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Vad vore vi utan ideella krafter?
Visst blir man som ordförande glad och 
stolt, när ett idrottshistoriskt årsmöte i 
Vara lockar närmare sjuttio deltagare 
från Gullspång i norr till Mark i söder. 

Alla avsätter en hel lördag ideellt för 
”det idrottshistoriska arvet”. 
Alla våra nitton sällskap var på något 
sätt representerade. Rekord! 
Årsmötet blev extra festligt av att inra-
mas av finalerna i WIS-mästerskapet i 
idrottskunskap. 

Visst blir man glad och imponerad när runt femtio personer av 
samma skäl infinner sig för att bilda Ulricehamns IHS. 
Detta är saker som sporrar och ger energi.

Hur bevarar vi ett framtida engagemang?
I en snabbt föränderlig värld gäller det hålla ideellt engagerade 
personer fortsatt motiverade. Kanske en av de största utmaningarna 
vi har i en tid när medlemstalen generellt minskar. 

Behovet av ideella insatser lär inte minska. Någon färdig lösning 
finns inte. Alla föreningar jobbar på olika sätt hårt med rekryte-
ring. Förutsättningar och behov är olika och unika för varje person. 
Idrottshistoriskt intresse, gemensamma värderingar och behov av 
gemenskap skall vara grunden för vad vi skall tillgodose i våra 
sällskap. 

Det gör vi generellt tillsammans och praktiskt t.ex genom att bidraga 
till Westgötarnas Idrottshistoria. 
Det räcker inte med glada tillrop om vår betydelse. Det behövs 
ekonomiskt stöd för att utvecklas. Det har tidigare Västergötlands 
Idrottsförbund numera Västra Götalands IF tacksamt förstått.

Vem eller vilka omfattas av kultur?
Läser jag i min uppslagsbok, så förklaras ordet kultur (lat. cultura 
odla, vårda) som geografisk lokalisering och historisk utveckling av 
mänskligt liv och verksamhet. 
Är det inte det som vår största folkrörelse idrotten sysslar med? 
I trängre mening beskrivs kultur som en traditionellt högt värderad 
sektor av andlig odling, bl.a. konst, vetenskap, teater. 
Finkultur? Här borde väl idrottshistoria passa in. 

Tänk om våra museer och samlingar kunde få del av 80 miljoner 
som idag satsas på fri entré till statliga museer (80% i vår huvud-
stad). Vilket lyft det skulle innebära! Entrén är gratis.

Spridda tankar och funderingar från 

Roland Gustafsson 
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Ansvarig utgivare:  Roland Gustafsson 
       
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
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. 
61 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 5 april.

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

Produktion: Borås Idrottshistoriska Sällskap

Redaktörer: Lennart Odéen
  Steve Gustafsson

Samtliga Årsberättelser från sällskap/för-
eningar är nu på plats på vår hemsida.
Gå in på: www.westgotaihs.se under 
fliken ”Om WIS /årsberättelser/2018” 
Håll tillgodo.
Janne Åberg, Webmaster
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Örgryte IS i Rekordmagasinet nr. 33-1947. Stående från vänster: Hans 
Jeppson, Oscar Rothenberg, Stig Björklund, Kaj Söderström, Nils Ols-
son och Andreas Sjöberg. 
Knästående från vänster: Stig Friberg, Lars-Hugo Olsson, Yngve 
Bergfeldt, Bernt Backman och Leif Backman.

Oscar Rothenberg – ”bolltrollare” på Tånga Hed
Inför höstomgången 1949 gjorde 
Vårgårda IK flera spektakulära 
fotbollsvärvningar, av vilka Oscar 
Rothenberg ”stack ut” lite extra. 
Med sina dribblingar och klack-
sparkar blev han en verklig gunst-
ling för fotbollspubliken på Tånga 
Hed.

Oscar föddes på juldagen 1919 
och kom till Sverige som 17-åring. 
Ganska omgående började han 
spela fotboll för Redbergslids IK. 
Efter bara något år värvades den 
tekniske anfallaren till IFK Gö-
teborg. Det blev inga allsvenska 
matcher för ”Blåvitt”, men väl sex 
vänskapsmatcher (och två mål) 
åren 1939-41. 

Efter fullgjord militärtjänst fort-
satte fotbollskarriären, först i 
Alingsås IF och därefter i Ör-
gryte IS, dit han kom under hösten 
1946. I den spelarpresentation 
som kompletterar lagbilden på 
ÖIS i Rekordmagasinet nr. 33-
1947 har Oscar beskrivits på 
följande vis: ”Vänsterytter – Os-
car Rothenberg, köpman, 27 år. 
Kom hösten 1946 till ÖIS från 
Alingsås IF. En teknisk, finurlig 
men något för självständig spe-
lare.” Hösten 1947 spelade ÖIS 
mot Svenska landslaget på Gamla 
Ullevi. Oscar, som under matchen 
hade Knut Nordahl emot sig, 

imponerade såpass på landslagets 
ledare, Birger ”Farsan” Sandberg, 
att han värvades på ”stående fot” 
till Djurgårdens IF, där ”Farsan” 
Sandberg också var ledare.

Vistelsen i Kungliga Huvudstaden 
blev väl inte riktigt som Oscar 
hade tänkt sig. Vid endast ett 
tillfälle fick han spela en match i 
Allsvenskan. Denna enda match 
spelades på Idrottsparken i Norr-
köping den 23 maj 1948 mot IFK 
Norrköping, som vann med 2-1.

Oscar återvände till Västsverige, 
där han 1949 värvades till Vårgår-
da IK. Den 17 juni 1949 spelade 
han sin första match för VIK (vän-

skapsmatch mot Gerdskens BK). 
Vårgårda IK, som vid den här 
tiden ”höll till” i Västergötlands 
FF: s Södra Elitserie - Norra grup-
pen, hemförde där en komfortabel 
serieseger i 1949-50 års seriespel. 
Detta mycket tack vare Oscar och 
de övriga värvningarna som klub-
ben hade gjort. 
Efter kvalsegrar mot Tranemo IF 
var VIK därmed klara för spel i 
den högre Västgötaserien.

Vid sidan av fotbollen ”fuskade” 
Oscar även med handboll i Ma-
jorna IK: s B-lag. 
Där var han såpass duktig att han 

blev uttagen till det lag som fick 
representera Sverige i Makkabia-
den, i Israel, 1950. Sverige blev 
där överraskande mästare efter en 
hård och jämn final mot Danmark, 
som slogs tillbaka med 11-10.

Under de första åren i Vårgårda 
IK fungerade Oscar även som 
tränare. 
Om han själv var så flitig på 
träningarna skall dock vara osagt. 
Sålunda kunde man bl.a. läsa 
följande i lokaltidningen inför 
en match mot Viskafors IF i 
september 1953: ”Publikens f.d. 
gunstling, Oscar Rothenberg, gör 
reentré på hi.-platsen. 
Formen är givetvis ej som i forn-
stora dar, men räcker kanske ändå 
till.”

Från omkring 1953 syntes Oscar 
allt mer sällan i VIK: s lagupp-
ställning. 
Men då och då var han tillbaka på 
planen, till publikens stora för-
tjusning. 
Som t.ex. inför en match mot 
Herrljunga SK i juni 1956, va-
rifrån följande tidningscitat är 
hämtat: ”Oscar Rothenberg spelar 
åter med i vårgårdakedjan, men 
har alltjämt mycket ogjort i trä-
ningsväg.”

Under oktober 1956 spelade 
Oscar sina sista matcher i VIK: s 
A-lagströja. 
I en av dessa fick han agera 
målvakt, då ordinarie målvakten, 
Rune Ekman, skadade sig så illa 
under uppvärmningen att han inte 
kunde deltaga i matchen.

I och med Oscars sorti försvann 
en av de färgstarkaste fotbollspro-
filerna som spelat på Tånga Hed. 
Om hans ”bolltrolleri” och slag-
färdighet talas det om än idag. 

Av många skrönor och anekdoter 
som berättas om honom är det 
speciellt en som ständigt åter-
kommer. Det var ett uttryck han 
använde då laget spelat dåligt och 
förlorat. Då brukade Oscar utbris-
ta - ”Tie nya!!”. Självförtroende 
var det tydligen inget som den 
gode Oscar saknade.
Sedan den aktiva karriären avslu-
tats fortsatte Oscar som tränare 
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Vårgårda IK efter höstomgången 1949. 
Stående från vänster: 
Thure Kindgren, Henning Wessberg, Erik Svensson, Bertil Andersson 
(Stenbäcken), Oscar Rothenberg, Gustav-Adolf Westlund och 
Kjell Johansson. 
Knästående från vänster: 
Ragnar Berg, Roland Jonsson, Rune Ekman, Arne Johansson, Gösta 
Aronsson och Arne Hildingh.
     Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

under flera år. Bl.a. verkade han i 
Fässbergs IF och IFK Mölndal.
Under hösten 1976 gjorde Oscar 
en överraskande comeback i den 
röda VIK-tröjan. Denna gång 
dock i ett lite mindre ”allvarligt” 
sammanhang. 

Den 29 september arrangerade 
Vårgårda IK och Vårgårda Lions 
Club en match på Tånga Hed 
mellan VIK: s veteraner och TV-
laget. Som förberedelser inför 
detta prestigemöte spelade VIK-
veteranerna ”träningsmatcher” 
mot veteranerna från Herrljunga 
SK och Alingsås IF. 

Matchen mot AIF var för övrigt 
förmatch till div. III-mötet mellan 
Alingsås IF och Vårgårda IK.
Efter dessa förberedelser var det 
så dags att ta sig an TV-laget, 
anförda av Bengt Bedrup. 

I laget ingick även: Lars-Gunnar 
Björklund, Bo Hansson, Arne 
Hegerfors, Lennart Jelbe, 
Fredrik Belfrage, Erik ”Kvar i 
sängen” Sandström, Bosse 
”Nygammalt” Larsson, Per 
Grevér, Gunnar Gren och Kurt 
Andersson. 
Mot dessa ”giganter” mönstrade 
VIK-veteranerna följande man-
nar: Rune Ekman, Bertil Anders-
son (Stenbäcken), Gösta Arons-
son, Lennart Martinsson, 
Rolf Berg, Oscar Rothenberg, 
Torsten Berg, Stig Helgesson, 
Lars-Olof Hafström, Allan Jöns-
son, Stig Polhammer, Kenneth 
Englund, Stig Jönsson, Egon 
Kempe och Ove Johansson.
Matchen, som bevittnades av 
1100 åskådare denna kylslagna 
septemberkväll, slutade 2-2. Os-
car Rothenberg visade att ”gam-
mal är äldst” genom att göra ett 

av målen för VIK. 
Det andra slogs in av Stig Polham-
mer. För TV-laget ”nätade” 
Lars-Gunnar Björklund och Kurt 
Andersson (f.d. allsvensk spelare i 
AIK). 
Som domare fungerade Fay Lind-
strand-Andersson, tidigare aktiv i 
Hols IF. Hon assisterades av Gösta 
”Fåglum” Pettersson och Stig ”Vår-
gårdaälgen” Dahlberg.

I en intervju för Judiska Sport-
Magazinets oktobernummer 2008 
framgick att Oscar ”lekt sig fram 
genom livet”. 
Han medgav också att: ”Det gick 
bra fram till för drygt tio år sedan, 

när det tog tvärstopp på alla 
fronter. 
En hjärtinfarkt och andra ålders-
krämpor kom samtidigt. 

Jag blev väldigt deprimerad men 
fick rådet att aktivera mig. 
Nu spelar jag bridge tre dagar 
i veckan och försöker njuta av 
varje ögonblick”. 

Oscar fick njuta av livet under 
ytterligare ett par år. 
Han avled den 11 september 
2010.

Stig Sjögren
Wårgårda IHS

Episod från knattefotboll på sjuttiotalet
Vi två unga tjugoåringar fick frågan om vi ville ta 
hand om klubbens knattelag då ordinarie ledare 
blivit sjukskrivna. 
Vi tackade ja och tänkte att det skulle bli en ny erfa-
renhet. Grabbarna var i 10-12-årsåldern och väldigt 
olika till växt och mognad. 

Inför en match kommer det två killar och har lite 
frågor. Först i kön är den minste och tanigaste spela-

ren i laget som frågar lite försynt om han kan få hjälp 
att knyta sina fotbollsskor. 

Där bakom kommer hans raka motsats, alltså den 
störste och starkaste klubbkamraten. 
Hans något överraskande fråga löd så här: 
Får jag ha snus inne under matchen?

Lennart Odéen - Jan-Åke Lindahl
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Svenska mästarna i Bandy 2019 
kommer från Västergötland.
Västergötlands bandyhistoria är 
över 100 år med mängder av ban-
dylag, men inget av lagen lycka-
des hemföra SM-pokalen förrän 
i år, 2019. Vilket lag var det då 
som lyckades med den bedriften? 
Jo, givetvis Villa/Lidköpings BK.

Det stora intresset för bandy i 
Lidköpingsbygden började på 
1940-talet. När Sjödalens IK kva-
lade mot Karlstads Göta var det 
över 2000 åskådare. 
På 1950-talet var det Wästerlunds 
IK som inför över 4000 åskådare 
kvalade mot Heros. 
Inget av dessa lag lyckades dock 
ta sig upp i högsta serien. 1956 
tog Villa BK ett beslut som kom 
att få stor betydelse för bandyn 
i Lidköpingsbygden, styrelsen 
beslutade nämligen att starta ett 
pojklag. I det första pojklaget in-
gick ett antal killar som visade sig 
ha stor talang för bandy och som 
kom att utgöra stommen i många 
år i Villa BK. 
Några av namnen var ”Fiskarn” 
Johansson, ”Loli” Sandström, 
Egon Sköld, ”Acke” Andersson, 
Bruno Karlsson, Bengt-Nilsson, 
Thore Skoglund.

