter var SLIK husvilla. 
Eftersom man inte hade någon plan kunde heller ej 
seriespelet fortsätta. 
Efter tre års ”irrande” på olika håll, kunde äntligen 
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en ny fotbollsplan i centrala Levene invigas och fick 
namnet Åsavallen. Datumet var den 9 juli 1949. 
Idrottsplatskommittén är också värd att nämnas: 
Tage Bengtsson, Åke Carlsson, Yngve Lennerskog 
och Lennart Henström. 

Säsongen 1949-50 fanns St. Levene IK åter med i 
seriespel. Man fick börja i lägsta serien Div. IX Vara 
Södra Reserv som vanns. 
I fortsättning huserade man som regel i Centralse-
rien, vilket under 50-talet betydde Div. VIII. 1960 
kom nästa serieseger (Grästorpsserien). 
Även utan den meriten hade det blivit spel i en högre 
division, eftersom Div. VIII upphörde påföljande 
säsong.
Något ytterligare avancemang i seriesystemet blev 
det ej för St. Levene IK (om man bortser från att Div. 
VII slopades 1968), trots stabila insatser med en rad 
tredjeplaceringar.

I mitten av 80-talet blev det emellertid kris i klub-
ben. Resultatet i 1985 års serie var knäckande: 18 0 
0 18 8-99 0. Helt knäckta var man dock inte. 
1999 gjordes en comeback i sexan med gott resultat. 
Efter tre säsonger stod det klart att materialet inte 
räckte till. En sammanslagning med lokalkonkurren-
ten Skogslunds IF var ett faktum 2002. 
Fakta St. Levene IK: 1918- … (2001 sista året i 
seriespel). Idrottsplats: Åsavallen. Dräkt: gula tröjor 
och svarta byxor. Seriesegrar: 3. 1936/37 Div. VI, 
1949/50 Div. IX, 1960 Div. VIII.
Andra sektioner: Friidrott. Under 1920- och 30-talen 

fanns vissa friidrottsaktiviteter. T.ex. anordnades 
det 1924 en klubbmatch mot IFK Önum, som Leve-
nepojkarna vann med 30-22. 1933 utkämpades två 
klubbmatcher mot Helås IF, som SLIK vann båda 
med 106-103 resp. 123-82 p.
Traditioner har nämnts. Publikrekord har nämnts. 
Storsegern över Vara SK för 90 år sedan har nämnts. 
Vad kommer meritmässigt och minnesmässigt när-
mast efter dessa stora händelser? 
En gammal SLIK-supporter skulle förmodligen 
framhålla kämpasegern över ”storebror”, lokalkon-
kurrenten och nuvarande samarbetspartnern Skogs-
lunds IF, vid triangelturneringen i Håkantorp 1962. 
Samma år gick nämligen Skogslunds IF till DM-final 
mot IF Elfsborg. 

En annan minnesvärd händelse i SLIK-historien 
torde vara vid 75-årsjubileet 1993. 
Då arrangerades en kändismatch på Åsavallen mel-
lan Team Teo (f.d. Tipsextralaget) och det lokala 
Tränarlaget, förstärkt med bl.a. kyrkoherde Bengt 
Kullenberg. Kyrkoherden förstärkte sin popularitet 
i bygden efter att ha satt en tåpaj i stolpen mot f.d. 
landslagsmålvakten Thomas Wernersson. 
Får undertecknad återge ett personligt minne från 
Åsavallen? Där spelade jag nämligen min allra första 
match (som 13-åring i Larvs FK:s 16-års pojklag 
1961).

Carl-Owe Johansson
Vara IHS

Vedum Annandag Pingst 1937 
ST Levene IK:s mest framgångsrika fotbollslag är detta från 1936-37, som avancerade upp i norra Älvs-
borgsserien : Linjeman Axel Karlsson, Einar Karlsson, Kurt Skoglund, K G Andersson, Sture Rydén, Erik 
Jonsson, lagledare Johan Andersson, Oskar Garyd, Sigge Gustavsson, Bertil Garyd, K-E Lundberg, Sten 
Jonsson, och Olle Lundgren.
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Denna gång kommer det att 
handla om IF Älvena eller som 
klubben först hette Älvsereds IK. 

Vi är alltså i gränsbygden mellan 
Svenljunga och Falkenbergs kom-
mun. När gamla Högvads kom-
mun gick upp i Svenljunga kom-
mun 1971 så gick orten Älvsered 
till Falkenbergs kommun. 
Från 1925 hade Älvsereds IK ett 
fotbollslag, deltog i Älvsborgsse-
rien och mötte då lag som Ulri-
cehamn, Limmared, Örby, Herr-
ljunga o.s.v. 

Frågan är hur tog dom sig till 
bortamatcherna? Efter ett par år 
tog man steget över till Hallands-
distriktet. Åren 1935-36 slutade 
eller flyttade många av spelarna 
och det blev slutet på Älvsereds 
IK. 

1937 bildades IF Älvena och 
klubbdräkten blev röd tröja och 
blå byxor. Färgen på byxorna änd-
rades snart till vitt. 

Klubben började i Västgötaserien 
och stannade kvar där t.o.m. 1939 
men sedan dess har det varit Hal-
land. I början spelades det fotboll 
på en plan som mer var av karak-
tären grus eller jord. 

1955 invigdes Älvenas första 
gräsplan Rydvalla och året efter 
lyckades laget komma till s.k 
finalspel om en plats i div. 4. 
Tyvärr lyckades inte detta men 
man höll sig kvar i div. 5 till 1959. 
Planen Rydvalla blev inte långli-
vad då den var alldeles för sank. 

Själv kommer jag ihåg att jag stod  
i mål i skollaget (vi gick femman 
och sexan i Älvsered), inspirerad 
av VM 58 försökte jag efterlikna 
Nord-Irlands fantastiske målvakt 
Harry Gregg.

Den nuvarande planen invigdes 
1968. 1986 slogs Älvena ihop 
med Mårdaklevs IK på seniorsi-
dan och numera är laget samman-
slaget med BK Viljan. 

1981 bildades en damsektion med 
tillhörande damlag. Detta lag höll 
med blandade resultat på fram till 
1999 då dom gick upp i Ullareds 
IK.

Nollan Bror Bengtsson
Bror hade ett tag svenskt rekord 
i att hålla nollan i målet för IF 
Älvena. 

Den sammanlagda tiden blev 18 
timmar och 20 minuter. Bror var 
också en känd ordningsvakt på 
olika dansställen i bygden. En 
snäll och glad vakt men hade 
starka nypor om så behövdes. 

Han efterträddes av den välkände 
Bertil Larsson som flyttade till 
Borås och gjorde karriär inom 
bankväsendet och näringslivet. 
Hans stora idrottsintresse blev 
sedan basket. 

Där blev han en frontperson för 
Borås basket, men jag minns 
honom främst som en reslig och 
duktig målvakt i IF Älvena.

Mellan åren 1960 till 1970 spe-
lades årligen återkommande 
triangelturneringar mellan Hög-
vadsklubbarna; Holsljunga IF, IF 
Älvena och Mjöbäcks GF. 

1961 års turnering blev minnesrik 
då det inte gick att sära på Älvena 
och Mjöbäck. 
Det fick bli straffsparksläggning, 
hör och häpna det lades 50 straffar 
utan att något avgörande kom till 
stånd. 

Älvenas mål vaktades av den 
väldige Bror Bengtsson och Mjö-
bäcks av den hälften så store men 
vig som en akrobat, Curt Anders-
son.

Detta måste vara en av de mest 
dramatiska idrottsupplevelserna 
för såväl Älvena som Mjöbäck.

