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Ordföranden har ordet 
Ännu en het sommar 2019…….. 

 

I år fick vi uppleva en sommar med 
flera värmerekord. Den har varit het 
även i andra avseenden. VM damfotboll 

 

 

är en medlemstidning för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 
samt övriga sällskap & föreningar i Västergötland 

och VM simning. Mycket snack och 
fokus på ersättningar och doping. 
Vi gladde oss åt damlandslagets fram- 
gångar och förväntar oss en fortsättning. 
Med framgångsvågen och den stora 
mediabevakningen har även följt en del 
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”utspel”. Alltifrån en statsminister som 
hejaklacksledare, en idrottsminister som 
vill att statliga bolag skall sponsra dam- 
fotboll, DO-anmälan om diskriminering inom fotboll och ishockey 
till ”öppet brev” till SvFF från damfotbollsspelare. Det väcker hos 
mig en del frågor om syftet, om vad som skall göras och av vem. 
En diskussion som lätt blir het och infekterad. 

 

Självklart klart skall dam- och herrlandslagsspelare ha skäliga och 
likvärdiga ersättningar för sitt deltagande. Men överskottet från 
mästerskap skall gå till att utveckla fotbollen och andra ideella idrot- 
ter inte till bonus för spelarna. Det finns ett stort behov att utveckla 
damfotbollen att nå jämställdhet, men ”hindren” som måste över- 
vinnas på vägen är många. Det är inte självklart att alla flickor och 
pojkar vill spela fotboll. Andra alternativ lockar. Ungdomar rör sig 
allt mindre. Min bild är, att antalet damfotbollslag minskar liksom 
antalet föreningar. I varje fall på landsbygden. De läggs ner eller slås 
ihop med andra. Då försvinner även framgångsrika damfotbollslag. 
Många bildade efter Öxabäcks framgångar. Utifrån en snäv radie på 
ett par mil från min egen hemort kan jag lätt räkna upp minst fem 
framgångsrika damfotbollslag som försvunnit. 

 

Fotbollsskolor, klassfotboll och cuper i all ära men många föreningar 
har svårt att få ihop ungdomslag, vilket påverkar rekryteringen till 
seniorlagen. Allt färre vill engagera sig ideellt som ledare eller ta 
ansvar i en styrelse. Kvar i föreningarna blir ”gamla gubbar”. 

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. 

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 

Föreningen är ändå en förutsättning och grunden för en lagidrott 
som fotboll. Där föds blivande landslagsspelare och proffs. 

 

I vår kommersiella idrott måste även damfotbollen ”leverera” och 
skapa vad man brukar kalla egenvärde. Tanken, att den som är fram- 
gångsrik sportsligt och ekonomiskt ger till den mindre bemedlade, 
är god men… Vill man ha betalt måste man se till att vi som betalar 
inträde kommer, och att man blir attraktiv för sponsorer. 

 

Damernas VM-framgång tycks tyvärr inte ha resulterat i någon större 
ökad publiktillströmning. Det är vi idrottskonsumenter som betalar 
för SVT, Canal Digital, Viasat och.andra för att kunna se idrott på tv. 
Där ”marknadsför” sig även våra landslagsspelare. Vi köper idrotts- 
utrustning, märkesvaror, biljetter. Vad är alternativet? 

 

Våra idrottshistoriska sällskap är inte jämlika vad gäller medlemmar 
kvinnor och män. Ett arv från gångna tiders idrott? Här måste vi bli 
bättre för att spegla idrottshistorien. 
Utvecklingskonferensen den 29 oktober i Vara kan vara ett tillfälle 
att diskutera denna fråga. En inbjudan till sällskap och medlemmar 
är på gång. 
Väl mött då! 

 

Roland Gustafsson 
Ordf. WIS 

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 

 

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 7 oktober. 
 

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. 