1964 gick Villa BK till kval och 
fick möta Askersund på sin egen 
bandygryta på Lockörn. Det blev 
vinst med 1-0, för målet svarade 
den unge Thore Skoglund. Nästa 
motståndare i kvalet var Vetlanda 
där det blev förlust med 3-1 och 
inget avancemang. 
På hösten samma år stod Lidkö-
pings Isstadion klar och med sin 
konstfrusna bandybana gav det 
grabbarna andra förutsättningar 
att träna.

1966 var det åter igen dags att 
kvala för Villa BK, nu mot Åt-
vidaberg. Vinst i båda matcherna 
och Villa BK tog steget upp i 
Allsvenskan. 
Första säsongen i högsta serien 
blev dock kortvarig, Villa BK 
kom sist och blev nedflyttade till 
division 2. Grabbarna höll dock 
ihop laget och 1968 var det åter 
dags för kval, nu mot Lesjöfors. 

Villa BK överraskade med att 
vinna på bortaplan, men inför 
4444 åskådare förlorade Villa 
BK på hemmaplan. Nu var det 
dags för en tredje och avgörande 
match på neutral plats, nämligen 
i Örebro. När bara några minuter 
återstod av matchen fick Villa 
BK ett frislag som ”Loli” med 
ett kanonskott slår in i mål och 
Villa BK vann matchen med 4-3. 
Alltsedan dess har Villa tillhört 
högsta serien i bandy.

Nu börjar jakten på ett SM-guld. 
1975 lyckas Villa i en tredje och 
avgörande match i semifinalen slå 
ut Sandviken och gick till final. 
Inför en publik bestående av minst 
10000 Västgötar på Söderstadion 
mötte Villa Ljusdal. 
Det blev förlust med 8-4. Under 
de efterföljande åren hade flera 
av spelarna från 1956 års pojklag 
fått nog av bandyn och lagt skrid-
skorna på hyllan. 
Laget behövde nu förstärkas och 
Villa gjorde några lyckade värv-
ningar, bland annat Mikael Ar-
vidsson och Crister Kjellqvist från 
Lidköpings AIK. Dessa två kom 
att tillhöra världseliten i bandy i 
många år.

1983 möter Villa på Söderstadion 
dåtidens suveräner, med flera SM-
tecken i rad, Boltic från Karlstad. 
Vid full tid var ställningen 0-0. 
Kanske beroende på att Boltic 
hade en Lidköpingsgrabb i mål 
Anders Bridholm. 

Äntligen!

Tusentals supportrar tog emot laget på Nya Stadens Torg vid 
hemkomsten till Lidköping   Foto: Team Fabbe/Sören

I förlängningen drog Boltic 
längsta strået och vann med 5-0.

Det kom att dröja till 2012 innan 
Villa nådde SM-final igen. Nu 
mötte man Sandviken på Studen-
ternas i Uppsala. Efter en trög 
start gör Villa en mycket stark 
match, kanske den uteblivna straf-
fen i slutminuterna hade kunnat 
ändra resultatet, Sandviken vann 
dock med 6-5. 

2016 i sin fjärde SM-final mötte 
Villa Västerås i Tele2 arena. Det 
blev ingen succé vare sig för ar-
rangemanget eller Villa, Västerås 
vann med 5-2. 

Säsongen 2018/2019 är den mest 
framgångsrika i Villas historia. 
Det började med att Villa vann 
World Cup där man slog Sandvi-
ken i finalen med 4-1. 
Det fortsatte med en överläg-
sen vinst av elitserien, endast en 
förlust och en oavgjord match. 
Nu var det återigen dags att möta 
Västerås i en SM-final. 
Tusentals Västgötar hade tagit sig 
till Studenternas i Uppsala för att 
heja fram sitt Villa. 
I en välspelad match i mycket 
högt tempo besegrade Villa/Lid-
köpings BK Västerås SK med 8-4 
och SM-pokalen kunde äntligen 
föras hem till Lidköping.

Bengt-Göran Bäcklund LIHS
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Kvalspelare till allsvenskan i fotboll träffades efter 49 år
Det var fotbollsnostalgi på hög 
nivå när Föreningen Moholms 
Fotbollsveteraner hade samlat 
åtta av Skövde AIK: s kvalspelare 
från 1970 till föreningens års-
möte på Gjutaren i Töreboda 23 
februari.

Av den äldre fotbollsgeneratio-
nen är det säkert många som 
minns den absoluta höjdpunkten 
i fotbolls-Skaraborg när Skövde 
AIK vann sin division II-serie och 
kvalspelade till allsvenskan 1970 
och främst då mötet med IFK 
Luleå som lockade dryga 

Skövde AIK-spelare som kvalade till allsvenskan i fotboll – för 49 år 
sedan. Bakre raden fr v: Sture Haglund, Bengt Larsson. Hans Ceder-
lund, Jörgen Danielsson, Jan Nissmo och Dale Samuelsson. Sittande: 
Thomas Hansson och Jan Åberg.   Foto: Tord Källström.

Det kändes som att vi var på väg till match igen

13 000 åskådare till Södermalms 
IP i oktober för 49 år sedan.

Matchen slutade 1-1 och den his-
toriska målskytten Bengt ”Lille-
Bengt” Larsson var med bland 
dem som fanns med på träffen i 
Gjutaren.

Målvakten Jan Åberg berättade 
och visade bilder från åren när 
Skövde så när hade tagit klivet 
upp i allsvenskan. 

Det satte dock Sandvikens IF 
stopp för i andra kvalmatchen 
som Sandviken vann med 3-0. 

Sedan hade Skövde i den tredje 
matchen, som spelades på neu-
tral plan (Ullevi i Göteborg) mot 
Landskrona, behövt vinna med 
3-0. 
Skövde ledde ett tag med 2-0, 
då blev backklippan Janne 
Nissmo utvisad och Landskrona 
gick upp till 2-2 och blev klart 
för allsvenskan tillsammans med 
IFK Luleå.

Nissmo värvades sedan till 
Halmstads BK där han under fyra 
säsonger inte missade en match, 
men när HBK stod på topp 1976 
och blev svenska mästare under 
Roy Hodgsons ledning, 
ja, då hade Nissmo flyttat hem 

till Skövde igen.
Det var hemvändande Italienproff-
set, Götenebördige Arne ”Månstrå-
len” Selmosson som 
fick fart på fotbollen i Skövde 
och tog SAIK från division IV 
till division II. 

Lars ”Laban” Arnesson, senare 
förbundskapten, lyckades inte 
föra SAIK till serieseger 1969, 
men det gjorde Karl-Axel ”Acke” 
Eriksson, då bosatt i Mariestad, 
ett år senare. 
Acke var f ö under sin aktiva tid 
allsvensk i inte mindre än fyra 

sporter (fotboll, ishockey, bandy 
och handboll).
Förutom Åberg, Bengt Larsson 
och Nissmo fanns även Sture 
Haglund, Dale Samuelsson, Jör-
gen Danielsson, Hans ”Frasse” 
Cederlund (tidigare Eriksson) 

och Thomas Hansson på plats i 
Gjutaren. 

Dock kunde inte Nackas lillebror 
Karl-Evert ”Ya” Skoglund när-
vara, men han hade laga förfall 
(barndop, barnbarnsbarn).
- När vi samlades i Skövde för att 

åka till Töreboda kändes det som 
att vi var på väg till match igen,  
sa Janne Åberg som verkligen 
fick veteranerna i Moholm att 
minnas gamla tider under fotbol-
lens gyllene år i länet.

Att släkten är värst fick Skövde 
verkligen erfara i Sandviken. 
Målvakten, Gullspångsbör-
dige Rolf Windemo (Gustafsson 
tidigare) höll nollan och från 
Vara kom Per-Olof Siesing, som 
gjorde två av målen.

Det var f ö lite Moholm också 

över Skövdes kvallag, då lagleda-
ren Rolf Karlsson var från Mo-
holm och alltid fick heta 
bara Moholm.
I sammanhanget ska också näm-
nas att Skövde AIK inte var först 
i Skaraborg om att kvalspela till 

allsvenskan i fotboll. 

Tidaholms GIF gjorde det redan 
1945, förlorade den tredje och 
avgörande matchen på Råsunda 
mot Jönköping Södra.  

Tord Källström
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Kalv
Kalv är kyrkbyn i Kalvs socken 
och är den sydligaste orten i Väs-
tergötland och gränsar såväl mot 
Halland som Småland. Från dess 
södra ända till den nordligaste 
punkten torde det vara ca 2 mil. 
Det mesta av denna vidsträckta 
bygd består av stora skogar men 
också av många och relativt stora 
sjöar.
Trakten är väldigt vacker särskilt 
sommarhalvåret. Avigsidan tycker 
jag som gammal lantbrevbärare 

var vintrarna om man eventuellt 
hade kört fast eller på annat sätt 
behövde hjälp. Då kunde det vara 
långt till nästa ställe och att få 
hjälp.

Den 25 mars 1931 bildades i Kalv 
en idrottsförening som fick nam-
net BK Forward.
Föreningens första match i fotboll 
spelades mot Öxabäck. Så här i 
början av matcherna mellan olika 
föreningar kunde planerna se ut 
lite hur som helst. Stubbar och 
rötter kunde sticka upp och höjd-
skillnaden på planerna kunde vara 
påtagliga.
Men hade man uppför den ena 
halvleken så hade man ju nerför 
i den andra. Kraven var inte så 
stora på den tiden men spelgläd-
jen desto större.
Hilding Johansson brukar kallas 
för ”Kalvs meste fotbollsspelare”. 
Han började sin aktiva tid i slutet 
av 30-talet och höll på ända in på 
60-talet. Två spelare från Kalv har 
med framgång spelat div.3 fotboll 
i Burseryd nämligen Stefan Ström 

och Kjell Johansson.
Den mest kände fotbollsspelare 
från Kalv är utan tvekan Christer 
Claesson (Birger), denne duktige 
komiker och musiker har ju glatt 
många människor runt om i landet 
men mest kanske på Vallarna i 
Falkenberg.
Under senare delen av 30-talet 
fanns det ett damlag i Kalv. Dessa 
damer spelade som sed var mot 
”gubbalag” och pojklag.
1938 vann BK Forward Ätradals-
serien och detta på bättre målkvot 
än Överlida. Se bild. Märk väl att 

den tiden var det inte fråga om 
målskillnad för då hade Överlida 
vunnit klart.
Målkvot användes tror jag i 
allsvenskan fram till början av 
40-talet.

Andra sporter som sysselsatte 
Kalvborna var t.ex cykling, 
bandy, bordtennis, skidor, has-
tighetsåkning på skridskor, gång, 
simning, allmän idrott och ter-
ränglöpning. Uppfinningsrikedo-
men var stor både när det gällde 
att hitta platser att utföra de olika 
sporterna på och material till 
dessa.
Men här kommer det mest intres-
santa då man tävlade i fälttävlan. 
Denna tävlingsform bestod av 
cykling eller löpning, skjutning 
med gevär eller pistol, handgra-
natskastning såväl på mål som på 
längd samt avståndsbedömning.
Föreningen fick under åren 1944- 
48 lite konkurrens av en nybildad 
förening i Sönsås en del av Kalv. 
Föreningen sysslade mest med 
allmän idrott men blev kortlivad. 

I en annan del av Kalv som heter 
Rösarp fanns det en gång i tiden 
en tennisklubb med egen bana, 
1945 fanns det ingen fotbollssek-
tion längre och man hade tydligen 
mist hoppet helt för både målnät 
och boll såldes. Bollen fick man 
fem kronor för.
Två år senare står dock fotbollen 
på programmet igen.
1950 bytte föreningen namn från 
BK Forward till Kalvsjöholms 
IF och skälet till detta var att när 
föreningen sökte inträde i Svens-
ka Fotbollförbundet var namnet 
redan upptaget av det mer kända 
BK Forward i Örebro.

Den 3 juli 1960 invigdes Kalvs 
nya idrottsplats och fick namnet 
Kalvsjöhov. Namnförslaget var 
inlämnat av 5-årige Stefan Ström 
men förmodligen hade pappa An-
ders ett finger med i spelet.
Tranemo IF: s duktiga div 3 lag 
med Karl-Alfred Jakobsson i spet-
sen mötte en Kindaholmskombi-
nation och vann med 11-2. Själv 
minns jag att jag fick följa med 
min farbror på matchen. Vädrets 
makter var inte på humör utan 
ett ihärdigt regn gjorde att vi fick 
sitta i bilen bakom ena målet och 
fick vid flera tillfällen beskåda 
Karl-Alfreds nickförmåga.
Under mitten av 70-talet var 
Kalvsjöholm som bäst och följan-
de berättelse av Martin Lindman 
bekräftar detta.

”Vådaskottet på Kalvsjöhov” 
Säsongen 1973 hade jag förmå-
nen att få spela med i Kalvsjö-
holms A-lag. Vi huserade då i 
en div. 6-serie i mellersta Hal-
land. Falkenberg och Vessigebro 
kämpade om seriesegern. Jag 
bodde i Göteborg på den tiden 
och skulle dra hem till Kalv i god 
tid till matchen mot Falkenbergs 
FF. När jag passerade Ullevi 

Den 3 juli 1960 invigdes Kalvs nya idrottsplats och fick namnet 
Kalvsjöhov

Det här speglar skillnaden på 
målkvot och målskillnad
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Efter ett avgörande mål utbröt rena kalvdansen

behagade tvåtaktsmotorn i min 
lilla SAAB att skära ihop. Jag fick 
ställa bilen och kontakta bröderna 
Widell från Östra Frölunda som 
också skulle hem. Vi anlände till 
Kalvsjöhov när ca 15 minuter var 
kvar. Jag blev inkastad i spel och 
fick se Falkenberg kvittera till 3-3 
via ett snöpligt skott mellan Åke 
Gustafssons ben och ena stolpen. 
I ett ströanfall med halvminuten 
kvar drog Kjell på Tallhaga på ett 

långskott på chans från minst 40 
meter. Bollen seglade långsamt 
ner under ribban utom räckhåll 
för målvakten. Vi vann matchen 
och FFF missade tillfället att den 
säsongen klättra uppåt i seriesys-
temet.
I ”Boken om FFF” kan man läsa: 
”Förlusten med 4-3 i Kalvsjö-
holm 1973 är förmodligen det 
bittraste nederlaget genom tiderna 
för FFF”. Följden blev att Vessi-

gebro knep seriesegern och FFF 
fick stanna kvar i sexan. Följande 
år började dock marschen upp ge-
nom seriesystemet och nu huserar 
föreningen som bekant i Allsvens-
kan!