Under dessa 50 straffar hade både 
Mjöbäck och Älvena möjlighet att 
avgöra men det gick bara inte.

Det blev mörkt och matchen 

måste avbrytas. Omspelsmatchen 
vanns sedan av Älvena med 3-1.

Avslutningsvis vill jag dock 
utnämna Älvsereds främsta 
idrottsprestation. Bertil Gustavs-
son gjorde denna stora bedrift när 
han 1938 vann Kungens Kanna i 
tennis.

Med hopp om att få skriva åter-
kommande artiklar om förening-
arna i södra delen av vårt landskap
tecknar

Urban Lidrot

Styrelsen med Enar Johansson, Viktor Södervall och Stig Bengtsson
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Bild

Västgötaloppet
Starten har gått i Ulricehamn och åkarna har en lång väg till 
målet i Borås.

IFK Falköping 1940/50-tal
Övre raden från vänster, Lagledare Harry ”Småland” Lundberg, Pelle 
Jangren, Lasse Larsson, Arne Käll, Arne ”Valtorp” Svensson, Bengt 
”Nabot” Jacobsson, Valter ”Lill-Ludde” Johansson. Nedre raden  från 
vänster, Sven-Gunnar ”Stor-Ludde” Johansson, Börje ”Skene” Karls-
son, Ingvar ”Gurra” Gustavsson, Kurt Gyllenswan och Gösta Wester-
ling.               Insänt av Urban Lundberg Falbygdens IHS.

skatten

Alingsås IF:s Bror Wiberg stöter 
kula vid klubbmatch på 
Mjörnvallen

Innan det fanns moderna duschmöjligheter kunde det gå till så här! 
Valdemar Andersson (t.v.) och Rune Lindström ”tvagar sig” efter ett 
skidlopp omkring 1940.
      Foto via Lillan Lindström

Per-Olof ”Peo” Larsson, Sörha-
ga IK. Värvades till Örebro SK i 
handboll. Fyrfaldig svensk mäs-
tare. Världsmästare 1954.
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Örslösa IF - en spegelbild av samhälls-
utvecklingen del 2 av 2

Den nya klubblokalen och det engagemang som ska-
pats ledde till ett årtionde fyllt av verksamhet

År 1995 var kanske det år då verksamhet och enga-
gemang nådde sin högsta nivå. 

Herrarnas A-lag spelade  i div 5 ”NLT-femman” med 
många publikdragande derbyn.  

Man hade dessutom både B-lag och C-laget Happy 
Tigers, damlag ihop med Söne SK och 6 ungdoms-
lag i seriespel. 

Pingisen blomstrade i nya lokalen och denna säsong 
hade man hela 14 lag i seriespel. 

ÖIF anordnade ånyo Västgöta-DM i pingis, gruppen 
”Tigerveteranerna” var aktiva med studiebesök och 
resor. 

Supporterklubbens auktion var en folkfest och dam-
klubbens modevisning med idel lokala mannekänger 
fyllde klubblokalen.

A-laget 1994 med seriespel i division 5, 
”NLT-femman”

Bakre raden: Niklas Bengtsson lagledare, Tomas 
Mouchard, Morgan Marklund, David Lugner, 
Jonas Bertilsson, Torleif Algotsson, Sten-Inge 
Åhlrud, Magnus Blom, Christer Karlsson tränare

Främre raden: Carl-Otto Widhja, Stefan Pihlqvist, 
Dan Karlsson, Jonny Isaksson, Karl-Johan Breman, 
Peter Gustavsson, Göran Asp, Stefan Ahlstrand

2000-talet
Digitaliseringen fortsatte och traditionella informa-
tionsformer ersattes av sociala medier. Den gene-
ration som nu blev vuxen hade en större grad av 
individualism. 

Föreningsengagemanget i Sverige stagnerade.
Inom ÖIF märkte vi inte av detta till en början. Ett 
nytt gäng duktiga pingistjejer i damlaget nådde som 
bäst spel i division 1. 
Damfotbollen och ungdomsfotbollen rullade på. 
Herrarnas A-lag i fotboll höll till i mitten av div 6.

Men successivt smög det in en minskning av verk-
samhet och engagemang. Damlagen inom både 
fotboll och pingis försvann på grund av spelarbrist. 
Det blev svårt att ha två lag i herrfotboll.

Under många år hade ett samgående mellan ÖIF och 
Söne SK diskuterats. Hösten 2013 blev  det allvar. 
En ny förening bildades, Örslösa Söne IK (ÖSIK), 
och på extra årsmöten i ÖIF och Söne SK antogs 
med stor majoritet ett verksamhetsavtal där ÖSIK 
bedriver all verksamhet men moderföreningarna 
finns kvar. 

Det här får också ses som en spegel av samhällsut-
vecklingen, där sammanslagningar och nya organi-
sationsformer tillhör vardagen. 

Det har varit stor uppslutning i bygden för den nya 
föreningen och på flera sätt en nytändning i verk-
samheten. Men för ÖSIK, som för alla föreningar, 
gäller det att utveckla engagemang och arbetsformer 
som bär in i 2020-talets samhälle och längre.

Örslösa IF
Karl-Arne Hennersten

Damlagstruppen i pingis 2003-2004 med tränaren 
Leif Andersson, Örslösa IP

Bakre raden: Lena Fredriksson, Leif Andersson, 
Caroline Andersson

Främre raden: Marie Karlsson, Sofie Eriksson, 
Pernilla Johansson, Anna Fredriksson.
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Benny Karlsson med 35 Vasalopp på sitt samvete
På Benny Karlssons visitkort kan 
utläsas: Karlsborgare, fältflygare, 
flygnavigatör och icke minst Vasa-
loppsprofil och Dalmas.

Karlsborgs Vasaloppsveteran Ben-
ny Karlsson föddes in i en skidin-
tresserad familj 1941 i Ludvika. 

Tidigt blev Benny skidintresserad, 
då främst genom pappan som ord-
nade skidtävlingar i trädgården. 
Sedan blev det mycket skidor 
både i skolan och på fritid. Pappan 
vallade skidorna, ofta över öppen 
eld som det ofta gjordes på den 
tiden, och skjutsade till träningar 
och tävlingar.

Stjärnglid
Benny vann det första skolmäs-
terskapet tidigt med den tidens 
populära Stjärnglid som valla.
- Vallan var svart och luktade 
tjära, mindes Benny Karlsson.
     
Benny lyssnad tidigt på Vasalop-
pet i radion refererat av Sven 
Jerring varvid intresse uppstod att 
någon gång själv får stå på start-
linjen i Sälen. Så blev det och det 

första Vasaloppet körde Benny i 
början av 1960-talet för Upplands 
Flygflottilj (F16) i Uppsala.

I början av 1970-talet gjorde plast-
skidan sitt intåg i skidvärden och 
1974 var första gången som Benny 
körde Vasaloppet med fullplastski-

dor av märket Fischer. 
Ett par skidor som än i dag är i 
Bennys ägor och vårdas ömt!
Av de 35 Vasaloppen har Benny 
tävlat de flesta för Västgöta 

Flygflottilj (F6) i Karlsborg och 
det sista (senaste!) 2010 för SOK 
Träff, orienteringsklubben i Karls-
borg. Bennys snabbaste lopp var 
i F6 färger 1983 och då på tiden 
6.25.03 (6 tim 25 min och 03 
sekunder).

Vasaloppsveteran
Numera räknas Benny in i ledet 
Vasaloppsveteraner, vilket man 
utses till efter 30 genomförda 
Vasalopp, med årliga veteranfester 
i Mora
-Det viktiga är att man utses som 
veteran, man blir inte veteran! 
påpekade Benny Karlsson med 
glimten i ögat.