WESTGÖTARNAS IDROT SHISTORIA I detta nummer sidan 

Gäddereds Motorstadion 

Idrottshistoriska 

Sällskap/Föreningar 

i Västergötland som är 

medlemmar i WIS 

Alingsås Skövde 

Borås Tibro 

Essunga Tidaholm 

Falbygden Trollhättan 

Götene Ulricehamn 

Herrljunga Vadsbo 

Karlsborg Vara 

Lidköping Wårgårda 

Mark Vänersborg 

Skara 

 
Adresser för 

tidningsmaterial: 

Westgötarnas 

Idrottshistoria 

Box 554 

501 13 Borås 

E-post: bis@bihs.se 

(eller e-postadresser 

enligt ovan) 

Ordföranden har ordet 2 

Information 3 

Bordtennisen i Alingsås 4 

WIS-mästerskap 5 

Samlare med stort S 6 

WIS hemsida 7 

Tommie Smith 8-9 

Helén i Vårgårda 10 

En lång resa mot seger 11 

Ett monument i skogen 12 

Insänt och sånt 13 

Hall of Fame 14 

Rätta lösningar 14 

VM orientering 1989 15 

Karins Hønsehus 16 

Pelle och Vito 17 

Rydboholms SK 18-19 

Vättersvallen i Brevik 20-21 

Idrott och religion 21 

Stefan Gillberg 22 

Gäster hos Vadsbo IHS 23 

40-talets ”fantommålvakt” 23 

Lidköpings Atletsällskap 24-25 

Lagmansholm 25 

Gott och Blandat 26 

Lagerkrans och kôrv 27 

En pajk från Kinna 28 

Jonas Jerebko 29 

Idrottstermer 30 

Bokanmälan 31 

Förstasidan 
 

 

mailto:tommy@bihs.se
mailto:carl-erik.johnsson@telia.com
mailto:leomattila@hotmail.com
http://www.westgotaihs.se/
mailto:bis@bihs.se


 

5 

Bordtennisen i Alingsås I övrigt tog stadens andra bordtennisklubb, Alings- 
ås Pingispojkar, över såväl lokal som spelare. 
APP bildades 1982 och bestod till en början till 

Så småningom kunde man dock hyra in sig i 
gymnastiksalar. Till exempel spelade KFUM en 
tid i Nolbyskolan. 

Nedslag i tidig bordtennishistoria 
Redan på 1920-talet dök bordtennisen upp i Alings- 
ås. I april 1925 arrangerade Alingsås IF det första 
alingsåsmästerskapet i pingpong med 38 deltagare. 
På 1930-talet fanns ett tiotal klubbar med bordten- 
nis på programmet. I BTK Swing fanns redan 1939 
en spelare som hette Åke Frohm som sedan under 
20-talet år tillhörde alingsåseliten. KFUM Alingsås 
hade bordtennis på programmet fram till i början av 
1960-talet. Exempelvis vann Rolf Sultan KFUM- 
DM 1953 både i senior- och juniorklassen. KFUM 
spelade också under många år seriespel i Västergöt- 
lands Bordtennisförbunds distriktsserier. Som en 
kuriositet kan nämnas att alingsåsfödde tennisspe- 
laren Lennart Bergelin i slutet av 1930-talet spelade 
bordtennis i PPK Fight. 

Holmalunds IF 1951 – 2006 
Den dominerande bt-klubben i Alingsås var under 
många år Holmalunds IF, även en av stadens främ- 
sta fotbollsklubbar. Första seriematchen spelades 
1951 och vanns mot Torpåkra med 6 – 3. Fören- 
ingen fick en mycket bra start och vann division 3 
redan 1952. Det innebar spel i – som det tydligen 

Denne blev för övrigt senare europamästare i herr- 
singel. Från denna period bör även nämnas Karl- 
Gerhard Höglund som förutom som A-lagsspelare, 
även som ledare hade stor del i klubbens 
framgångar. 