Trots goda år på sjuttiotalet bör-
jade problemen komma. Avflytt-
ningen blev allt för stor och 1980 
var krisen akut och det var näst 
intill omöjligt att få ihop lag till 
matcherna. Diskussioner fördes 
med grannklubbarna Ätran och 
Fegen och resultatet av detta blev 
att en ny fotbollsklubb bildades 
med namnet Tre BK. Denna sam-
manslagning varade till år 2000 
och övergick sedan till att bli 
Ätrans FF.
Sammanslagningar är ju vanliga 
nu för tiden och även nedlägg-
ning av klubbar. I hela Kindaholm 
finns det inget herrlag kvar. Tänk 
dig själv att förr kunde ett derby 
mellan Kalvsjöholm och Mårda-
klev locka över 300 åskådare. Än 
finns dock de vackra planerna i 
Kindaholm kvar och en av dessa 
pärlor är Kalvsjöhov.

Med hopp om en härlig fotbolls-
säsong och en god sommar 
tecknar Urban Lidrot

RF:s ordförande gästar Tidaholmsjubileum
Tidaholms Idrottshistoriska 
Förening kommer att gästas av 
en celeber gäst vid föreningens 
30-årsjubileum. Ingen mindre än 
Riksidrottsförbundets ordförande 
Björn Eriksson har tackat ja till 
inbjudan och han kommer bl.a. 
att hålla ett anförande om idrotten 
i Sverige av idag.

Inom föreningen är man natur-
ligtvis mycket glada över besöket 
och för att ro det hela i hamn har 
Anders Johansson på Sisu Idrotts-
utbildarna varit en stark bidra-
gande orsak.

Jubileumet kommer att firas fre-
dagen den 11: e oktober i Biblos 
stora sal. Tanken var att fira ett 
stillsammare jubileum, men nu 
har förutsättningarna ändrats. 
Inbjudan kommer att gå ut till 
alla verksamma idrottsföreningar 

inom Tidaholms kommun och 
naturligtvis kommer också en 
inbjudan till alla Idrottshistoriska 
Föreningar/Sällskap som är un-
derställda WIS.

Från början var Sisu samarbets-
artner och nu har vi också lyckats 
få med Tidaholms kommun, något 
som vi ser som mycket positivt, 
kommunen kommer bl.a. stå för 
hyreskostnader m.m.
Björn Eriksson behöver knappast 

någon närmare presentation. Men 
för att friska upp minnet kan näm-
nas att Björn kom in som ledamot 
i Riksidrottsförbundet 2011 och 
2015 blev han ordförande. 
Han var ordf. i Svenska Skid-
skytteförbundet 2001-2010. Han 
har tidigare varit Rikspolischef, 
generaldirektör för Tullverket och 
Kustbevakningen. Björn är också 
hederspresident för Interpol.

Som alla vet är Björn en fantastisk 
person med talets gåva och vi ser 
fram emot en härlig jubileumsdag. 
I samband med jubileumet kom-
mer också Idrottsmuseet att hållas 
öppet och här finns nu chansen för 
alla att ta tillfället i akt för besök 
och då särskilt ni som aldrig varit 
på besök.

Väl mött i Tidaholm!
Janne Kindmalm
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Färg

Sjuntorp som samhälle gick in i 
ett nytt skede under andra hälften 
av 1950 talet. Textilkrisen var ett 
faktum och fabriken fick för första 
gången avskeda anställda. Krisen 
drabbade också fotbollen och 
det stöd som AB Sjuntorp stått 
för upphörde nu helt. Samtidigt 
skedde en generationsväxling i 
laget. Sjuntorps IF fick nu allt svå-
rare att hävda sig i seriesystemen. 
Division III blev nu istället div IV, 
V och VI åren framöver. 

Damfotbollen vinner mark
En ljuspunkt blev det nystartade 
Damlaget under första delen av 
1970-talet, med tränaren Egon 
Andersen, som nådde framgångar 
med laget i 70-iaden, 1974. Laget 
blev distriktsmästare och kvalifi-
cerade sig till regionsfinalen med 
en hedrande andraplats i turne-
ringen. Damfotbollen växte till 
sig under kommande år med flera 
flicklag och ett permanent damlag 
i seriesystemen. 

Friidrotten 
startade sin verksamhet, år 1921 
under ledning av Karl ”Rättarn” 
Johansson. Fabriksledningen gav 
också friidrotten ett stort stöd. De 
bekostade redskap och allt övrigt 
som behövdes till de olika täv-
lingsdisciplinerna. Friidrottarna 
hade flera framgångsrika år på 
1930-40-talet. Laget vann bland 
annat Göta Älvdals mästerskapet 
vid flertal tillfällen. 
Tage Hagborgs 11, 5 på 100 meter 
stod sig väl i konkurrensen och 
Bertil Larsson 6, 18 m i längd-
hopp var svårslaget.
Friidrotten upphörde vid mitten av 
1950-talet

Bandyns
första säsong spelades 1933. 
Matcherna spelades på sjöarna 
innan AB Sjuntorp bekostade en 
landbandybana med elljus, 
år 1948. Att spela på sjöarna var 
alltid ovisst, framförallt spelade 
vädret in, men också den mänsk-
liga faktorn kunde påverka match-
dagen. 
Vid ett tillfälle när spelplanen på 
Smörsjön var skottad och linjerad, 
som alltid av ideellt arbete, sent 
på lördag för söndagens match, 

Sjuntorps IF fyller 100 år, del 2

Sjuntorp bandylag mitten av år 1950. 
Bakre raden från vänster. Lagledare Sven Johansson, Sten Augustsson, 
Rune Augustsson, William Broman, Bertil Larsson, Olle Aronsson och 
Willy Andersson.
Främre raden från vänster. Erik Wahlgren, Sixten Karlsson, John 
”Fager” Johansson, Tage Hagborg och Rolf Sköld.

Friidrottare tidigt 1920-tal
Från vänster, Gustav Fredriksson, 
Karl Johansson och Oskar 
Fredriksson

möttes spelarna och publiken av 
att flera pimpelfiskare varit där 
på söndagsmorgon och borrat hål 
över hela spelplanen för sitt fiske. 
Det var bara att släpa iväg må-
len och övrig utrustning genom 
skogen till den närbelägna Lipe-
redsjön (ca 1, 5 km) och där ställa 
iordning spelplanen så matchen 
kunde spelas. 
Då skall man veta att lördag var 
arbetsdag vid den här tiden. Sen 

stod man på fabriken igen på 
måndag morgon. 
Bandylagets spelare var, med 
några undantag, de samma som 
spelade fotboll på sommaren. 
Kampen om det ”röda nystandet” 
nådde sin höjdpunkt säsongen 
1956, då laget vann sin div III se-
rie och gick till kval om spel i div 
II. Motståndarlaget Lira BK blev 
dock för svåra.
Bandysektionen upphörde år 
1968.

Tomteparaden
var något nytt för samhället som 
Sten Augustsson, från sin hemort 
Mustadsfors, lanserade till fören-
ingen för första gången år 1953. 
Ändamålet, förutom glädja de 
boende i alla åldrar med julsånger 
och musik var att stärka för-
eningens ekonomi med framfö-
rallt lotterier. 
Lika tungt vägde besöket på 
äldreboendet där en gåva skänktes 
till de gamla som byggt landet, 
men också sång och musik. 
Glädje och vemod och en stunds 
eftertanke var något som paraden 
ville förmedla. När barnen sjöng 
”å mitt barndomshem lev kvar i 
sinnet” var inga ögon torra bland 
de gamla, såväl som hos tom-
tarna.
Att paraden var en succé redan 
från början vittnar denna händel-
se: ”När tomtarna med häst och 
släde kom pulsande uppför Sörby-
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backen sjungande de vackra och 
vemodiga julsångerna blev reaktio-
nen hos grundaren av föreningen, 
Nils Persson, så överväldigande att 
han rusande hem och hämtade en 
helflaska av ädelt slag, vilken Nils 
räckte över till tomtarna och ro-
pade: -Detta är ta mej f-n det bästa 
jag sett grabbar, det bästa jag sett. 
Då skall det beaktas att detta till-
drog sig på motbokens tid.
Att Tomteparadens popularitet höll 
i sig genom åren vittnar detta utta-
lande som en äldre dam yttrade på 
Nordängens äldreboende en varm 
juli dag i skuggan på uteplatsen för 
några år sedan. 
Hon undrade ”-Kommer inte tom-
tarna snart och sjunger Sjömansjul 
på Hawaii?
Tomteparaden upphörde 2013.

Nu Firar vi!
Stig Hellström

Två av Sjuntorps IFs verkliga trotjänare
Från vänster, Roland Holm och Oskar Karlberg i bakgrunden Rolf 
Andersson

Ville Strand eller Sop-Ville som 
han kallades i folkmun efter 
nästan 60 år i åkeri- och återvin-
ningsbranschen var en känd profil 
i Tibro. 
Vid Tibro Idrottshistoriska Säll-
skaps årsmöte avlyssnades en 
bandinspelning där Ville bland 
annat berättade idrottsminnen.

Ville Strand började spela ishock-
ey först i 20-årsåldern. Innan dess 
var det bandy som gällde med 
gängen på ån Tidan vid bostads-
området ”Ångermanland”.

När det blev ”klubbyte” var Ville 
med om att bygga det som på 
1960-talet kom att kallas ”Mån-
skensrinken”, hockeyrinken vid 
Gamla Idrottsplatsen, idag Snick-
arvallen, mitt i Tibro.

”Många hjälpte till. Både spelare, 
ledare och andra. Vi var ett härligt 
gäng som spelade både fotboll 
och ishockey. Samlingsplatsen var 
Källslunds kafé”.

Klubben hade schema för spol-
ning av banan. Eftersom Ville 
hade åkeri var han ofta ute och 
körde under veckorna. 
”Därför hade jag mitt skift på 
veckosluten. 

Då jag kom hem mitt i natten lade 
jag en lapp på bordet till morsan: 
väck mig klockan åtta så jag kan 
gå till hockeybanan”, berättade 
Ville.

Ville spelade back i Tibro IK och 
känd som en av de stora ”busar-
na” på isen.
”Jag var ingen tekniker precis och 
ingen vidare skytt. 
När jag skulle skjuta fick jag ald-
rig ordning på pucken. 
Den bara rullade. Men jag var 
i alla fall snabb och svår att ta 
sig förbi. Det kan jag säga utan 
skryt”.
När det kom till straffar var det 
oftast Ville som stod i målet.
”Jag tog faktiskt de flesta”.

Med matchförberedelserna blev 
det lite si och så, särskilt inför 
bortamöten.

”Jag kunde komma hem med 
bilen från Göteborg eller ännu 
längre bort vid 16.30-tiden. 

Då hade lagkompisarna varit 
hemma hos morsan och hämtat 
smörgåsarna och utrustningen. 
Sedan var det bara att sätta sig 
i en personbil och dra iväg till 
bortamatchen”.

Många minnen finns bevarade 
efter hans tio år som ishockeyspe-
lare. 
”Oj vad roligt vi hade. 
Tänk när vi hade tusentals åskå-
dare trots att det var 15 grader 
kallt. Tibroborna ställde verkligen 
upp.” 

Men det var inte bara bandy, 
hockey och fotboll Ville ägnade 
sig åt. Han hann med att avverka 
15 Vasalopp och 9 Vätternrundor 
också innan han gick ur tiden i 
januari 2015. 

Ville Strand blev 86 år gammal.

Christer Carnegren

Tibro Idrottshistoriska 
Sällskap

Ville Strand Tibro IK
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Ole Gunnar Solskjaer
Storstjärna i Manchester United, 
ikonisk som inhoppande med en 
speciell förmåga att göra avgö-
rande mål vilket förärade honom 
epitetet ”supersub”. 
Man minns ju inte minst det avgö-
rande målet mot Bayern München 
i Champions Leaguefinalen 1999.

Men när han i en artikel i Borås 
Tidning 24 februari i år kommen-
terar sin karriär och dess stoltaste 
ögonblick, vad nämner han då? 
Jo, skytteligatiteln i Mariedal Cup 
i Borås 1991 då han gjorde fjorton 
mål för sitt norska lag Clausen-
engen. 

Detta sagt av en spelare som efter 
en kortare karriär i Molde alltså 
spelade i tolv år, 1996 – 2007, 
för Manchester United och senare 
varit tränare för Uniteds U23-lag, 
Molde, Cardiff City, Molde igen 
och nu alltså Manchester United 
där det tillfälliga och framgångs-
rika inhoppet efter att José Mou-
rinho fått gå, lett till ett flerårigt 
avtal.

Mariedal Cup, en gång Sveriges 
och världens största inomhus-/

futsalturnering för juniorlag 
(oklart hur det förhåller sig nu 
sedan framför allt antalet juniorlag 
minskat), har under årens lopp 
också varit en arena där blivande 
storstjärnor på både nationell och 
internationell nivå visat upp sig i 
parti och minut.