Veteranerna har numera vid Va-
saloppsstarten i Sälen en egen av-
gränsad startfålla i femte ledet och 
bär alltid orange nummerlappar 
med det personliga startnumret. 

Benny har tilldelats startnummer 
432 vilket gäller från första vete-
ranstarten och framgent.  Num-
merlappen skall även bäras väl 
synlig vid de årliga veteranträf-
farna i Mora. 

Benny Karlssons senaste Vasa-
lopp var 2010 i Karlsborgsklub-
ben SOK Träffs färger och då med 
personliga startnumret på den 
orange nummerlappen.

Stig H Brehag

Bennys Vasaloppsmedalj tilldelad 
efter 30 genomförda lopp

Dagens Benny Karlsson utanför 
sin egenhändigt timrade vallabod 
vid Skackan utanför Karlsborg. 
Lägg märke till Vasaloppsmärket 
på skidorna

Benny Karlsson i täten strax innan 
Evertsberg 1981
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Karlsborgs Idrottshistoriska Säll-
skap inbjöd den 20 september till 
idrottscafé i Forsvik IF: s klubb-
stuga.
Drygt 35 åhörare hade infunnit 
sig. De fick vara med om en min-
nesrik kväll.

Rolf Karlsson, Huddinge och 
Bo Bremsjö, Forsvik var särskilt 
inbjuda gäster.
Rolf växte upp i Forsvik och var 
aktiv i bandy och fotboll i för-
eningen. Han flyttade i slutet på 
50-talet till Huddinge. 
Efter fotboll och handbollsspel 
övergick han till domarsysslan i 
fotboll och bandy. 
Det blev en framgångsrik karriär 
med elitdomarstatus i både fot-
boll och bandy och Stor Grabb i 
bandy. Inte nog med detta. 
Han blev ordförande i Stockholms 
bandyförbund och ledamot i 
Svenska bandyförbundet.
Rolf kryddade sin berättelse med 
händelser och anekdoter från kar-
riären, vilket väckte både skratt 
och eftertanke hos åhörarna. 
En sann idrottsman med känsla 
och hjärta för sin moderklubb. 

Medlemmar i ”förskingringen” 
är viktiga. De bär en del av vår 
idrottshistoria.

”Ränderna går aldrig ur……”
Bo Bremsjö kunde sedan ur sitt 
rika bildarkiv ”rama in” Rolfs 
berättelse. Han gav bakgrunden 
med bruksmiljön, platser, inte 
minst fotbollsplaner, och perso-
ner från tiden före och under den 
aktuella tiden. 

Åhörarna reagerade igenkännan-
de. Särskilt mindes vi den popu-
lära festplatsen Billströmmen. 

Till stor glädje för besökarna och 
en inkomstkälla för föreningen.

Roland Gustafsson

Rolf Karlsson kryddade sin berättelse med händelser och anekdoter 
från karriären

Under 1900-talets andra hälft var 
en förening, Trollhättans Varpa-
klubb, verksam i kraftstaden. 

Den, i våra trakter, något udda 
sporten varpa, hade fått fotfäste i 
staden genom några eldsjälars för-
sorg. Annars för ju varpa, i första 
hand, tankarna till Gotland.

Föreningen arrangerade under 
flera år tävlingen Trollvarpan, 
som rönte intresse främst i västra 
och sydvästra Sverige. 

1972 samlades 150 kastare på 
Sandhem i Trollhättan, för att 
göra upp i de olika klasserna.

Varpa Bilden visar Ingvar Pettersson, 
som segrade i A-klassen, 
i full aktion. Intresset för varpa 

dalade efterhand och föreningen 
lades ner runt 1990.
Lennart Karlsson

Foto: Roger Lärk
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Sommarmötet 2018
Lördagen den 8 september träffa-
des 56 idrottshistoriker på Som-
marmöte på Quality Inn Hotell i 
Vänersborg. 
Årets möte var ett dubbelt jubi-
leumsmöte i och med att både 
Vänersborg och WIS firade 
30-årsjubileum.

Benny Östh inledde med att gratu-
lera WIS innan han presenterade 
dagens program. 
Roland Gustafsson gratulerade i 
sin tur Vänersborg och hälsade 
alla välkomna och speciellt Håkan 
Kannius från Ulricehamn där ett 
nytt sällskap bildats i dagarna.

Carl-Erik Johnsson presenterade 
sedan en krönika i ord och bild 
över de gångna trettio åren och 
WIS verksamhet med årsskrif-
ter som blev till den nuvarande 
tidningen 2004, Västgötarna i 
OS, den stora fotbollsboken mm, 
distriktsmuseet och idrottsresor 
samt de eldsjälar som spelat avgö-
rande roller för att driva utveck-
lingen framåt.

Därefter var det dags för Peter 
”Nille” Nilsson att berätta om 
tillkomsten och utvecklingen 

av Idrottscentrum i Vänersborg. 
Deltagarna fick en fyllig bild av 
den enorma utveckling som skett 
under perioden från 1926 till 
dags dato och många intressanta 
inblickar i de tekniska frågor 
som olika typer av anläggningar 
innebär.

Sedan tog WIS över. 
Undertecknad informerade om 
arbetet med tidningen. 
Huvudprincipen är att få med 
material från så många områden 
som möjligt, geografiska och äm-
nesmässiga. 
Men det måste komma in material 
om detta ska fungera och mera 
sådant och fler bilder efterlystes. 
Registren har fått en rejäl översyn 
inför de båda senaste numren med 
positivt resultat.

Lennart Karlsson presenterade ett 
förslag om en Idrottsvetartävling 
för tremannalag i en slags cup 
som börjar lokalt och så småning-
om via kvartsfinaler, semi och 
final leder fram till ett segrarlag. 
Tanken är att genomföra detta i 
samband med idrottscaféer och 
på ett sådant sätt att publiken kan 
delta. ”Kör!”, sa mötet.

Efter en god lunch tog sedan 
Håkan Lind över och kåserade 
kring Vänersborgs historia på ett 
lättsamt och mycket uppskattat 
sätt, ett kåseri som började med 
Olaus Magnus karta från tiden då 
Vänersborg inte fanns och som 
avslutades med att Håkan sjöng 
och spelade Birger Sjöberg.

Sedan avslutades mötet med mera 
WIS-information. 
Janne Åberg informerade om lä-
get när det gäller hemsidorna och 
utbildning inom detta område. 

Roland Gustafsson tog upp både 
GDPR-lagstiftningen och de 
tyvärr oklara försäkringsfrågorna 
för våra sällskap och Lars-Göran 
Bengtsson berättade om den kom-
mande Oslo/Årjäng-resan.

Text: Tommy Olsson
Foto: Lennart Odéen

Hunneberg Sextetten, det åtta man starka bandet
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Norrby IF Ishockey
Ishockey är en av flera grenar som 
funnits på Norrbys program, men 
som sedan 1968 har upphört. 
Sporten togs upp på programmet 
1946 och till en början med väx-
lande framgångar. 
Den första matchen som spela-
des  var av vänskapskaraktär och 
motståndet var Sörhagas B-lag i 
Alingsås. 
Det blev vinst direkt och Norrbys 
laguppställning var Sven-Erik 
Gustafsson, Gunnar ”Kicken” 
Skoglund, Tore Andersson 1, 
Olle Carlsson, Tore Andersson 2, 
Per Lomander, Rune Jansson, och 
Arne Asplund. 
Under den första tio-årsperioden 
deltog man växelvis i division 3 
och division 4. 
Säsongen 1956-1956 bärgades 
en andraplats i Södra Västsven-
ska B-serien där man förlorade i  
kvalspel. 
Det blev serieseger 1960-1961 
före bland annat IF Elfsborg. 
I det följande kvalspelet placerade 
man sig som tvåa efter segrande 

Deje IK. Detta betydde att Norrby 
IF var klart för division två-spel. 
Vid denna tid förstärktes laget 
med spelare från Värmland och 
Dalarna. 
Åren 1963-64 och 1964-65 blev 
framgångsrika i division två. Då 
blev det tredjeplaceringar se-
dan man pressat både Färjestad, 
Grums och KB 63 (Karlskoga/
Bofors) i toppen. Norrbys Per-
Erik Lindström vann skytteligan 
säsongen 1963-64 med 25 gjorda 
mål. 
Efter denna lyckosamma period 

blev utdelningen något blygsam-
mare. Beslutet togs att ombilda 
sektionen till en helt fristående 
förening med namnet Borås 
Hockeyclub.