 

Lennart Karlsson, Lars Lorentzon, Kent-Göran 
Davidsson Foto HIF:s arkiv 

Nästa generation 

stor del av ett kompisgäng som undan för undan 
tog sig uppåt i seriesystemet. Till en början höll 
man till i en äldre träbyggnad i centrala Alingsås. 
Numera har klubben en omfattande verksamhet 
och har innevarande säsong haft en pingisskola 
med ett sextiotal ungdomar i regelbunden träning. 
Henrik Johansson, som alltså fostrats i ”Holmen” 
är en av de duktiga ledare som lagt ner ett stort 
arbete och satt fart på ungdomsverksamheten. 
A-laget blev i år trea i division 1 och är därmed 
2018/19 Västergötlands mest framgångsrika lag. 
B-laget vann sin division 5-serie och återfinns 
nästa säsong i division 4. 

Från källaren till arenan 
Lokalfrågan har ofta vållat bekymmer för inom- 
husidrotten, särskilt förr i tiden. På 1930- och 
40-talen ansågs pingisen som en ”källarsport”. 
Många klubbar fick till en början nöja sig med 
ganska primitiva lokaler. 
Sådan lyx som duschmöjligheter fanns inte alltid. 

HIF höll ända fram till början av 1970-talet till i 
en trång, av motståndarlagen ökänd, källarlokal 
i stadsdelen Stockslycke med plats för endast ett 
bord. (Många A-lagsmatcher spelades dock i Fol- 
kets hus). Det blev trångt vid träningarna och det 
lär ha varit så att de äldre ”stjärnorna” införde en 
senioritetsprincip som innebar att de yngre spelar- 
na vackert fick sitta och vänta tills de äldre tröttnat. 
1968 togs Nolhagahallen i bruk och något år senare 
kunde HIF flytta in i bt-hallen där. Det blev ett lyft 
för klubben, som nu fick fina träningsmöjligheter 
och också kunde starta ungdomsverksamhet. 
I slutet av 1990-talet byggdes i anslutning till 
HIF: s fotbollsanläggning och Östlyckeskolans 
gymnastiksalar en ny arena kallad Holmalyckan. 
Det medförde att föreningen kunde flytta verksam- 
heten dit. Bt-sektionen kunde alltså flytta ”hem”. 
I dessa lokaler har nu Alingsås Pingispojkar sin 
verksamhet. 

Lars Larsson 

hette - ”division 2 av den allsvenska serien” spel- 
året 1952/53. Därefter flyttades laget ner igen och 
spelade under många säsonger i division 3 och - 
efter serieomläggningar – i division 4 och 5. Laget 
bestod under denna period av spelare som nämnde 
Åke Frohm, Herbert Lorentzon, Gunnar Magnus- 
son, Ove Bergander och Ebbe Davidsson. 

 

Rolf Sultan, Ebbe Davidsson, Karl-Gerhard Höglund 
Foto HIF:s arkiv 

Division 2-spel 
HIF hade en storhetstid under 1970- och 80-talen då 
laget under fem säsonger – 1978 – 82 och 1987/88 - 
höll till i division 2 (som då var näst högsta 
divisionen). 
Laget bestod då av bland andra Lars Lorentzon, Len- 
nart Karlsson och Kent-Göran Davidsson. Lorentzon 
var ankaret i division 2-laget. Lennart Karlsson spe- 
lade genom året mer än 300 A-lagsmatcher. Davids- 
son blev svensk ungdomsmästare i dubbel i par med 
Ulf Bengtsson från Helsingborg. 
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Bland senare års bästa spelare finns Henrik Johans- 
son, som på sin tid var en av Västergötlands bästa 
juniorer, Henrik Karlsson, Fredrik Berglund samt 
tvillingbröderna Anders och Erik Kullingsjö. Den 
sistnämnde är fortfarande aktiv och spelar nu för 
IFK Falköping. På ledarsidan vid denna tid arbetade 
bland andra Ove Johansson – far till Henrik J - och 
mera känd som fotbollsspelare i bland annat Alings- 
ås IF och Norrby IF. Det var fler föräldrar som stöt- 
tade på ledarsidan, till exempel Per-Hugo Kullingsjö 
och Stellan Berglund. 
 