Turneringen startade 1978 och 
i cupens Hall of Fame kan man 
således förutom då Ole Gunnar 
läsa namn som Anders Limpar, 
Johnny ”Bråttom” Ekström, Ste-
fan Rehn, Klas Ingesson, Magnus 
Erlingmark, Pontus Kåmark, 

Teddy Lucic, Niclas Kindvall, 
Anders Svensson (Sveriges som 
bekant meste landslagsspelare på 
herrsidan), Christian ”Chippen” 
Wilhelmsson, Marcus Allbäck, 
Johan Wiland, Jimmy Durmaz 
och Kim Källström. Detta för 
att bara nämna några i raden av 
landslagsspelare. 

Årets Mariedal Cup spelas 9-11 
november. Få se om vi ser några 
blivande nya stjärnor slå igenom!

Tommy Olsson

Alingsås Tidning och Alingsås Idrotthistoriska Sällskap skapade historia, 
på flera sätt, när man invigde hyllningen till vinnarna av AT-plaketten
Runt lunchtid på lördagen samla-
des initiativtagare, åhörare och ett 
antal tidigare vinnare i Nolhaga 
Parkbads nyrenoverade lokaler för 
att inviga den vägg som kommer 
stå som hyllning till vinnarna av 
prestigefyllda AT-plaketten.

På plats var de tidigare vinnarna 
Joachim Hedendahl, Ove Blom-
gren, Lars-Erik Larsson och San-
dra Carlborg. 
Dessutom befann sig även AT-
sportens Marcus Löfström, AIHS 
Pär-Göran Björkman, anlägg-
ningschef på Anläggning och 
Fritid Jan Wärn samt kommunal-
rådet i opposition, Simon Waern, 
samt såklart ett antal idrotthisto-
riskt nyfikna åhörare.

Efter kortare invigningstal från 
Alingsås Tidning och AIHS, samt 

ett historiskt perspektiv från Si-
mon Waern, fick de fyra före detta 
vinnarna äran att dra av skynket 
och visa upp väggen som står som 
en hyllning till tidigare, och fram-

tida vinnare, av AT-plaketten.
– Detta är onekligen idrotthistoria, 
påpekade Pär-Göran Björkman.

Marcus Löfström, AT-sporten

På plats var de tidigare vinnarna  Foto: Jenny Schagerlind
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Rune Persson
Falköping AIK:s tidigare ordförande, Olle Olsson, 
hade en sommarstuga i Broholm. Vid flera tillfällen, 
tidigt 40-tal, lade han märke till en yngling, 
som sprang förbi på landsvägen.
En dag stannade Olle mannen, Rune Persson, och 
frågade om han inte var intresserad av att pröva på 
att springa på bana.

Starten
Rune var blyg, men lovade att komma till en tävling, 
som FAIK skulle anordna på Odenplan veckan därpå 
över 1000 m
Rune ställde upp i gymnastikskor och fick låna tröja 
och byxor av FAIK. Vid starten frågade han hur han 
skulle lägga upp loppet.
- Häng med så länge du orkar, var rådet han fick.
Efter halva loppet tyckte Rune att det gick för lång-
samt och ökade farten. Det gav till följd att de övriga 
löparna fick släppa.

Karriären
Det loppet blev början på Runes karriär som en av 
Sveriges dåtida främsta medeldistanslöpare.  
Men han mötte starkast möjliga motstånd från de 
båda löpargiganterna Gunder Hägg och Arne 
Andersson. Dusterna med de löparna, som var 
världsdominanter, blev många. Rune drog oftast det 
kortaste strået. Men den hårda konkurrensen med-
förde att kom att sätta förnämliga personliga rekord. 

1,52,2 på 800 meter, 2,23,6 på 1000 meter, 3,46,2 
på 1500 meter och 4,03,8 på en engelsk mil är tider 
som skulle vara gångbara i svensk konkurrens än i 
dag. Då skall man komma ihåg att rekorden sattes på 
kolstybbsbanor.
En höjdpunkt i Rune Perssons karriär var 1945, då 

Gunder Hägg besegrade honom på 1000 meter inför 
3600 åskådare på Odenplan.
Rune deltog i tre landskamper mot de nordiska län-
derna. Han erövrade också en silvermedalj på 1500 
meter 1948.

Falköpings IHS/ Lennart Karlsson

Ett frågesportminne från 1980-talet
Artikeln om tävling i idrottskunskap i senaste numret 
får mig att minnas en frågetävling jag deltog i 1988. 
Varje söndagseftermiddag ställde Radio Sjuhärad en 
idrottsfråga till sina lyssnare. 
Den här aktuella söndagen gällde frågan vilka pla-
ceringar två ymeriter hade uppnått i 110 m häck i de 
nyss avslutade SM-tävlingarna på Ryavallen. 
Jag trodde mig veta svaret och ringde upp radio sju, 
men fick då veta att svaret var fel. Genast kom jag på 
det rätta svaret och ringde upp igen. Märkligt 
nog kom jag fram ännu en gång, och nu var mitt 
svar korrekt.
Sedan fick jag hålla mig hemma de kommande sön-
dagarna, för man ringde upp mig från Radio Sju, 
och så fick jag tävla mot en som svarat rätt på dagens 
fråga. Det gick bra nästan varje gång, men en gång 
gällde frågan en brottare. Jag svarade Synnergren, 
men det svaret var fel. 
På den tiden var jag mycket engagerad i Hestra IF, 
och på den följande träningskvällen hånade man mig 
för mitt svar. - Synnergren var ju en militär, skrattade 
man. Över 20 år senare kom händelsen upp på en 
fest som jag deltog i. Jag stod på mig och försäkrade 
att det funnits en brottare, som hette Kent Synner-
gren. En av festdeltagarna tog fram sin mobil och 
kollade. Och visst hade jag rätt om den där brottaren 
från Örgryte.

Eftersom min motståndare inte heller kunde brottar-
frågan kunde jag avgöra på nästa fråga. 
Det var kanske den gången jag fick en fråga inom 
mitt paradområde, London-OS 1948. 

Jag fick svara på i vilket sammanhang Thore Sjö-
strand, Erik Elmsäter och Göte Hagström blivit 
kända. - Det var medaljörerna på 3000 m hinder, 
svarade jag och passade i förbifarten på att rätta ett 
av namnen som var felaktigt.

Efter några ytterligare vinstsöndagar fick jag inte 
vara med längre, utan jag skulle få återkomma i 
vårens final i Radio Sjus lokaler. 
Jag klarade av en match men i finalen mot en gar-
vad idrottsprofil fick jag stryk. 
Vinnaren fick ett fint pris. 

Men vi andra stod snopna och tittade på, när priset 
delades ut. Då kom tävlingsledningen på att man 
kanske skulle uppmärksamma oss också. 

Vi blev lovade var sin t-shirt. Den kom med posten, 
och nästa tågluffsommar åkte jag ut i Europa och 
gjorde reklam för Radio Sju.

Rolf Bååth

Rune Persson som  tredjeman i klungan. Gunder 
Hägg och Arne Andersson ligger före.
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Naturen tar tillbaka!
- Vi hade en klubbmatch i frii-
drott, berättar Olle Apell, Kinne-
Kleva SK. Jag skulle tävla i min 
specialgren, höjdhopp. Men så 
kom Birger Andersson, vår lagle-
dare, fram till mig.
- Vi saknar en löpare på 3000 
meter. Du får hoppa in!
- Jag accepterade för att rädda en 
poäng. Men samtidigt startade 
höjdhoppet. 

Nästan varje gång jag passerade 
höjdhoppet, hörde jag: - Nu är det 
din tur!
- Jag fick ropa att jag stod över till 
nästa höjd. Som tur var hade de 
börjat på låg höjd och höjt ribban 
med små intervaller, så jag hann 
med höjdhoppstävlingen också.

Kinne-Kleva Sportklubb
I början på 1940-talet fanns det 
många idrottsintresserade ungdo-
mar i Kinne-Kleva. Den 6 decem-
ber 1942 samlades man i Kinne-
Kleva skolas kapprum för att bilda 
en idrottsförening. 

En starkt bidragande orsak var 
att skidåkarna blivit ”klubblösa”. 
Sils IF, som de tävlat för, hade av 
ekonomiska skäl lagt ner skidåk-
ningen.

Genom ett enhälligt beslut bil-
dades Kinne-Kleva SK. Förste 
ordförande blev Birger Andersson, 
en man som kom att betyda 
mycket för klubben.

På föreningens program upptogs 
skidåkning och terränglöpning. 

Året efter tillkom friidrott, då man 
fått ekonomi att köpa utrustning.

Idrottsplatsen
Någon plats att utöva friidrotten 
på fanns inte. Men den stora ar-
betsgivaren, Brattfors Kalkbruks 
AB, ställde kostnadsfritt mark till 
förfogande. 

Kontraktet löpte på 49 år.
Ett problem var att markområdet 
var begränsat. Idrottsplatsen, som 
enbart användes för friidrott, blev 
därför långsmal.

Gräsytan, mellan löparbanorna, 
blev endast 40 meter bred. 

Det innebar att kurvorna blev 
väldigt tvära.
- Det gällde att luta sig ordentligt 
inåt, menade en 400-meterslöpare. 

I annat fall riskerade centrifugal-
kraften att man hamnade utanför 
banan.

Eftersom varvet var 400 meter, 
blev ”rakorna” långa, runt 140 
meter. Dessutom utgjordes de 
första 50 metrarna av upploppet 
av ett svagt ”motlut”.

Kolstybb fick man genom att 

krossa slagg från det närliggande 
chifferoljeverket, som var verk-
samt under andra världskriget.
I friidrottskretsar benämndes 
arenan allmänt som den ”långa 
och smala”.

Sjustjärnorna
Idrottsplatsen invigdes den 6 juni 
1948. Den döptes till Sjustjärne-
vallen. Ingen vet med säkerhet 
namnets ursprung.

Brattfors Kalkbruk hade byggt 
sju arbetarbostäder, som låg i en 
rad. De kom, i folkmun, att kallas 
Sjustjärnorna, möjligen påhejade 
av någon astronomiintresserad 
Kinne-Kleva bo.

Eftersom idrottsplatsen låg 
alldeles i närheten av husen, var 
namnvalet givet.

I de efterföljande invigningstäv-
lingarna satte Skara IF: s Assar 
Duregård Sverigeårsbästa i höjd-
hopp med 1,94 meter. Tilläggas 
kan att han hoppade saxstil.
1961 utrustades arenan med el-
ljusbelysning.

Sjustjärnevallen idag

Sjustjärnornas vägskylt
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- Sjustjärnevallen är därmed den 
första friidrottsanläggningen i 
Västergötland med elbelysning, 
konstaterade Birger Andersson 
stolt.

Epilog för Sjustjärnevallen
Under 60-talets senare hälft avtog 
verksamheten på Sjustjärneval-
len. Avfolkningen av landsbyg-
den hade påbörjats.

I slutet av 80-talet kom ”dödsdo-
men”. Idrottsplatsen planterades 
med granar. Idag kan en oinvigd 
inte se några spår av idrottsplat-
sen, med undantag för ett par 
lyktstolpar.

Naturen har återtagit vad den en 
gång berövats!

Birger Andersson
Att Kinne-Kleva SK blev en 
framgångsrik landsbygdsfören-
ing, med en egen friidrottsan-
läggning, är i mycket en mans 
förtjänst. Birger Andersson drev, 
framgångsrikt, en lanthandel i 
byn. 

Målgång på Sjustjärnevallen

Som förste ordförande i fören-
ingen blev han därutöver också 
drivande i klubbverksamheten. 
Han var eldsjälen i anläggandet av 
Sjustjärnevallen och den omfat-
tande verksamhet som bedrevs 
där.

Jan-Åke Ek 
Lennart Karlsson

Källa: Husabyortens Hembygds-
förening årsskrift 2007.
Hembygdsträff med Husabyor-
tens Hembygdsförening.

Kinne-Kleva SK. Klubbens store eldsjäl Birger Andersson stående 
tredje man från vänster
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Sedan 1998 har Vårgårda Cykelklubb stått värd för ett flertal stora 
cykelarrangemang, som inleddes med SM. 
Därefter stod man värd för bland annat Scandinavian Open och 
Postgirot Open. 

Från 2006 har klubben stått som arrangör för en deltävling i Women 
World Cup - Open du Suéde. 
Som fr.o.m 2016 kallas Women World Tour.

Foto: Stig Sjögren.
Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap

Världens största orienterings-
äventyr arrangerades i 
Borås 2015

Presentation och modevisning av 
lokala orienteringsklubbar vid in-
vigningen av O-Ringen. 

Här en presentation från OK Orinto 
Bollebygd.

Inte bara inbitna orienterare sprang 
O-ringen under veckan. 

Även gäster från andra idrotter dök 
upp i målfållan, som skidstjärnorna 
Marcus Hellner och Hanna Falk.

Resultatet för O-Ringen AB blev 
1,3 miljoner kronor efter det att 

Ständigt vandrande 
vandringspris 

WIS Idrottsvetartävling

 Första inteckningen togs av 
Tidaholms IHF

Starten har gått för 2012 års upplaga av World Cup - Open du Suéde.

Svenska orienteringsförbundet 
fått 1,9 miljoner kronor i licensav-
gift och funktionärsföreningarna 
fått sin ersättning för utfört arbete 
på 5,2 miljoner kronor.

Undersökningar har sedan tidigare 
visat att deltagarna tyckte att O-
Ringen Borås 2015 var en succé. 

Nu står det klart att arrange-
manget även blev en ekonomisk 
framgång!

Foto: Lennart Odéen
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Det är bara vänstervingen som duger
- Vi var några stycken som arbe-
tade på Volvo Flygmotor i Troll-
hättan och spelade badminton i 
företagets motionsanläggning, 
berättar Kurt Granlund.
Efter några år pratade vi om att 
bilda en förening, fortsätter han. 