Axplock av Stora Grabbar i väst-
götahockeyn från denna tid.

Sven-Olof Olofsson, IFK Troll-
hättan, Nils Lassas Norrby IF, 
Per-Erik Larsson Mariestads CK, 
Arne Johansson Mariestads CK, 
Åke Johansson Tibro IK, Sven-
Göran Bröske Norrby IF, Per-Erik 
Lindström Norrby IF/Nittorps IK, 
Karl-Erik ”Kecke” Årjers Norrby 
IF/Nittorps IK, Björn Gunnarsson, 
Grästorps IK, Claes Alström IFK 
Trollhättan, Bror Hansson Norrby 
IF, Lars-Erik Lundström Skövde 
IK, Lars-Olof Wackelin Norrby 
IF/Borås HC.

Norrby-Karlsborg 
27 februari 1957, 5-3
Äntligen blev det is på Ryavalls-
rinken, och den var därtill bra. 
Därmed kunde också matchen 
mellan Norrby och Karlsborg gå 
av stapeln. 
Publiken var dock tydligen inte 
säker på att det skulle bli någon 
match, då det var rätt tunnsått runt 
rinken. Någon match av större 
format blev det dock inte. 
Norrbypojkarna kämpade dock 

stundtals bra utan att få igång nå-
got målmedvetet spel, och mycket 
härtill bidrog väl Nils Lassas 
skada, som tvingade honom att se 
matchen från åskådareläktaren. 

Nu hade man satt ner ”Jocke” 
Malmros som back och därige-
nom miste anfallet mycket av sitt 
sting och det blev inte den rätta 
avslutningen på anfallen. 

Stig Ahlqvist var en av de bättre 
liksom Sven-Göran Bröske, men 
annars var det rätt blekt. 
Försvaret var då starkare med 
”Benke” Blomdahl som den 
tongivande, men även Malmros 
spelade bra liksom målvakten 
Gustafsson. 
Man skall kanske inte vara för 
sträng i sin kritik, då spelarna haft 
allt för liten möjlighet till åkträ-
ning, och det var här det brast, på 
viljan var det inget större fel. 

Karlsborg började lite för friskt, 
och i andra minuten fick Mats 
Karlsson vila sig i två minuter för 
att sekunderna senare få sällskap 
av klubbkamraten Stig Gustafs-
son. Norrby lyckades dock inte 
få någon större chans till målkän-
ning trots gästernas reducerade 
lag utan först i fjortonde minuten 
gav Stig Ahlqvist hemmalaget 
ledningen. 

Karlsborg hade en mycket bra 
spelare i Ulf Brandqvist som var 
en ständig oroskälla för hem-
maförsvaret. Bland de övriga 
fäste man sig vid målvakten Seth 
Johansson som räddade en del 
givna mål. 

Norrbys målvakt Benny Årjers 
omges av sina stabila backar 
Bernt Asp och Lars-Olof 
Wackelin
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Andra perioden inledde Norrby 
med att öka till 2-0 genom Bengt 
Kjäll , men glädjen blev inte lång-
varig utan Karlsborg reducerade 
strax efter till 1-2 genom Ture 
Gustavsson för att efter ytterligare 
någon minut kunna kvittera till 
2-2 denna gång genom Ulf 
Brandqvist. 
Strax innan periodens slut kunde 

dock Norrby återta ledningen 
genom  S-G Bröske. Benke Blom-
dahl gjorde bort Karlsborgsför-
svaret och man noterade 4-2. 

Karlsborg stack sedan emellan 
med att reducera till 3-4 genom 
L.J. Johnsson, innan Stig Ahlqvist 
kunde fastställa slutresultatet 5-3 
efter starkt förarbete av Blomdahl. 

Domaren Hjalmar Lindstrand, 
Alingsås, hade det besvärligt, då 
det inte fanns några linjer på isen, 
utan han fick försöka fixera dessa 
med hjälp av markeringarna på 
planken, och han kom med heder 
från uppdraget.

Text Lennart Odéen, 
Källa: Västgöta Demokraten

Match mellan Wendelsberg och Norrbygärde från 1947. Hjälmar var inte något krav på den tiden.

SM i skidorienteringsbudkavle i Luleå 1983
Hestra IF visade att man helt klart 
tillhör svensktoppen i skidorien-
tering. När SM-budkavlen avgjor-
des i Luleå kom Hestra IF på en 
mycket fin silverplats. 
Hestra startade med unge Joakim 
Olsson och han gjorde ett helt 
godkänt lopp och växlade sju mi-
nuter efter ledande Rehns BK 
från Bollnäs. 
På mittensträckan tog den indivi-
duelle SM-trean Lennart Larsson 
vid. Lennart gjorde ett fint lopp 
och tog in två minuter på ledarla-
get Rehns BK. Larsson växlade 
som tredje man till Hans Stridh. 
Denne gjorde en mycket stark 
insats och närmade sig ledarlaget 
ytterligare. Stridh tog in halvannan 

minut och gick upp en placering. 
Hans Stridh var den som gjorde 
bästa loppet av Hestras grab-
bar och han hade den snabbaste 
sträcktiden av alla. 
Eds Jan-Erik Thorn hade andra 
bästa sträcktiden och Lennart 
Larsson noterades för tredje 
bästa tid. Att Hestra skulle finnas 
med i toppen var väl ingen direkt 
överraskning, men då det är så 
pass jämt mellan topplagen låg 
en placering mellan ett och sex 
inom kalkylens ram och därför 
var silverplatsen godkänd 
med råge.  Resultat: 
1 Rehns BK   3. 32. 33 
2 Hestra IF   3. 36. 07
3 Eds Skidklubb  3. 39. 31

På mittensträckan tog den indivi-
duelle SM-trean Lennart Larsson 
vid, och gjorde ett mycket fint lopp
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Bandysveriges största plantskola?
Måndagen den 9 september 1968 
var dagen då historien om Wäster-
lunds IK och Sjödalens IK slutade 
och historien om Lidköpings AIK 
började. Målsättningen för sam-

Lidköpings AIK – LAIK 50 år

manslagningen mellan Sjödalen 
och Wästerlund var självklar. De 
skulle ta upp kampen med Villa 
BK.
Våren 1968 tillsattes en kommitté 
från de båda föreningarna som 
skulle förbereda och utreda en 
eventuell sammanslagning. Kom-
mittén lade fram sina planer på ett 
gemensamt styrelsemöte den 14 
augusti 1968. 

Den 9 september valdes den första 
styrelsen. Den bestod av Ivan 
Backlöf, Bertil Lundgren, Roger 
Carlsson, Bernt Larsson, Seve 
Kjellqvist, Gunnar Wänström och 
Bengt Åberg.

Efter visst möda så bestämdes det 
att den nya klubben skulle heta 
Lidköpings AIK. Klubbdräkten 
bestämdes till röd tröja, blå byxor 
och vita strumpor. 
Hjälmfärg var det ingen som 
brydde sig om eftersom det var 
frivilligt att använda hjälm. 
Även LAIK: s välkända klubb-
märke med rådhuset spikades.