Den 15 juli 1954 samlades vi på 
Björsells konditori och bestämde 
oss. Den 13 augusti bildades 
Trollhättans Badminton Fören-
ing. Den förste ordföranden blev 
Erik Idh. Idag är jag den ende 
som finns kvar av de, som bil-
dade klubben, konstaterar Kurt.

Tingvallahallen 
Trollhättans enda ”Idrottshall” 
var Tingvallahallen, som byggts 
1939. Den var i första hand till 
för brottare, boxare och hand-
bollsspelare. Därutöver arrang-
erades dans på lördagar. TBF 
lyckades dock få två timmar per 
vecka för träning.
- De första åren deltog vi inte 
i något seriespel, minns Kurt. 
Vi spelade klubbmatcher mot 
bl.a. Vänersborg, Falköping och 
Borås.

1955 ordnade klubben en ”gala” 
med internationellt deltagande. 
Från Malaysia deltog världsmäs-
tarna David och Eddie Choong.
- Jag kommer ihåg att vi fick 
skaffa en speciell matta att lägga 
på trägolvet, säger Kurt. Den 
kom med tåget och var så stor 
och tung att vi hade problem att 
få den till hallen.

1960 var det dags för nästa 
stortävling. Klubben fick arran-
gera en landskamp mot Norge. 
Sverige var överlägsna och vann 
med 9-0.

1968 byggde kommunen idrotts-
hallen Älvhögsborg och då flyt-
tade TBF över sin verksamhet 
dit. Därmed fick man ökad trä-
ningstid och 1969 deltar klubben 
för första gången i det nationella 
seriesystemet.

Tillbaka i Tingvallahallen 
1985 fick klubben möjlighet att 
ta över Tingvallahallen. TBF sva-
rade för skötseln av hallen och 

anställde kanslist och vaktmästare. 
Tillgången till träningsmöjligheter 
blev nu obegränsad.
Det fanns dock ett orosmoln. 
Kommunen presenterade planer på 
att eventuellt riva hallen för att ge 
utrymme för bostäder.
- Vid ett tillfälle, när en grupp 
11 - 12-åringar tränade, pratades 
det om rivningsplanerna, berättar 
Hasse Persson, tidigare elitspelare 
och ordförande.

Plötsligt drog ett åskväder in med 
en åskknall, som skakade i hela 
hallen.
- Nu har dom ju börjat riva hallen, 
sa en av ungdomarna med gråten i 
halsen.

Badmintonhallen
I och med rivningshotet började 
klubben ”lobba” mot kommunen 
för att hitta en ersättning, säger 
nuvarande ordförande, Jan Borg-
stedt.
På gamla NOHAB-området fanns 
en gammal lagerbyggnad. Den 
byggdes om till en badminton-
arena av modernt snitt. 2015 
invigdes Badmintonhallen som 
inrymmer nio banor, omklädnings-
rum, gym, cafeteria och kontor.
- När jag tittade in i lagerlokalen 
första gången, kunde jag inte se en 
badmintonlokal framför mig. Det 
stod bl.a. några gamla stridsvagnar 
där inne, säger Hasse Persson. 
Resultatet av ombyggnationen 
blev fantastiskt. Vi har nog Sveri-
ges bästa badmintonhall.

Verksamhet
Efter inträdet i seriesystemet 1969 
har det gått upp och ner i verk-
samheten, med toppar 1978 och 
1992, då man var nära att gå upp i 

högsta divisionen.
2017 var det dags. TBF tog klivet 
upp i högsta serien, Badmintonli-
gan. Innevarande säsong kvalifi-
cerade sig klubben för slutspel.
- Vi har idag fem danskar i laget, 
konstaterar Jan Borgstedt. Det 
är en nödvändighet för att hänga 
med i högsta serien. Alla elitlagen 
har utländska spelare. Skälet är att 
Sverige är ett ”litet” land i bad-

minton sammanhang.
Under 2000-talet har klubben ar-
rangerat ungdoms-SM, junior-SM 
och 2016 senior-SM. 
Nästa år är det dags för junior-
SM igen.
- Då tror vi att vår lovande ju-
nior Ludwig Petre Olsson, som 
i år blev tvåa på SM, är mogen 
att sätta pricken över i-et med en 
SM-titel, hoppas Jan. 

Material
- På 50-talet spelade vi med 
träracketar, minns Kurt Granlund. 
Vi fick använda speciella ”spän-
nare” mellan speltillfällena, för att 
racketarna inte skulle bli skeva. 
Idag är de av kolfiber.
- Fjäderbollarna är ganska lika 
idag som tidigare, berättar Hans 
Persson. Bollarna, som används i 
elitsammanhang, har äkta fjädrar. 
En boll har 16 fjädrar, som kom-
mer från gäss. Det är bara två 
fjädrar per gås som kan användas 
och de tas från vänstervingen.
Badminton är världens snabbaste 
sport. Högsta utgångshastigheten 
för bollen har uppmätts till 473 
km/h att jämföra med bordtennis-
bollens 140 km/h.

Lennart Karlsson

Badmintonhallen
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1964 - Debuter och epiloger
Snöert och Dalle var oskiljaktiga 
kompisar. Under vintern spelade 
de i samma bordtennislag. När 
bordtennissäsongen var över 
startade en danskurs i 4H: s regi. 
Varannan tisdag var det istället 
dansant fotarbete som gällde i 
bygdegården. 
Snöert hatade danskursen. Han 
var enbart med för sin kompis 
skull. En gång gick Snöert upp 
på scenen och satte sig bakom 
draperiet för att kolla vad som 
fanns inspelat på de små banden 

till bandspelaren. Plötsligt drogs 
draperiet undan och där stod Mia, 
”balens drottning” – den som alla 
ville dansa med. 
Hon var ihop med Dalle. Snöert 
kände Mia ganska bra. Deras 
föräldrar umgicks. Även Snöert 
hyste känslor för henne, men var 
för blyg för att visa dem. 
– Jaså, där setter du. Ska vi dansa 
vals? undrade ”balens drottning”. 
Snöert kände sig alldeles varm. 
Tänk att han skulle bli uppbjuden 
av Mia. Kanske var det snart hans 
tur. Dalle skjutsade hem Mia på 
sin Puch Dakota. 
Snöert följde också med, men 
stannade en bit bort. 
I ytterlampans sken såg han Dalle 
kyssa Mia. Mia fick dock reda på 
att Dalle hade varit på bio med en 

annan tjej. 
Det skulle han inte gjort. Var det 
månne Snöerts tur? Vad skulle han 
göra? Kunde han göra något? Han 
behövde inte göra något! 
Hela sommaren var ett äventyr 
med smygande i kanaler och 
bakom höstackar. 
Ingen skulle ens få ana något – 
allra minst Dalle.

Snöert, ja. Namnet kom av att han 
samlade bindgarnssnören i hal-
men efter tröskningen. Av snörena 

band han ihop ett stort nät som 
hängdes upp på ett hemmabyggt 
fotbollsmål. 
Det räckte med ett skott för att 
nätet skulle gå i trasor. 
Fortsättningsvis fick hönsnät 
tjänstgöra som målnät. 
Fredagen den 31 juli var det dags 
för det första evenemanget för den 
nybildade Varaslättens fotbollsal-
liansen, där intäkterna var avsedda 
att gå till spelarskador. 

Arrangemanget bestod av en 
match mellan två kombinationer 
på Torsvallen i Vara: å ena sidan 
Div. IV-klubbarna Arentorps SK 
och Skogslunds IF. Å andra sidan 
en kombination med 11 spelare 
från övriga alliansklubbar. 
Dagen efter spelades en kombina-

tionsmatch mellan de båda grup-
perna i Kvänumsortens pojklags-
serier. 
Matchen gick på Ängevi i Tråvad. 
Till sin stora förvåning blev Snö-
ert uttagen som högerytter. 

Visserligen var det hans lagledare 
i Larv, som även var lagledare för 
kombinationslaget, men ändå. 
Center var Rolf Eriksson från 
Tråvads IF. 
– Hur vell du ha bôllen, vell du ha 
steckare eller på foten, undrade 
Rolf. 
– På foten, svarade Snöert blygt. 

Lördagen den 12 september 
Dalle, Snöert och ett övrigt 
mopedgäng gör vad som nästan 
blivit en tradition: drar till kios-
ken i Tråvad. 
För gänget var ett besök vid 
kiosken i Tråvad ett tillräckligt 
lördagsnöje. 
Att hänga utanför kiosken, köpa 
en korv med ”skorpa” (Sabels 
kiosk hade sällan färskt korv-
bröd), och sedan bege sig hemåt, 
blev något av en slentrian. 
Snöert brukade köpa de små av-
långa tidningarna ”Vilda västern” 
och ”Prärie”. De hörde liksom 
ihop. Denna gång var det dock 
ingen som begav sig hemåt efter 
korvkäkandet. 

Gänget avsåg att åka vidare till 
föreningshuset i Tråvad, som 
hade nyinvigning. 

Torsvallen, Vara. Invigd 1932. 
Hemmaplan för Vara SK. 
Nuvarande A-planen invigd 1975, 
då även den stora omklädnings
paviljongen stod klar.
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Korv med ”skorpa” 

Hedensborg där man idag inte bara spelar fotboll utan även anordnar en 
mycket populär ”Drive in bingo”

Ängevi, Tråvad. Invigd 1954. Hemmaplan för Tråvads IF. Föregångaren, 
Hagavallen, stod klar 1946 (nuvarande träningsplan). 1984 invigdes ytterli-
gare en fotbollsplan.

Det var musikunderhållning, 
frågesport, revy och inte minst ett 
stort fyrverkeri enligt vad det stod 
i annonsen (även om annonsen 
felaktigt angav 12 augusti). 

Mopedgänget hade förstås inte 
tänkt att delta vid själva invig-
ningen, utan enbart kolla utanför.

I föreningshuset hade det tidigare 
visats film under flera decen-
nier, men den 30 december 1960 
blev filmen ”De tappras väg” den 
sista som förevisades för Biograf 
Stjärnan.

Snöert hade dock egna planer för 
resten av kvällen. Det var näm-
ligen säsongsavslutningsfest på 
Hedalund i Larv: Bertil Englund 
uppträdde och Kent Hallbergs 
stod för dansmusiken. 

Eftersom Snöert spelade fotboll 
i Larvs FK, som ägde Hedalunds 
mycket populära festplats, ingick 
det i hans uppdrag att stå i dricka-
kiosken en timma. 
Därför lämnade Snöert sina kom-
pisar i sticket vid Sabels kiosk i 
Tråvad och for på sin ljusblå Rex 
med Victoriamotor istället ”de 
tappras väg” söderut i skaddreg-
net. Under hösten blev Snöert 
ordinarie i Larvs FK: s B-lag och 
fick t.o.m. debutera i A-laget. 
Laget tränades av Ove Jern från 
Skara. Han ordnade till så att Larv 

och SI -56 möttes och spelade om 
en pokal. Larvs FK slutade fyra i 
Div. VII Falköpingsgruppen. 

Som fotbollsavslutning i Larv 
spelades en match mellan A- och 
B-lag. Snöert fick spela i A-laget, 
men B-laget vann med 1-0. 

Söndagen den 25 oktober
Larvs FK arrangerade en bussresa 
till Göteborg för att bese matchen 

Örgryte IS-AIK i Allsvenskans 
sista omgång. 
Avslutningen var onekligen raf-
finerad. Tre lag hade chans till 
guldet: Malmö FF, Djurgårdens IF 
och Örgryte IS. 

Det hela avlöpte till Djurgårdens 
fördel (ett mål bättre än MFF) på 
en felaktigt dömd straffspark på 
övertid. 

Efter matchen på Nya Ullevi tog 
Larvbussen sikte på Heden, för 
att på Hedens hotell inta middag. 

Från Heden i Larv till Heden i 
Göteborg. 

En tidningspojke kom och ville 
sälja GT. 
Han hade fått information om att 
AIK skulle äta middag på Hedens 
hotell och undrade vem av oss 
som var ”Lill-Garvis”. 

– Kom hit grabben så ska du få en 
autograf, sa Ove Sandsjö. 
– Å jag ä Lennart Backman, upp-
lyste ”Bagarn” från Herrljunga. 
Pojken fick sina autografer och 
gick med lysande ögon. 

När Larvgänget hade ätit färdigt, 
mötte de AIK-truppen i entrén. 
Innan hemfärden blev det ett 
besök i Mässhallen och den all-
svenska handbollsmatchen mellan 
Redbergslids IK och Hallby IF. 

Det blev ett händelserikt, omtum-
lande 1964 för Snöert med såväl 
debuter som epiloger.

Snöert
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Per-Thage var född på gården Öst-
erbacka i Sunnersberg på Kålland 
den 16 oktober 1931.
Han kom till Falköping 1950 och 
började som bilmekaniker på 
blivande svärfaderns verkstad på 
Bangatan.
I början av 60-talet övertog han 
rörelsen, som han drev fram till 
1977.
Hans långa karriär inom motor-
sporten omfattar två decennier.
Efter Falkarna/Knallarna fram till 
1953 bar det av till elitlaget Filby-
terna i Linköping.

Mellan åren 1959 och 1962 
tävlade han för Vargarna i Norr-
köping. Karriären fortsatte sedan i 
småländska Dackarna från Målilla 
fram till 1965, då han under ett par 
år tävlade för Örnarna i Mariestad.
Året 1962 tävlade han också för 
Oxford i den engelska ligan.
Han gjorde en tillfällig comeback 
för Dackarna, tillsammans med 
Rune Sörmander, i en kvaltävling 
så sent som 1971.
Per-Thage Svensson nådde sina 

Speedwayföraren Per-Thage Svensson

Ett gäng Falköpingsgrabbar var 1952 i England och lärde sig speed-
wayens finesser.
Från vänster: Ingemar Anderson mer känd som ”Sparven”. Ingvar ” 
Klarinetten” Andersson, Sven-Åke Johansson, Björn Davidsson, Jane 
Crutcher, dotter till banägaren.
Intill sticker lagledaren Olle Engborg fram sitt huvud.
Längst till höger Per-Tage Svensson som lyckades bäst och tillhörde 
elitåkarna under många år.
Bilden ingår i MC museets samlingar.
Det är Conny Lingehed som hjälpt mig med samtliga namn.

Per-Thage Svensson, Wembley 1963. VM final.

största speedwayframgångar 
under några år på 1960-talet med 
bland annat deltagande i VM-fina-
len på Wembley i London 1963.
Han hade tidigare detta år, via 
EM-finalen på Ullevi i Göteborg, 
som åtta kvalificerat sig för 
VM-finalen.

I det årets mästerskap för Norden 
kom han på femte plats.
Per-Thages meritlista som speed-
wayåkare är lång med många 
mästartitlar, främst hos Vargarna 
och Dackarna i en rad samman-
hang i Sverige, i Norden och ute i 
Europa.

Under framgångsåren represen-
terade han också blågult i en rad 
landskamper.
Han deltog bland annat 1960 i 
mästarlaget Vargarna med Varg-
Olle Nygren och Björn Knutsson 
och blev näst bäste poängplockare 
när Sverige mötte övriga Europa.
Ove Fundin tog 15 och ”Pete” 11.
I seriesammanhang hade Per-
Thage, som nämnts, lysande år 
hos bland annat Vargarna och 
Dackarna.

För Vargarna var han med om 
att vinna två SM-guld i lag och 
ett par–SM och för Dackarna en 
serieseger och ett guld i par–SM.
1961 vann han nordiska VM-kva-
let i Helsingfors, han blev nordisk 
mästare i parspeedway tillsam-
mans med Leif Enecrona 1965.

Ja, listan över Per-Thages fram-
gångar på arenorna är mycket 
lång och hans elitsatsning i Sve-
riges just då främsta lag bar långt 
utanför landets gränser.

Det som här har nämnts är bara 
axplock ur en framgångsrik 
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På bilden ser vi Sven Falkeby 
som var född 1908 i Hasslösa dog 
1997 i Skövde.
År 1924 fick han anställning som 
bilmekaniker i Falköping.
Köpte sin första motorcykel 1929.
Tävlade först i orienteringstäv-
ling, gick sedan över till jordba-
netävlingar (Ofta på idrottsplat-
ser där man åkt på löparbanorna)
Kom tillbaka efter kriget och åkte 
speedway, 1000 meter och isbane-
tävlingar.
Tävlade tills han fyllt 48 år och 
var sedan en av funktionärerna av 
Kyrketorpsloppet.
Notera på denna fartbild att han 
har knäkrok.
Knäkrok var ett järn där man 
spände högerbenet under kroken 
och hade en underbar kontroll 
över cykeln.
Förbjöds omkring 1950 då det 
orsakade svåra skador om man 
kraschade.

Urban Lundberg provsitter en fin Triumph på Motorcykelmuséet på 
Danska Vägen 144 i Falköping

Bilden är tagen 1952 och är hämtad från Falbygden nr 66.
Göran Karlsson berättar: På Motorcykelmuseet på Danska Vägen 
har vi en omfattande historik och även en stor mängd foton från 
Motorbanan.
1950 bildades speedwaylaget Falkarna som hade stora framgångar 
i den näst högsta divisionen.
Flera landskamper och kvalificeringstävlingar kördes också under 
årens lopp.

20–årig karriär på speedway-
arenorna.
Han provade också långbana och 
har kört det smått legendariska 
Kyrketorpsloppet.

1963 tilldelades han Falköpings 
Tidnings Idrottssköld för enastå-
ende och bestående insatser inom 
motorsporten.

Skidor och jakt
Per-Thage var senare under en 
period ordförande i Falköping 
AIK:s slalomsektion.
Det var på den tiden som Stånga-
berget på nordvästsluttningen var 
på väg att bli ett slalomeldorado, 
men de snörika vintrarna försvann 
och några enstaka tävlingar kunde 
genomföras på denna sluttning.
Till hans intressen hörde också 
vattenskidåkning på sjö i boende-
landskapet.
Bland intressena fanns också 
jakten.
Han avlade jägarexamen och 
ägnade tid åt denna hobby.

Vi är många som minns högtids-
stunderna med Per-Thage på våra 
speedwayarenor.

För att nå de stora framgång-
arna, krävdes koncentration och 
skärpa. Men också ödmjukhet 
inför uppgifterna. Vi vill gärna 
minnas den ödmjuke, vänlige och 
bussige idrottskompisen, som, 

trots de stora framgångarna, alltid 
stod med fötterna på jorden. Han 
symboliserade för många av oss 
den trygge västgöten.

Nedtecknat av Bo ”Båsse” 
Johansson, Falbygdens 
Idrotts- historiska Sällskap.
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Svenska mästerskapen i landsvägscykling 1972

Kommentar och rättelse till cykelbilden i artikeln 
Det gör ont, det gör ont, i nummer 1, sidan 13. 
Cyklisten på bilden är inte Curt Söderlund utan 
Thomas Ringblom, Götene CK. 
Tävlingen är stafett-SM i Borås 1972. Thomas slog i 
höften vid vurpan och fick bryta loppet.

Curt Söderlund gjorde, tillsammans med en lagmed-
lem, samma fadäs några dagar tidigare i den skarpa 
vänsterkurvan, 2 kilometer från mål. 
Götene CK fick bryta stafettloppet. CK Falken för-
lorade troligen lagtempoguldet på vurpan och blev 
tvåa efter Skoghalls CK. 

Thomas Ringblom blev så småningom lärare på 
Cykelgymnasiet i Skara. 
Vi tackar före detta elitcyklisten Jan-Åke Ek från 
Skara för denna skarpögda rättelse. 

Curt ”Curre” Söderlund, som fick en kurva döpt efter 
sig, fick emellertid stort plåster på såren då han blev 
svensk mästare året efter då tävlingen arrangerades i 
Landskrona.

Ymerstjärnorna Meeri Bodelid och Ulla-Britt Wies-
lander är masters vid starten på herrarnas linjelopp

Ytterligare resultat från SM-tävlingarna i Borås 22-
30 juli 1972: herrarnas linjelopp över 18 mil vanns 
av den senare storstjärnan och proffscyklisten 
Sven-Åke Nilsson. 
Tommy Prim blev svensk mästare i juniorklassen. I 
damernas linjelopp över distansen 6 mil togs segern 
av Kinds Cykelklubbs Ann Pettersson före Ymer-
duon Elisabet Höglund och Meeri Bodelid. 

Det 3 mil långa tempoloppet  i damklassen vanns av 
den numera så välkända TV-profilen i ”På Spåret”. 

Innan TV-karriären arbetade hon som journalist på 
tidningen Västgöta-Demokraten. 
Elisabet som hade smeknamnet ”Clipset” var en 
mycket framstående tävlingscyklist och represen-
terade svenska damcykellandslaget under perioden 
1970-1975. 

Hon deltog bland annat i världsmästerskapen i Gap i 
Frankrike året 1972 och slutade på en hedersam 17:e 
placering och på VM i Barcelona i Spanien där hon 
slutade på 21:a plats. 

Elisabet Höglund är även svensk mästare hela fem 
gånger under sjuttiotalet.

Lennart Odéen
Foto: BIS Arkiv

Elisabet Höglund kramas om av cykellegendaren 
Harry Snell

I damernas linjelopp över distansen 6 mil togs 
segern av Kinds Cykelklubbs Ann Pettersson före 
Ymerduon Elisabet Höglund och Meeri Bodelid
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Fredrik Belfrage startade sin ra-
diokarriär i Skara. Fredrik, nume-
ra pensionär, blir 70 år i sommar, 
har med åren blivit en av Radio-
sportens mest populära röster. 

I 15-16-årsåldern i mitten på 
1960-talet såg han en annons i 
tidningen att Sveriges Radio 
sökte sportmedarbetare för att 
utöka landsortsbevakningen. 
Han svarade på den, och på den 
vägen är det!

16 år gammal satt han för första 
gången i en radiostudio och det i 

Skandiahuset i Skara.
- Jag minns hur jag jagade resultat 
i gärdsgårdsserierna för att göra 
ett halvtimmas program lokalt på 
söndagskvällarna, berättade han 
vid Skara Idrottshistoriska säll-
skaps cafékväll i Viktoriagårdens 
samlingssal.

Det har blivit mycket mer sedan 
dess. Under det drygt timslånga 
kåseriet berättade han såväl 
idrottsäventyr som så mycket 
annat som hänt honom under de 
drygt 50 år sedan premiären i 
Skarastudion, som låg högst upp 
på gaveln i det som nu är Grand-
huset.

Han bodde då i Skövde. Dit 
flyttade familjen från Växjö när 
Fredrik var sex år.
När han var cirka 20 år flyttade 
han till Göteborg 

där han bott sedan dess.

Fredrik har levt ett spännande liv 
och träffat många människor – 
inte enbart i idrottsvärlden. 

Häromåret fick han intervjua 
Bill Clinton!

Fredrik berättade bland annat om 
OS år 1972 då svensk simning var 
på topp med Gunnar Lasson 
och Ulrika Knape.

Från OS åtta år senare i Moskva 
hade han också livfulla minnen.

Det blev en trevlig kväll, med 
många anledningar 
att dra på mungiporna och ibland 
brista ut i gapskratt.

Men Fredrik Belfrage har hunnit 
med mycket, även utanför spor-
tens korridorer. 
Han var populär programledare 
i TV och vem minns inte hans 
Go´morron Sverige.
Han berättade även minnen från 
de kolleger han arbetat med: Plex, 
Bedrup och Lars-Gunnar Björk-
lund bland andra. 
Och inte minst Lennart Hyland, 
som inte alltid var så grann att 
jobba ihop med.

Fredrik är sällsynt minnesgod och 
han tog vara på de små, små de-
taljerna, vilken kryddar tillvaron.
Numera rycker han då och då in 
som konferenciär. Idag är han just 
detta på en bageritävling i Göte-
borg.
- Bokmässan är ett annat jobb jag 
gillar. Där får jag fått intervjua 
kända författare, som till exempel 
Astrid Lindgren.

Ny ordförande 
Sällskapets nya ordförande Len-
nart Persson introducerade kvällen 
och berättade att Sällskapet ska 
inrätta en Hall of Fame, lokalt i 
Skara och där lyfta fram personer 
i idrottens värld, vilka är värda att 
uppmärksammas.
Idrottshistoriska sällskapet bilda-
des år 1972 och har idag 

172 medlemmar och egen klubb-
lokal på Skaraborgsgatan 29 A.

Gösta Karlsson

Radio och TV-mannen Fredrik Belfrage

Sällskapets nya ordförande Lennart Persson med Fredrik Belfrage

Fredrik berättade även minnen från de kolleger han arbetat med: 
Plex, Bedrup och Lars-Gunnar Björklund bland andra. 
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Ulricehamns gymnastikhistoria
Snart torde det vara ca 100 år se-
dan de första gymnastikförening-
arna startade i Ulricehamn. Den 
förste ledaren som jag minns hette 
John Järnblad. I den föreningen 
fanns ett antal gymnaster som 
också ägnade sig åt mer avancerad 
gymnastik än vanlig motion. 
De två överlevande idag är 98 
resp. 99 år. De heter Bertil Alterby 
och Sven Sandström. I gruppen 
fanns också Ingemar Alterby, 
Henry Bengtsson, Stig Holmgren, 
Folke Izén, Gösta Lindell, Bank-
ler samt ledaren Bengt Carlqvist. 
Den sistnämnde var son till Maja 
Carlqvist, känd ledare för Sofi-
aflickorna i Stockholm. 

Dessa ”elitgymnaster” hade upp-
visningar i fristående och hopp 
över plint bl.a. vid invigningar av 
Trädets och Blidsbergs idrottsplat-
ser. De uppträdde också på Vegby 
Idrottsplats m.fl. När Carlqvist 
flyttade tillbaka till Stockholm tog 
Henry Bengtsson över som ledare 
och därefter Sven Sandström för 
denna grupp. 
Runt 50-talet arrangerades Gym-
nastikens Dag på Ätravallen, där 
vi tonåringar fick vara med i de 
stora grabbarnas uppvisning. 

Medverkade gjorde också med-
lemmar i kvinnornas förening 
med fristående och rephopp-
ning. Sofiaflickorna kom också 
till Ulricehamn för uppvisning. 
1946 startade Sven Sandström en 
ungdomsavdelning i ABF: s regi, 
där undertecknad gick med 11 år 
gammal. 
Vi utförde lite avancerad tävlings-
gymnastik med olika redskap och 
anordnade ulricehamnsmäster-
skap, där även kvinnorna deltog. 
Tio av Svens adepter ställde 1948 
upp för att erövra det åtråvärda 
truppmärket. 
Alla klarade sig till Svens stora 
belåtenhet. Sven såg Dick Pauls-
son och mig som troliga ledaräm-
nen och skickade oss 1951 på en 
kurs till Lillsveds gymnastikfolk-
högskola i Stockholm. 
Sven flyttade från Ulricehamn 
1954 och jag tog över ledarskapet 
under ett år då det sedan var dags 
för militärtjänstgöring. Samtidigt 
lades föreningen ned för gott. 