1970 kom föreningens första serie-
seger. Det blev kval till Div 2 mot 
Gripen från Trollhättan. 

Detta slutade dock med en oav-
gjord och en förlust, men tack vare 

en serieomläggning kunde LAIK 
gå upp i 2: an ändå.

1973 får LAIK får sin första 
klubblokal och 1975 sin förste 
landslagsman i Mikael Arvidsson 
som blir uttagen till pojklandsla-
get.
2005 möttes LAIK och Finspång i 
ett s k förkval till Allsvenskan men 

det blev förlust för LAIK i båda 
matcherna.
2009 direktkvalade laget till Elit-
serien i en grupp tillsammans med 
GAIS, Kungälv och Katrineholm. 
Endast 1 mål fattades i mötet med 
Katrineholm för att LAIK skull 
gått upp i Elitserien!

Lidköpings AIK har genom åren 
skördat framgångar på ungdoms-
sidan och fått fram flera elitspe-
lare. 
Många spelare i Villa BK förr och 
nu har haft sitt ursprung i LAIK. 
Forna A-landslagsstjärnorna Mi-
kael Arvidsson, Christer Kjellkvist 
och Anders Bridholm är några 
exempel. 
Även ett flertal andra allsvenska 
bandylag har innehållit bandyspe-
lare som fostrats i LAIK. Villa/
Lidköping har också haft sex 
tränare genom åren som alla haft 
LAIK som moderklubb, dagens 

Villatränare Johan Sixtensson är 
det senaste i den raden. Klubbens 
största framgångar har också kom-
mit genom just ungdomarna, där 
man bl a har två SM-guld för P17.

På senare år har ett utökat sam-
arbete förts med Villa-Lidköping 
BK på alla nivåer till glädje för 
båda klubbarna. 

Och LAIK har väl mer och mer 
funnit sig i rollen som andralag 
i bandymetropolen Lidköping. 
Säsongen 2018-19 spelar LAIK i 
Allsvenskan som är den näst hög-
sta serien i landet.

Ingemar Williamsson LIHS

LAIK 1974-75 Division 2
Övre raden från vänster, Sune Svensson, Lars-Göran Aronsson, Johnny 
Nilsson, Claes Carlsson, Torbjörn Fasth, Berne Holm, Stellan Sahl, 
Piero Scarlini, Sture Aronsson, Bengt Åberg. Nedre raden från vänster, 
Mikael Pettersson, Gens Hallgren, Sven-Erik Hill, Tomas Bridholm och 
Karl-Arne Karlqvist.

LAIK 1983
Stående från vänster, Gens Hallgren, Kenth Hjelm, Christer Altersved, 
Piero Scarlini, Jan Alfredsson, Sven-Erik Fransson, Stefan Johansson, 
Sune Svensson, Peter Jacobsson, Tomas Eriksson, Gösta Orrbén, Clas 
Jansson. Knästående från vänster, Niklas Hjelm, Kent Jonsson, Mikael 
Bengtsson, Inge Gustavsson, Ronny Blomqvist, Lars-Erik Blomgren, 
Torbjörn Rundqvist, Per-Anders Berg, Jan Gustavsson och Ingemar 
Blomqvist.
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Världens bästa kvinnliga fotbollsdomare var för 
en dag tillbaka i Moholm. Speciellt inbjuden som 
föreläsare vid ett event i Fägregården 22 september, 
anordnat av Föreningen Moholms Fotbollsveteraner.
- Det var som att tiden stått stilla, tjejerna i laget var 
sig lika, säger Jenny Palmqvist, 49.
Hon började dagen med att träffa sina gamla lag-
kamrater från 1993, det lag som vann en division 
II-serie och kvalade till ettan.
Som spelare var Jenny målvakt. Hon kom som 
adoptivbarn till Falköping och började spela fotboll 
i Falköping, sedan blev det Främmestad och tre år i 
Moholms SK.

Moholms SK:s damlag 1993, tillsammans igen efter 
25 år.
Översta raden, fr v: Veronika Höiom (Magnus-
son), Linda Karlström (Svensson), Lena Jacobsson 
(Carlsson), Helen Eriksson, Sara Kindbom
Mellersta raden, fr v: Johanna Bergman-Fahle’n, 
Veronika Kindbom (Gustavsson), Marika Feldmann 
(Kindbom), Maria Wennerholm, Anna Wennerholm, 
Therese Bjurenlind, Åsa Lagnemar (Gustavsson), 
och Niklas Zackrisson (ledare).
Nedre raden fr v: Annika Fransson, Eva Uhlin, 
Jenny Palmqvist, Inger Larsson och Josefine Ohlson 
(Eklund). Foto: Anders Johansson.

Veteraner som hyllades på eventet i Fägregården. 
Fr v: Kerstin Skeppstedt, svensk mästarinna i bord-
tennis, hennes äldre bror Örjan, tennisveteran 
liksom Roland Svensson, och Rune Aronsson, bäste 
herrspelare i bordtennis i Moholm genom åren. 
Foto: Tord Källström.

Samtidigt som hon var sista utpost i MSK började 
hon döma och efter åren i Moholm satsade hon fullt 
ut som domare.
Meritlistan i korthet: 199 allsvenska matcher, 105 
internationellt, proffsdomare med tre OS (finaldo-
mare 2004 i Aten), två VM, två EM och två finaler i 
Champions League, utsedd till världens bästa kvinn-
liga domare 2012, då hon också dömde CL-finalen 
mellan Frankfurt och Olympique Lyon med hela sin 
familj på läktaren.
Hon är evigt förknippad med OS-finalen mellan 
USA och Brasilien, där hon stukade foten och tog 
beslutet att kliva av då matchen gick till förlängning 
och hon ersattes av en assisterande domare.
- Kanske det klokaste beslut jag tagit, jag kunde 
knappt röra mig och efteråt blev jag enormt hyllad 
av alla.
Känslomässigt störst är ändå den resa hon gjorde till 
Sydkorea där hon fick uppdraget att döma en turne-
ring.
- Jag fick hjälp med att hitta min biologiska familj 
och fick då veta att jag har fyra halvsyskon förutom 
två bröder i Falköping.
Detta och mycket mera fick närmare 120 personer 
ta del av i Fägregården, en föreläsning som blev 
mycket uppskattad och hon hyllades också av sina 
gamla lagkamrater.

- Tiden i Moholm var min roligaste som aktiv. 
Många vinnarskallar som gjorde laget starkt och vi 
hade också galet kul vid sidan av fotbollen, minns 
Jenny. 

Förutom Jenny framträdde också Therese Bjuren-
lind, MSK:s mest framgångsriska spelare genom 
tiderna. Med Jula BK som moderklubb kom hon till 
MSK 1992 och spelade i fem år, sedan flyttade hon 
till Göteborg och blev allsvensk spelare i Koppar-
berg/Landvetter och Jitex med totalt 78 elitmatcher 
och 14 mål.

Även bordtennis fanns på programmet, då Mo-
holmsidrotten har en svensk mästarinna, Kerstin 
Skeppstedt, svensk lagmästare i Mariestads BoIS 
1969 tillsammans med Marita Neidert och Birgitta 
Rådberg. Kerstin berättade sin idrottshistoria.
Speciellt hyllad blev Veronica Höiom (Magnusson), 
spelare i laget 1993, men som på senare år ägnat sig 
åt en helt annan idrott och 44 år ung gjorde en Iron-
Man (3,8 km simning, 18 mil cykel och ett maraton-
lopp, 4,2 mil), detta i Texas i våras.