I UGF tog Gunnar Lund över ef-
ter Järnblad. Efter ”lumpen” och 
ett år i Göteborg var jag tillbaka 
1957 och gick då med i ”gubb-
gymnastiken”. 
Lund visste att jag gått en ledar-
kurs och lät mig i fortsättningen 
vara ledare den ena av veckans 
två träningskvällar. 
Vi körde typisk Linggymnastik 
med kommandoord till varje 

rörelse. Det kunde låta: ”Med ett 
hopp fötter till sida ställ - armar 
utåt sträck”, o.s.v. 
På den tiden påbörjades gymnas-
tik efter musik med t.ex. piano-
musik av Peter Kreuder. 
Det fick inte förekomma något 
modernt och absolut inte med 
sång. I början av 60-talet införde 
jag musik hos gubbarna och det 
minsann både med sång och 
svängig storbandsmusik. 
Jag uppmärksammade att det inte 
blev populärt hos alla gubbarna 
och när en av dem ansåg att jag 
passade bättre i damgymnastiken 
tog jag min ”mats ur skolan”. 
Jag slutade tvärt till Lunds 
förvåning, trots att jag också var 
ordförande. 
Efter annons i UT och hyra av 
lokal startade jag GF Motions-
gymnasterna 1973. 
Vi var endast grabbar under flera 
år men efter ett referat i BT upp-
gav jag att en tjej varit med i ett 
par år och att fler var välkomna. 

Därefter drällde det in tjejer och 
som mest var vi 75 deltagare en 
kväll i den lilla gymnastiksalen, 
där jag spelade härlig blandad 
musik med nytt program varje år. 

Det delades ut flitdiplom varje 
år och plaketter vart femte. När 
jag beställde plakett till mig själv 
efter 55 diplom fick jag svar från 
Svenska Gymnastikförbundet att 

de har ingen sådan plakett, för det 
finns ingen i Sverige som har 55 
diplom! Så var det med det!

Jag slutade som ledare i GFM en 
bit in på 2000-talet och ungefär 
10 år senare, ofta med brist på 
ledare, lades föreningen ned. 
Vid tre tillfällen de senaste åren 
fick jag förfrågningar från ”gubb-
gymnastiken” om jag kunde ge 
dem musikprogram. 
Nu passade det dem men inte mig 
naturligtvis. 
Sven Sandström hade då tagit 
över ledarskapet efter Odd Endre-
seth och den föreningen lade 
sedan ner verksamheten på grund 
av deltagarbrist. 
Ulricehamns kvinnliga gymnas-
tikförening startade troligen 1922 
med gymnastikdirektör Märta 
Almqvist som ledare. 
Därefter har rollen innehafts av 
Tyra Lagernäs, Ulla Schultz och 
Ulla Carlqvist bland annat. 
Under 15 år fram till 1987 var 

Vid en bussresa med motionsgymnaster från Ulricehamn och Tranemo 
till Svenska Gymnastikspelen i Östersund på 70-talet rastade vi och 
jag blev som enda manlig gymnast bjuden på fika av Ella ”Stuff-Ella” 
Johansson från Ulricehamn
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Ella Johansson ledare. 
Vid en danstillställning kom en 
romsk kvinna fram till Ella och 
frågade om hon ville stuffa, vilket 
betydde dansa på romani. 
Det ville Ella gärna och fick då 
namnet ”Stuff-Ella” resten av 
livet, vilket visar hur lätt det är att 
få ett smeknamn. 

1952 inbjöds den svenske mästa-
ren och olympiern Helmut Rön-
nisch för att instruera damerna. 
I flera år hade de säsongsav-
slutning och uppvisning med 
Ulla Carlqvist som ledare där 
även maken Bengt Carlqvist 
medverkade med sina gymnaster. 

Publiken fick bänka sig på långsi-
dorna i den lilla gamla gymnastik-
salen på Stenbockskolan. 

När den nya hallen hade byggts 
var avslutningarna där och flera 
gånger medverkade mina gymnas-
ter med ett program iförda maske-
raddräkter. 
Den kvinnliga gymnastik-

föreningen är nu den enda kvar-
varande av fem. UIF hade också 
en under några år. Kvinnorna har 
nu införlivats med flera av ”mina” 
manliga gymnaster som medlem-
mar. 
Kvinnorna var väldigt aktiva att 
medverka i Svenska Gymnastik-
spelen som anordnades vart fjärde 
år. De reste också på flera Gym-
nastrador, (olympiader för gym-
naster) runt om i Europa också 
vart fjärde år. 

Den allra första efter kriget gick i 
Stockholm och kallades för Lingi-
aden. Den andra gick i Rotterdam 
med Sven Sandström bl.a som del-
tagare. 1995 anordnades Gymnast-
radan i Berlins olympiastadion. 
Förutom deltagare från kvinnliga 
föreningen var jag och några från 
min förening där för att uppträda. 

Det var otroligt mäktigt att, liksom 
på en olympiad, tillsammans med 
deltagare från hela världen med 
sina fanor, tåga runt på löparba-
nan. 

Vi var iförda blågula träningsove-
raller med texten Sweden på ryg-
gen och den svenska fanan i täten. 
Självklart var det ett enstaka och 
oförglömligt känslosamt minne 
för livet. 
När ledarna inför uppvisningen 
placerade den manliga svenska 
truppen med fyra i varje rad 
bakom varandra valdes vi tre från 
Ulricehamn av de fyra i första ra-
den, vilket naturligtvis blev extra 
trevligt.

Som kuriosum kan jag nämna att 
vid en semester på Kanarieöarna 
något år senare var jag vid ett 
tillfälle iklädd den svenska lands-
lagsoverallen. 
En av gästerna där, Bert-Ola 
Nordlander, som var en mång-
årig landslagsspelare i ishockey, 
kom då fram till mig och frågade 
nyfiket vilket landslag jag hade 
representerat. 
Svaret blev naturligtvis: gymnas-
tik.

Lars-Åke Alterby

IK Friscopojkarna har haft damlag i 50 år
Namnet till trots var IK Friscopoj-
karna en av de första klubbarna i 
Västergötland som etablerade ett 
damlag. 
Året var 1968. Så ifjol kunde man 
celebrera damernas 50 år.

I år gör damlaget i IK Frisco (som 
man helst kallar sig) debut i di-
vision 1 under ledning av tränar-
veteranen Leif Andersson från 
Vårgårda.

Herrlaget har pendlat mellan divi-
sion 5 och 6, numera är man 
i sexan.
Ungdomsverksamheten bedrivs 
sedan flera år gemensamt mel-
lan Herrljunga SK och IK Frisco, 
både bland pojkar och flickor.

Bilden här intill är från sommaren 
1978, då Friscos herrar och damer 
hade gemensamt träningsläger 
hemma på Katebovallen i Rem-
mene längs vägen mellan Vår-
gårda och Herrljunga.

Ända sedan bildandet 1931 har IK 
Friscopojkarna varit en släkt- och 

Träningsläger på Katebovallen 1978. 
Bakre raden från vänster: 
Hans Andreasson, Rolf Andersson, Stefan Liljedahl, Leif Svennberg, 
Börge Davidsson, Håkan Andersson, Lennart Dalenhag, Bo Lundahl 
(tränare), Per Eskilsson, Ulf Wingqvist, Tore Korpås. 
Mellanraden från vänster: 
Sture Svantesson, Thomas Liljedahl, Sture Jacobsson, Anders Korpås, 
Per Henriksson, Nils-Åke Johansson, Ingemar Leandersson, 
Peter Engström. 
Liggande från vänster: 
Lena Bertilsson, Inga-Lill Styrud, Aina Johansson, okänd, Helén Åh-
man, Siv Jacobsson, Berit Bengtsson, Britt-Marie Pettersson, Ingela 
Eriksson, Christina Nilsson, Monica Petersson, Christina Klingler

familjeförening, där både farmor 
och farfar, mormor och morfar, 
mamma, pappa och barn spelat i 

de blå tröjorna och vita byxorna.
Thomas Fransson 
Herrljunga IHS
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Nybildade Ulricehamns Idrottshistoriska Sällskap 
representerades av Lars-Åke Alterby, Kjell Josefsson 
och Håkan Kannius.

Eldsjälar i den första Götene Idrottshistoriska Säll-
skaps styrelse, Sven-Olov Öberg, och Bengt-Göran 
Nilsson

Årsmöte på nytt sätt

WIS årsmöte 2019 blev en annorlunda upplevelse. 
Det hela hölls på folkhögskolan i Vara den 2 mars 
och inramades av slutmatcherna i den nya Idrottsve-
tartävlingen som pågått sedan i höstas. 

Mötet inleddes sålunda av en öppen semifinal där de 
fyra lagen, Falbygden, Tidaholm, Vadsbo och Wår-
gårda tävlade alla mot alla under ledning av Lennart 
Karlsson som också gjort de tjugo frågorna till den 
här ronden. Publiken hade precis som i de tidigare 
omgångarna möjlighet att vara med. 
Fast det gällde förstås att inte prata högt förrän 
svarstiden en minut var till ända….

Efter de sexton första frågorna hade tre av lagen 
fjorton poäng och efter tjugo var ställningen fortfa-
rande lika mellan de tre, 17 poäng vardera. 
Efter två utslagsfrågor stod det emellertid klart 

att Tidaholm och Wårgårda gick till final sedan 
Vadsbo missat frågan om flest guld i fotbollsall-
svenskan.  

Sedan blev det sedvanliga årsmötesförhandlingar 
med Carl-Erik Johnsson som ordförande och un-
dertecknad som sekreterare. 

Verksamhetsberättelserna godkändes och ansvars-
frihet beviljades. Valen var genomgående omval. 
Roland Gustafsson valdes till ordförande, Börje 
Gustavsson, Lars-Göran Bengtsson, och Göran 
Zettergren, valdes om på två år som styrelsemed-
lemmar och Carl-Erik Johnsson och Janne Åberg 
som ersättare. 
Samma gällde revisorna Kent Larsson och Harry 
Nilsson och deras ersättare Lennart Alsin och Irene 
Lennstrand, liksom valberedningen Lennart Karls-
son, Pär-Göran Björkman och Börje Carlsson.

Vara folkhögskola är en politisk och religiöst obunden internatfolkhögskola för vuxna
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Tidaholms IHF tog hem finalen vid Årsmötet!
Det superduktiga segrande laget, Kjell Andersson, Jonny Gustavsson 
och Roland Samuelsson, såg nöjda ut efter triumfen.
Styrelsens förslag till budget och 
verksamhetsplan godkändes och 
medlemsavgiften 2020 blir oför-
ändrad, 50 kr per medlem. 

Efter lunch var det så dags för 
den stora finalen. Frågorna var 
som sig bör i en final lite svårare 
här. 

Efter 17 frågor stod det således 
nio lika. Fråga arton blev emel-
lertid avgörande. Vem har ritat 
Stockholms Stadion? Tidaholm 
prickade in Torben Grut (pappa 
till femkamparen Wille) och den 
ledningen släppte man inte. 
Inget av lagen klarade året för för-
sta EM-et i innebandy och i sista 
frågan blev det varsin poäng på 
skeleton. 11-10 till Tidaholm!
Och under tiden försökte mötet 
också hänga med i tjejernas 15 
km i Skid-VM via storbild under 
lunchen och korta avbrott efter 
var femte fråga under finalen. 
Sammantaget ett annat slags års-
möte men visst var det kul! Innan 
vi åkte hem var och en till sitt, 
hann ordförande Roland också 
med att förutskicka nytänkande 
och förändringar när det gäller 
Sommarmötena men det åter-
kommer vi till.

Tommy Olsson
Foto: Lennart Odéen

Karlsborgs IHS stod på tur att ar-
rangera årets första 5-klöverträff.  
Följde upp Tibro IHS idé från i 
somras  med ”Gåfotboll”.

Gåfotboll på 5-klövermöte

Men nu inomhus i Molidens 
idrottshall. Ett 30-tal medlemar 
från våra sällskap mötte upp, 
men alla var inte redo att spela 
fotboll. Två lag blev det till slut, 
ett kombinationslag med spelare 
från Lidköping/Karlsborg och 
Vadsbo IHS  som hade 8 spelare. 
Tre matcher spelades, kombina-
tionslaget vann de två första och 

Vadsbo den sista. Ett roligt och 
trevligt initiativ som borde locka 
alla sällskapen. 

Domarna förtjänar ett eget kapi-
tel. Arrangörsföreningens, Åke 
Engvall var en bestämd och do-
minant domare, liksom han även 
var som spelare i de efterföljande 
matcherna. 

Även WIS ordförande Roland 
Gustavsson, Karlsborg var en 
hejare på att hantera bollen. 

Vadsbos bidrag till domarskrået, 
Rolf Eriksson, gammal förbunds-
domare, och Bo Zackrisson gjorde 
storstilade insatser på planen, 
både som spelare och domare.

5-klövern består av sällskapen 
från Tibro, Karlsborg, Lidköping, 
Skara och Vadsbo.

Pelle P

Vadsbo 
Idrottshistoriska 
Sällskap

Kombinationslaget till vänster i grönt och Vadsbo till höger i blått
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Håkan och Inge, 97 år som kassörer!
Jag har träffat två trotjänare som 
skött kassakistan i var sin idrotts-
förening i Vårgårda i sammanlagt 
97 år!
Inge Samuelsson är har varit och 
är kassör inom VIK och Håkan 
Robertsson i Södra Härene IF. 
Själv har jag haft och har förtroen-
deuppdrag i en rad föreningar, ofta 

som ordförande eller sekreterare. 
Det sista jag skulle kunna tänka 
mig är att vara kassör och ansvara 
för gemensamma tillgångar och 
pengar. Jag är så oerhört tacksam 
till sådana som Inge och Håkan 
som är noggranna och duktiga 
förvaltare och dessutom tycker det 
är roligt!