Inbjuden var också Mats Tallkvist som specialiserat 
sig på att fotografera gamla idrottsplatser (i huvud-
sak fotbollsplaner) runt om i landet, till dags dato 
cirka 460.
Ett fem timmar långt event avslutades med ett lotteri 
där bl a en signerad matchtröja från det engelska 
ligalaget Tranmere Rovers fanns bland vinsterna och 
vanns ofint nog av ordföranden i Moholms Fotbolls-
veteraner, Lars-Åke Bergman.

Tord Källström

Event i Moholm
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Gott och blandat

Töreshov Ishall, Töreboda

Ishallar i Västergötland 1986
Byggår inom parentes

Nolhalla Ishall, Alingsås (1984). 
Ishallen Borås (1972). 
Odenrinken Falköping (1984). 
Fotskäls Ishall (1984). 
Lunnevi Ishall Grästorp (1978). 
Isstadion Mariestad som var Västergötlands första 
ishall (1964).
Ishallen Nittorp (1972). 
Ishallen Skara 1976). 
Billingehov Skövde 1984. Från 1972 hade Skövde 
en konstfrusen isbana i ett tält. 
Ishallen Tibro (1975). 
Isstadion Trollhättan (1983). 
Töreshov, Töreboda (1985). 
Brätte Ishall Vänersborg (1981). 
Nya hallar tillkom hösten 1986 i Tidaholm och i 
Ulricehamn.

Inte så mycket till säkerhetstänk från ishockeymat-
chen mellan Wendelsberg och Norrbygärde i Borås 
1947. Inga hjälmar, men en keps käckt på svaj, 
kanske därför det heter sportmössa. Tur dock att det 
fanns ett ”rejält” skyddsnät bakom målet. Norrby-
gärde vann till slut matchen med siffrorna 7-1 inför 
sexhundra åskådare.

Anna-Lisa Berglund tävlade för Vänersborgs BK. 
Deltog i Olympiska Spelen 1972, 1976 och 1980 i 
bågskytte. Bland meriterna kan nämnas Europamäs-
tare 1970 samt världsrekord på distansen 30 meter.

Domarinbjudan från 1948

Rydal-Villa 1953
Hörnan är räddad. Villas målvakt Brynolf Larsson 
har bollen, där bakom syns Tore Kry, Rydal.  
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En ny omgång med 
”idrottstermer”
Under varje bild finns ett ”fackut-
tryck”, där bokstäverna rörts om.
Du får kanske hjälp av bilder och 
texter?
Skicka in din lösning per mail till 
leomattila@hotmail.com eller per 
post till:
Lennart Karlsson
Skinnmo Moholm 
461 98 Trollhättan
senast den 15 januari 2019

1. RAKFRASTPFS
Döms, dock inte i domstol.

2. LOYPBAX
Minst en saknas!

3. OSTTSKLOPT
”Pinnen ”är i vägen!

4. HADEDEDTUNS
Nu ska det avgöras!

5. TANIDILLGOSA
Blir allt ovanligare.

6. RATVEVTANG
Finns inte på kyrkogården.

7. RIGRÖHANN
En omöjlighet!

8. KONKUTOC
Sömnpulver?

9. FIFPA
På stället marsch!

10. RURSDUNKEV
Övernaturligt?

Rätta lösningar till Verkliga 
Västgöta Veteraner i nr 3/18

 1. Elisabet Höglund
  2. Ove Emanuelsson
  3. Harry Snell
  4. Bo Forssander
  5. Lena Videkull
  6. Ivar Sjölin
  7. Emelie Öhrstig
  8. Sven Davidsson
  9. Henry Carlsson 
10. Anders Daun

Följande vinnare har dragits:

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

2 trisslotter. Bo Ringborg 
Liljebergsgatan 7  
506 39 Borås

1 trisslott. Ingvar Gabrielsson 
Trandögatan 7  504 33 Borås
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WIS på resa
26-27 september var det dags för 
WIS årliga idrottsresa 2018. 52 
idrottshistoriker deltog och rese-
ledare var Lars-Göran Bengtsson 
och Carl-Erik Johnsson. 

Den här gången styrdes kosan 
mot Oslo efter sedvanlig upp-
hämtningsrunda och morgonfika 
på Quality Inn Hotel i Väners-
borg.

Oslo bjöd på fint sensommarväder 
och 20 gradig värme när vi efter 
en mycket norsk lunch i centrum 
(hackad fisk blandad med maka-
roner och stuvade morötter!) for 
upp mot Holmenkollen, Skidmu-
seet här, hopptornet och den nya 
hoppbacken med sina oerhört 

eleganta linjer och den fantastiska 
utsikten ut mot Oslofjorden. 
Museet fokuserar mer på skidåk-
ning som en del av den norska 
nationalkaraktären än det fram-
gångsrika tävlandet i OS- och 
VM-spåren även om detta na-
turligtvis också får sin beskärda 
del. Fredspristagaren Fridtjof 
Nansen och hans berömda färd 
över Grönland, Amundsens resa 
till Sydpolen som knäckte den 
stackars Scott som kom dit en 
månad senare och kungafamiljens 
intresse och engagemang för skid-
åkning får stort utrymme.

Efter Holmenkollenbesöket bar 
det iväg till hotellet som låg vägg 
i vägg med Norges Idrottshögsko-
la. Efter middag fick deltagarna 
träffa Jörgen Mårtensson, tvåfal-
dig svensk världsmästare i orien-
tering 1991 och 1995 som numera 

lever i Vikersund utanför Oslo. 
Jörgen är nu för tiden motionär 
och arbetar med att arrangera 
orienteringsresor till olika hörn av 
världen. 
Och apropå motion: vad sägs om 
att princip avverka ett maraton-
lopp om dagen i skogsmiljö…

Efter en förnämlig frukost var det 
dags för visning av den norska 
idrottshögskolan, en fantastisk 
anläggning där den norska olje-
fonden otvivelaktigt funnits med 
i bilden. 

Vår guide var ännu en dubbel 
orienteringsvärldsmästare, Egil 
Johansen, som lotsades oss genom 
den imponerande raden av planer 

och salar för utom- och inomhus-
aktiviteter, teoretisk undervisning 
och forskning. 
Där ligger vi helt klart i lä i 
Sverige!

Efter ett kortare uppehåll i cen-
trala Oslo for vi sedan till Årjäng 
och Nordiska Travmuseet. 
Besöket här inleddes med en 
utmärkt lunch i restaurang Trav-
museet. 
Därefter fick vi dels se en tidigare 
på SVT visad film om Järvsöfaks, 

det fantastiska kallblodet som 
tog över 200 segrar och tävlade 
på högsta nivå ända till 15 års 
ålder, dels se på samlingarna och 
den speciella travsportens Hall of 
Fame som man har. 

I den senare är det både människ-
or och hästar som kan väljas in.

Och sedan var det tid att styra 
hemåt igen i det höstregn som 
hela den andra dagen bjöd på. 

På samma sätt som på ditresan 
blev restiden kortare med hjälp av 
sportquiz, ordknåpande och inte 
minst Janne Åbergs patenterade 
historier och allsångsledarskap!

Och innan vi började ta farväl 
av varandra så hann Lars-Göran 
också få två anmälningar till 
nästa års resa. 
För en sådan blir det även om det 
inte är klart vart det bär iväg då!

Tommy Olsson
Foto: Lennart Odéen

Holmenkollens hoppbacke är en 
av Norges mest besökta turist-
attraktioner. Ungefär 1 miljon 
besökare kommer till Holmen-
kollen varje år. Holmenkollens 
hoppbacke ligger på 371 meter 
över havet

Ett glatt gäng idrottshistoriker från Västergötland samlade vid Olym-
piatoppen Sportshotel i Oslo.  

Vinnande hästars skor som segrat 
i Svenskt travderby för 4-åriga 
hästar finns att beskåda på Nord-
iska Travmuseet i Årjäng

Jörgen Mårtensson född 1959, 
världsmästare i orientering 1991 
och 1995. Han var dessutom bäs-
te svensk på Stockholm Marathon 
1993. Numera bosatt i Vikersund 
utanför Oslo
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”Tillfälliga” Tånga Hed     
Under 1951 påbörjade Vårgårda 
IK arbetet med att anlägga en ny 
idrottsplats på Tånga Hed. 
Under den tid arbetet pågick 
spelade klubbens fotbollslag sina 
matcher på en provisorisk plan ute 
på A2:s övningsfält, på södra sidan 
av vägen mot Landa.

Bland alla matcher som spelades 
på den provisoriska planen är nog 
Vårgårda IK:s  möte med all-
svenska Degerfors IF den 27 mars 
1951 matchen med stort ”M”, som 
etsat sig kvar i minnet hos ”de som 
minns”. 
Förutsättningarna inför matchen 
var inte de allra bästa, då planen 
var snötäckt och svår att bemästra. 

Likväl hade ca 1 000 personer letat 
sig ut till Tånga hed för få se de 
berömda värmlänningarna, anförda 
av målvaktslegendaren Magnus 
”Skjorta” Bergström. 

Från matchreferatet i Elfsborgs 
Läns Tidning framgår  bl.a. följan-
de: ”Inför en tusenhövdad publik 

visade allsvenska Degerfors sin 
klass och vann över Vårgårda IK 
med 5-0 (halvtid 1-0). 

Men så är ju värmlänningarna 
vid detta laget vana att spela i 
snö. Dess tekniska finesser fällde 
utslaget, men resultatet kan likväl 
betecknas som något i överkant.” 

Degerfors mål gjordes av Rolf Hil-
lerberg (3) och Karl-Olof ”Kolla” 
Olsson (2).

Vårgårda IK, som inför säsongen 
1950-51 blivit uppflyttade till 
Södra Västgötaserien, hade gjort 
en ”storsatsning” och bl.a. inför-
skaffat flera f.d. ”storspelare” som: 

Henning Wessberg (f.d. GAIS), Leif Larsson (f.d. IFK Göteborg och 
GAIS), Oscar Rothenberg (f.d. Alingsås IF, Örgryte IS och Djurgår-
dens IF), Jan Östlund (f.d. Halmstad BK och IS Halmia) samt Allan 
Jansson (f.d. Redbergslids IK). 
Ytterligare ett nytt ”tungt namn” i VIK-truppen var Bertil Andersson 
(Stenbäcken) från Norrbygärde IF (senare Norrby IF).

Efter våromgången 1953 var det slutspelat på den ”provisoriska” pla-
nen och den nya fotbollsplanen kunde börja användas. 
Premiärmatchen ägde rum den 9 augusti 1953, då IFK Tidaholm kom 
på besök. 
För Vårgårda IK, som nu hade avancerat till div. IV, var matchen även 
klubbens första någonsin i denna högre serie.        Stig Sjögren

Degerfors IF 1951
Stående från vänster, Olle Åhlund, Lennart Lindskog, Henry Nilsson, 
Karl Erik Jacobsson, Rolf Hillerberg, Linus Carlsson. Knästående från 
vänster, Sixten Nyman, Arne Hagman, Magnus Bergström, Bertil Nord 
och Sven Bergsten.     Källa: Rekordmagasinet

VIK-målvakten, Rune Ekman

Vårgårda IK:s lag i den första matchen på Tånga Heds nya fotbolls-
plan (nuvarande B-planen) den 9 augusti 1953, tillika klubbens första 
match någonsin i div. IV. 
Stående från vänster: Torsten Berg, Rune Berg, Leif Larsson, Allan 
Jönsson, Egon ”Pôtta” Kempe och Henning Wessberg.
Knästående från vänster: Conny Kempe, Åke Knutsson, Rune Ekman, 
Gösta ”Chippen” Aronsson och Allan Jansson.           
           Foto via Vårgårda IK:s arkiv
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Pua och Ulla satsar på Vårgårdas ungdomar

Ulla Hafström var en flitig motio-
när. Här springer hon Nolhaga-
loppet 1982.

Pua inviger Puahallen med att själv pröva en bana. 
Hur det gick får vi inte veta.    Foto: Bo Åström

Med ett förflutet i Vårgårda IK 
vill Ulla och Per-Uno (Pua) Haf-
ström ge nästa generation goda 
träningsmöjligheter och vettiga 
fritidssysselsättningar. PUA är 
nog Vårgårda IK:s meste junior. 
Redan som 12-åring blev han 
inhoppare i juniorlaget och blev 
kvar tills han var överårig och 
avancerade till B-laget. 
När han inte platsade där star-
tade han ett C-lag.  Det blev även 
ett par år i A-laget. Tidigt plat-
sade han i styrelsen där han var 
verksam från 1961 till 1998. En 
prestation som resulterade i att 
han fick motta Svenska fotbolls-
förbundets guldmedalj. 

Ulla ledde gympa i flera år, en 
slags föregångare till Friskis och 
Svettis. Skidåkning och löpning 
hörde också till hennes passio-
ner och det blev flera Vasalopp, 
Lidingölopp, Göteborgsvarv och 
andra långlopp, Ja, till och med 
Stockholm Maraton finns med på 
hennes meritlista.

Innan vi kommer in på deras 
satsningar för Vårgårdas ung-
dom påpekar de att det minnsan 
inte alltid varit så att de haft mer 
pengar än de behöver. 
När styrelsen 1963 skulle betala 
100 kr till sin tränare i arvode 
fanns det inga pengar. Då lånade 
Pua 100 kr av sin far Helmer och 
tränaren fick sin ersättning. 
När de byggde om omklädnings-
rum i klubbhusets källare 1980 
bidrog Pua mer med händerna än 
med pengar.

1987 startade han företaget 
Stålprofil AB och efter ett par år 
gick det så bra att när han slutade 
i VIK:s styrelse så lovade han att 
satsa de pengar som behövdes för 
en 7-mannaplan. 

Det blev inledningen till generösa 
gåvor som gjort det möjligt för 
kommunen och idrottsföreningar 
att utöka sitt utbud av fritidsyssel-
sättningar. Lokalredaktören Urban 
Kärvling hade inför Puas 75-års-
dag för två år sedan sammanställt 
en bok med urklipp från Alingsås 
Tidning med artiklar om Puas och 
Ullas gåvor. Jag räknar till 20 så-
dana artiklar men saknar flera och 

en del som tillkommit. Om jag 
försöker mig på att nämna deras 
insatser i någorlunda tidsmässig 
ordning så skulle det kunna se ut 
så här:

Fotbollsplan för 7-mannalag. 2012 
bidrog de också till att en konst-
gräsplan kunde anläggas.
2007 invigdes den stora idrottshal-
len på Tånga som inte bara möj-
liggjorde träning inomhus utan 
också snabbt blev en uppskattad 
evenemangshall.

Pua är jämnårig med bröderna 
Fåglum och dessutom bodde han 
granne med dem och det var där 
för naturligt för honom att satsa de 
pengar som behövdes för att få en 
staty av de fyra bröderna som idag 
kan beskådas på Murartorget.

2010 brann Tångahallen ned till 
grunden. En närmast overklig syn 
att se de pyrande resterna och ett 
förvridet stålskelett. 
Men Patrik Eklund, Pelle Sjö-
strand och Pua Hafström var 
snabbt överens om att hallen 
skulle byggas upp och ett år se-
nare stod en ny större och mo-
dernare hall färdig för invigning. 
Också detta möjligt genom Pua 
som huvudsponsor.