Förmiddagsfika hos Ewy 
och Inge 
Det är väl delvis ett självpåtaget 
uppdrag jag har inom Wårgårda 
IHS att intervjua idrottsveteraner 
i Vårgårda för Westgöta IHS räk-
ning, ivrigt påhejad av styrelsen. 
Visst ska det knopas ihop en arti-
kel utifrån ett samtal som ibland 
kunde räcka till en hel bok men 
hembesöken är oerhört trevliga 
och fikastunderna många. Det 
bjuds på det ena överdådiga kak-
fatet efter det andra. Förmiddagen 
hemma och Ewy och Inge Samu-
elsson är inget undantag. Utanför 
köksfönstret låter sig småfåglar 
väl smaka ur välfyllda fågelauto-

mater. Hur kom det sig att du blev 
kassör, frågar jag Inge. Det börja-
de med Bingon, säger han och jag 
får en gedigen historik om hur han 
lotsat inkomstkällan Bingo från 
en skollokal till det som idag är 
en stor Drive-in-Bingo på Tånga 
hed. Han har varit ”Bingogeneral” 
i 47 år. Lika länge har han varit 
kassör i Vårgårda IK: s huvudsty-
relse. Han har bra röst Inge, och 
många känner igenom honom som 
utroparen av bingonummer och 
vinster. 

Den som kan sin idrottshistoria i 
Vårgårda förknippar också Inge 
med att han var en framgångsrik 
medeldistanslöpare i slutet av 
1950-talet och början av 60-talet. 
Inge berättar att det då var serie-
tävlingar i friidrott med klubb-
matcher och ofta stod han som 
segrare på 1500 m och 3000 m.
Inges sammantagna insatser som 
framgångsrik idrottsutövare och 
ansvarstagande föreningsledar-
funktioner har gett honom flera 
utmärkelser. 1993 fick han Lions 
Idrottsledarstipendium och 2005 
fick han den svenska idrottsrö-
relsens högsta utmärkelse, Riksi-
drottsförbundets förtjänsttecken 
i guld. 

Än har Inge inte tänkt lägga av 
som kassör för VIK: s huvudsty-
relse så det är inte omöjligt att han 
kommer upp i Håkan Robertssons 
50-årsnivå.

Räkmacka hos Håkan i Vara 
Ett par dagar senare beger jag mig 
till Vara för att leta upp min jämn-
årige Håkan Robertsson. 
Han har gömt sig tre trappor upp 
med ingång från gården på Svea-
gatan 7 som inte har en siffra på 
någon sida av den stora fastighe-
ten, vad jag kan se. 

På bottenvåningen huserar pas-
torsexpeditionen, så jag känner 
mig hemma. Här bor Håkan sedan 
han 2008 flyttade från föräldragår-
den i Eggvena. 
Håkan tar emot med maffiga räk-
mackor, inhandlade på det för alla 
västgötar kända Condítori Nord-
polen. Det första jag lägger märke 
till är den välfyllda bokhyllan 

med stora uppslagsverk i vardags-
rummet. Vid närmare beskådande 
ser jag att det är Årets Idrott 
1965 - 2018. Fotboll 1956 - 2009 
och Årets Fotboll 1959 till 1986. 

Ingen tvekan om att här bor en 
sann fotbollsentusiast. 

Håkan leder alltså över Inge med 
sina 50 år som kassör i en och 
samma fotbollsklubb. Men Inge 
har möjlighet att gå ikapp för på 
Södra Härene IF:s årsmöte i år så 
avgick Håkan som kassör. 

Han fortsätter dock som vice 
kassör. Eftersom Håkan innehaft 
kassörskapet sedan 1969 så är det 
ju också ett 50-årsjubilem han 
firar. Hela tiden har Södra Härene 
IF varit klubben i hans hjärta. 
Mitt också några år, då min dot-
ter Lina och hennes kompisar 
var med i flicklaget och sedan i 
damlaget. Därför känner jag till 
fotbollsplanen Granhagen väl. 

Jag har kört förbi där ikväll på 
väg till Vara och tyckte mig se 
jordhögar på planen och misstän-
ker att det är vildsvin som varit 
framme. 
De är gott om dem i de trakterna. 
Nej, säger Håkan, det är sorkhö-
gar. Vi har elstängsel och det 
hjälper effektivt mot grisar. Men 
grisar och sorkar är inget mot när 
hela planen grävs bort 2021 för att 
ge plats åt nya E20. 
Att planen försvinner är dock 
inget hot mot den anrika fören-

Efter 50 år som kassör i Södra 
Härene IF lämnade Håkan upp-
draget vid årsmötet 2019. 
Foto: Södra Härene IF

Inge visar stolt upp sin guldnål
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ingen från 1929 som också idag 
spelar och tränar en hel del inne i 
Vårgårda.

Håkans utmärkelser 
Håkan har likt Inge också fått ta 
emot utmärkelser för mångårigt 
och mångsidigt föreningsledar-
skap. 
Inte minst inom Alingsåsalliansen 
där han ett 20-tal år varit ordfö-
rande i Alliansens tävlingskom-
mitté. 2006 fick han KA-stipen-
diet som instiftades till minne av 
förre distriktsordföranden Karl-
Axel Rosander. 
Motiveringen löd: ”Håkan Ro-
bertsson har sedan 1969 varit 
kassör och allt-i-allo i sin för-
ening samtidigt som han nästan 
lika länge varit tävlingsansvarig 
i Alingsåsalliansens ungdoms-
fotboll. Han har alltid skött sina 
förtroendeuppdrag inom fotbollen 
med stor noggrannhet och aldrig 
sviktande plikttrogenhet”. 

Som kronan på verket har Håkan, 
likt Inge 12 år tidigare, belönats 
med Riksidrottsförbundets för-
tjänsttecken i guld. Det skedde 
vid Svenska riksidrottsförbundets 
årsstämma i Karlstad 2017.

Trogna eldsjälar 
Visst kan Inge och Håkan prisas 
för sina idrottsprestationer men 
med den här artikeln vill jag 
främst lyfta alla trotjänare som 
betjänar föreningslivet med sitt 
kunnande, sin tid och sin ansvars-
känsla. I samtalet med de båda är 
vi gemensamt bekymrade över att 
det är svårt att rekrytera uthålliga 

ledare och föreningsfunktionä-
rer som tar vid när vår genera-
tion p.g.a. ålder vill avsluta eller 
trappa ned. 
Heder åt Inge Samuelsson och 
Håkan Robertsson och alla de 
representerar.

Bertil Hedlund Wårgårda 
Idrottshistoriska Sällskap

Från seriematchen i Distriktsettan Västra 1961 mellan Svenljunga IK 
och Vårgårda IK. Löparna på 3000 m ”gör upp” om poängen. Från 
vänster: Per-Olof Johansson (SIK), Inge Samuelsson (VIK), Bo Ander-
zén (VIK) och Bertil Karlsson (SIK).  Foto: Helge Ohlsson

Park of Fame
2007 bildades Park of Fame i Trollhättan. De mest 
kända trollhätteborna röstades fram av invånarna i 
Trollhättan.

”Kändisarna” föräras med en stjärna, som placeras i 
stenläggningen i Betty Backs park i centrum. 
Hittills har 14 stjärnor placerats ut. 
Av dessa är fem idrottsmän; Erik ”På taket” Carls-
son, Håkan Mild, Frank Andersson, Olle ”Skof-

tebyn” Bengtsson och Bertil Antonsson.
2019 är det dags för en 15: e stjärna. Det blir brotta-
ren Janne (Jan) Karlsson, som föräras denna.

Janne är utan konkurrens Sveriges bäste fristilsbrot-
tare någonsin. Han erövrade 19 SM i grenen i följd. 
Därutöver vann han nio SM i grekisk-romersk stil.
Han har också stora framgångar internationellt. 
Han tog silver i fristil och brons i grekisk-romersk 
stil i OS 1972 samt silver i grekisk-romersk stil och 
brons i fristil på VM 1973.

När OS arrangerades i Montreal 1976, fick Janne 
den stora äran att bära fanan vid invigningen.
Janne kommer att uppmärksammas i samband med 
Idrottsgalan i Trollhättan och stjärnan kommer att 
komma på plats i Betty Backs park under sommaren.

Lennart Karlsson

Janne Karlsson
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Verkliga Västgöta 
Veteraner 4
Här nedan presenteras tio nya 
Västgöta Veteraner. Denna gång 
både yngre och äldre, levande som 
bortgångna.
Med hjälp av texter och bilder kan 
du säkert bringa ordning i de 
omkastade bokstäverna.
Skicka in din lösning per mail till 
leomattila@hotmail.com eller 
per post till:
Lennart Karlsson
Skinnmo Moholm 
461 98 Trollhättan 
senast den 15 juli 2019.

1. RÄKOS VARDS 
Skidåkande knektättling som ”här-
jade” i Vasaloppsspåret, dock inte 
med huggvapen.

2. SOFKARD SENNRAN 
Denne bohem höll sig knappast på 
mattan, utom vid speciella tillfäl-
len. Det resulterade i tre VM-guld 
och ett OS-brons.

3. ALLBEN GUAN DRISNA 
Hon hanterade pil och båge som 
en forntida Robin Hood. 
Deltog i tre OS.

4. DOBREV GYND 
Född i Seglora. Vann OS-brons i 
Helsingfors 1952. Proffs i Frank-
rike 1953 – 1962.

5. TOLKONHIS SIFFARR 
Gjorde runt 4 minuter på 1500 
meter. Blev sedermera ordförande 
i Västergötlands Idrottsförbund, 
RF samt SISU.

6. BÄTAK RIJPNYR 
Var i utförsbacke, men vann unik 
bronsmedalj på gamla da´r.

7. DUAP GENHIAS 
Startade i Marbäcks IF som 
”Pelle”. Slutade i landslaget.

8. MÖTAF SÅGLUG 
Storebror.

9. TYSÖR KEBIE 
Oslofödd, men växte upp i 
Väne Åsaka. Sprang maraton för 
Solvikingarna.

10. LOSSREN SOMENA 
Smeknamn som ”släktar” till 
Fru Luna. Fostrades i Sil. 
Proffs i Italien.

Rätta lösningar till ”Idrotter/
idrottsgrenar” nr 1/19

1. Stavhopp.
2. Mountainbike.
3. Curling.
4. Basketball.
5. Kulstötning.
6. Konståkning.
7. Badminton.
8. Bänkpress.
9. Rallycross.
10. Trestegshopp.

Följande vinnare har dragits: 

3 trisslotter: Sten-Inge Ohlsson 
Torpahagsv. 6, 548 32 Hova 
2 trisslotter: Karl-Arne 
Hennersten Örslösa Solhem 
531 97 Lidköping 
1 trisslott: Rolf Bååth 
Glimmerplan 27, 504 67 Borås
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Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap

Tommy Olsson, sekr.
Sjönäsgatan 14
506 49 Borås
0705-67 79 58
tommy@bihs.se

Roland Gustafsson, ordf.
Ekenäsvägen 11
546 72 Mölltorp
0505-306 14
0706-73 06 14
roland@arnekarr.se

Göran Zettergren
Trädgårdsvägen 1
513 50 Sparsör
033-26 01 66
0703-26 01 66
zettergrengoran@gmail.com

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

Bengt-Göran Bäcklund
Olstorpsvägen 6 
531 59 Lidköping
0510-229 40
anhelund@gmail.com

Carl-Erik Johnsson
Kelvingatan 33
507 43 Borås
0708-16 15 51
carl-erik.johnsson@telia.com

Lars-Göran Bengtsson v. ordf.
Roddaregatan 4 C
462 35 Vänersborg
0521-158 12, 073-639 71 88
lgb.vanersborg@gmail.com

Börje Gustavsson, kassör
Äppleknäppsvägen 3
461 58  Trollhättan
0520-313 31
0705-73 78 31
brje.gustavsson@telia.com

Janne Åberg
Pilfinksvägen 4 
541 56  Skövde
0706-53 42 93
janneaberg39@gmail.com

Du vet väl att du, som privatperson 
också kan bidra med att förgylla tidningen med 
insändare, reportage, nya eller gamla berättelser. Har du 
något idrottsminne, som du tror kan 
intressera våra läsare, så tveka inte, utan skicka 
in det till redaktionen.

Du får också skicka in bilder för 
publicering –färg eller svart/vitt,
digitala, högupplösta, eller vanliga bilder.



25 SEPTEMBER

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

När vi kommer fram till Växjö (ett mer definitivt program kommer senare på WIS hemsida)
Lunch
Besöka Arenastaden ev överraskning
Middag och logi på Scandic Hotel
föredag om “Idrottsplatser i Sverige” (Mats Tallkvist)  

26 SEPTEMBER

Frukost på hotellet
föredrag om “Sveriges största samling av klubbnålar” (Lars Claar)
Vidare färd till Mullsjö ARENASTADEN VÄXJÖ
Lunch på Hotel Björkhaga 
Bo Carlsson, orienterare från Mullsjö, kåserar och läser lite dikter på västgötamål
Besök på “Trägubbsmuseet”
Därefter startar hemresan och avstigning på samma platser som på utresan.

INGÅR

Bussresa, lunch, middag, föredrag och logi dag 1, samt frukost, föredrag, lunch, kåseri och 
besök på “Trägubbsmuséet” dag 2:

Logi i dubbelrum 1 650 kronor/deltgare
Logi i enkelrum 1 950 kronor/deltagare

BOKNING (så snart som möjligt – 
max antal deltagare 50 st – först till kvarn)
till Lars-Göran Bengtsson på följande sätt:
Mail: lgb.vanersborg@gmail.com
Mobil: 073 639 71 88, tfn: 0521/158 12    TRÄGUBBSMUSÉT I MULLSJÖ
Adress: Roddaregatan 4C, 462 35 Vänersborg

  

BETALNING SKER TILL WIS BANKGIRO, 5423 - 6880, SENAST DEN 1 AUGUSTI 2019 !

DEFINITIVT PROGRAM SÄNDS UT TILL DE SOM HAR MAILADRESSER 
OCH KOMMER ATT FINNAS PÅ WIS HEMSIDA – www.westgotaihs.se !

Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 BORÅS

Posttidning B