Tångahallen, Fåglum-museet, 
hundutställningsytor och camping 
ökade besöksfrekvensen på Tånga 
Hed men det saknades något – ett 
utomhusbad. 
Efter många om och men beslöt 
kommunen att ett bad skulle 
anläggas men när Pua såg ritning-

arna så tyckte han att det var snålt 
tilltaget och medgav t.ex inte 
simskoleundervisning. 
Han sköt till pengar så att en 
kaklad 25-meters bassäng blev 
möjlig plus en mindre för små 
barn som inte kan simma.

Vårgårdaborna har sedan länge 
fått hålla tillgodo med en utom-
husrink som med varierade väder 
också bjudit på skiftande un-
derlag. Även här hjälpte Pua till 
”lite” med pengar så att en ishall 
kunde byggas till glädje för både 
tränande lag och allmänhet. 

Ulla och Pua tyckte att man inte 
skulle behöva åka till Alingsås 
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Pua framför första Tångahallen 
som sedan brann ned och ersat-
tes med en ny. Även den är Pua 
huvudsponsor för.
       Foto: Urban Kärvling

för att bowla. Så de bekostade en 
bowlinghall som byggdes i anslut-
ning till Tångahallen och stod 
färdig 2015. 
Banorna, som byggts i USA, har 
tävlingsmått och den tekniska 
utrustningen är den modernaste 
tänkbara. Man möts av en recep-
tion som också är bar där man kan 
köpa pubmat och dryck. 
Större sällskap kan boka det 
intilliggande Pua-köket.

Vid invigningen frågade Pua 
Tånga Fritids vd Patrik Eklund 
om det var något mer man öns-
kade och Patrik svarade att det 
skulle i så fall vara en minigolfba-
na. Pua svarade inför 800 vittnen 
att den står färdig till nästa som-
mar. Och så blev det. En naturlig 
satsning tyckte Pua när han tidi-
gare också varit med och sponsrat 
Vårgårda golfklubb när de byggde 
sin bana. 
Pua vill egentligen inte använda 
ordet sponsring utan föredrar 
gåvor därför att deras satsningar 

på idrottsanläggningar i Vårgårda 
har varit skattade pengar ur egen 
ficka.

Det har blivit många bandklipp-
ningar för Ulla och Pua. Senast 
var när Pua som hedersmedlem 
i Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskap tillsammans med fri-
tidschefen i Vårgårda Hampus 
Haga klippte ett symboliskt band 

när föreningen öppnade sitt nya 
museum på Stockholmsvägen i 
Vårgårda.

Under vårt samtal i sommarstugan 
vid sjön Säven kommer det tydligt 
fram att det är familjesatsningar. 

Ulla säger att när vi fick mer 
pengar än vi själva behövde så var 
det självklart att det skulle komma 
fler till del. 

Eftersom de alltid brunnit för 
idrott i många former så var det 
ungdomsidrott som kom i första 
hand. När jag bläddrar i Urban 
Kärvlings album och hör Ulla och 
Pua berätta så förstår jag att de 
unnar sig själva också en hel del, 
främst genom resor. 

Som exempel kan nämnas att Pua 
har  sett nästan alla fotbolls-VM 
sedan 1958 på plats! Det är han 
nog ensam om - i Vårgårda!

Bertil Hedlund

Gåfotboll – med förbud att springa

Tibro Idrottshistoriska Sällskaps 
Jan-Olof Ahlander laddar för 
skott       Foto: Anita Enocksson

Ett 20-tal deltagare i idrottshistoriska Femklövern provade på 
gåfotboll på Hörnebo IP

Gåfotboll för seniorer är som van-
lig fotboll fast med mindre mål 
och en viktig regel. 
– Det är förbjudet att springa, 
säger Tryggve Olsson, Sisu 
Idrottsutbildarna och aktiv inom 
Hörnebo SK.

Gåfotboll för seniorer är i prin-
cip som vanlig fotboll fast med 
mycket mindre mål och med 
målsättningen att skapa en social 
mötesplats, få motion och bara ha 
kul tillsammans. 
Solen sken och vindarna friskade 

på när Tibro Idrottshistoriska 
sällskap bjöd in sina kamrater i 
Femklövern till Tibro och Hör-
nebo IP. 

Ett 20-tal intresserade idrotts-
seniorer mötte upp. Christer 
Carnegren i arrangerande Tibro 
Idrottshistoriska sällskap. 

–  Det blev en trevlig tillställning 
för våra Femklövervänner. Vi 
fick Hörnebos idrottsanläggning 
presenterad och det bästa av allt; 
vi fick spela fotboll! 

Efter kaffet spelades final. 
Första gåfotbollsmästare i Fem-
klövern blev Vadsbo Idrottshis-
toriska sällskap i en match mot 
Tibro Idrottshistoriska sällskap, 
som slutade 1-0 med Olle Malm-
borg som segerskytt.

– Vi beslöt att det ska bli en fort-
sättning i någon form med gå-
fotboll, sammanfattar Carnegren 
Femklöverdagen i Hörnebo. 

Anita Enocksson
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Korsordet har flera gråa rutor som bildar ett ord. 
Lös krysset och läs sedan de färgade rutorna uppifrån och ner, från vänster till höger.

Skriv ner svaret på ett vykort eller kuvert och skicka in senast den 15 januari 2019 till: 

Vinterkryss
Westgötarnas Idrottshistoria
Box 554  501 13 Borås 

E-post: bis@bihs.se

Vinterkryss
Efter ett kortare uppehåll har WI glädjen att återigen presentera ett korsord. 
Vi tackar vår tidigare korsordsmakare Bosse Zackrisson och hans medhjälpare Leif Svensson för deras 
mångåriga insatser och hälsar Eva Gustafsson välkommen med detta förstlingsverk!
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Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 BORÅS

Posttidning B

WIS-Mästerskap i idrottskunskap
WIS kommer under det närmaste året att genomföra en Idrottsvetartävling över hela landskapet. 
Varje sällskap får ställa upp med ett tremannalag. 
I en första omgång genomförs geografiskt lottade åttondelsfinaler typ Borås – Mark. 
Tävlingarna genomförs vid Idrottscaféer eller liknande sammankomster före årsskiftet.

Under januari-februari blir det kvartsfinaler som likaså lottas geografiskt och genomförs vid Idrottscaféer/
motsvarande. Därefter blir det semifinaler för de kvarvarande fyra lagen i samband med WIS årsmöte 2019. 
Båda semifinalerna genomförs då samtidigt. 
Den stora finalen kommer sedan att gå av stapeln vid WIS Sommarmöte senare samma år.

Vid varje tillfälle blir det 20 frågor att besvara. Betänketiden är max en minut. Frågorna presenteras en och 
en på en storbildskärm och deltagarna sitter med ryggen mot publiken så att även denna kan testa sina 
kunskaper.

Om det står oavgjort vid full tid så blir det skiljefråga med olika svårighetsnivåer där den som först svarar 
rätt vinner.

Hanna Falk fick många glada hejarop runt sin gamla hemmabana, där 
hon har åkt så många gånger förr.        Foto: Lennart Odéen

Skidfesten under World Cup-helgen i Ulricehamn 2017

Svenska landslagsåkaren Maria 
Nordström. Maria är svensk 
mästare i sprintstafett och är 
dessutom en framgångsrik rull-
skidåkare med ett flertal medal-
jer i denna gren. Nordström har 
tidigare tävlat i Ulricehamns IF 
med representerar numera 
Borås SK.   Foto: Lennart Odéen