På 1990-talet hade Ebbe Davidsson tagit över ord- 
förandeskapet i bt-sektionen. Han var också ledamot 
i huvudstyrelsen och föreningens kassör under en 
period. 

Veteranerna 
HIF har också skördat framgångar på veteransam- 
manhang och erövrat åtskilliga DM-tecken i såväl 
dubbel och singel som lag. Veteranlaget bestod av 
spelare som nämnde Lennart Karlsson, Karl-Gerhard 
Höglund, Ebbe Davidsson, Torbjörn Malmström, 
Lars Larsson med flera. Den sistnämnde spelade 
också i A-laget under flera år på 1980- och 90-talen. 
Under perioder spelade även ovan nämnde Rolf Sul- 
tan i såväl A-laget som veteranlaget. Han var (och 
är) en färgstark profil, vida känd för sina kärnfulla 
uttryck när han slog bort en boll. 

APP tar över 
Holmalunds IF hade en bordtennissektion i 55 år. 
2006 lades den ner. Orsaken var ledarbrist men 
också sviktande intresse från huvudstyrelsen. För- 
eningen satsar numera enbart på fotbollen. Några av 
veteranerna anslöt till Byttorps IF: s livaktiga vete- 
rangrupp i Borås. 

Inbjudan till 

WIS-mästerskap i idrottskunskap 
Vi upprepar succén! 

Premiäromgången av WIS idrottskunskapstävling blev allmänt uppskattad. 
Därför inbjuder vi till en ny omgång 2019-20, 

där vi hoppas att alla sällskap deltar enligt nedan: 

Omgång 1: 
Åttondelsfinaler. Genomförs under november – 15 december. 
Geografisk ”lottning”. Ex: Trollhättan – Vänersborg. Vårgårda – Alingsås. 
Tre”manna”lag. Ett lag per sällskap. Tävlingarna avgörs i samband med Idrottscaféer. 
20 frågor. Presenteras en och en på storbildsskärm. Frågorna är unika för varje match. 
Deltagarna sitter med ryggen mot publiken, så att även denna kan testa sina kunskaper. 
Tid för varje fråga – en minut. Svaret skrivs ner innan tiden är slut. 
Svaret visas och rättas genast.Vid lika resultat. Sudden-Death frågor. 
Beräknad tid 30 minuter.Tävlingsansvariga, tillika domare, utses av WIS. 

Omgång 2: 
Kvartsfinaler. Genomförs under januari – 15 februari. 
Geografisk ”lottning”.Tävlingarna avgörs enligt samma mönster 
som åttondelsfinalerna i samband med Idrottscaféer. 

Omgång 3: 
Semifinaler. Genomförs i samband med årsmötet 2020. 
Alla fyra semifinallagen tävlar samtidigt. De två bästa går till final. 

Omgång 4: 
Final. Genomförs i samband med årsmötet 2020 
Segrande lag får en inteckning i uppsatt vandringspris. 

 

Anmälan till tävlingen görs senast den 15 oktober till: 
westgotaihs@gmail.com 

Välkomna! 
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Kjell Sternfeldt - samlare med stort S WIS hemsida  
Styrelsemedlem 

En vacker junidag åkte underteck- 
nad och Peter Hultberg från BIS 
kansli hem till Kjell Sternfeldt i 
Sandsjön i Svenljunga kommun. 
Vårt mål var att äntligen få se 
Kjells samlingar av idrottshis- 
toriskt material som vi hört så 
mycket om. 

 

Och det fanns verkligen mycket 
att se och imponeras av! 
Kjell har samlat idrottslitteratur 
i text och bild i många år och 
närmar sig 20 000 enheter sådant 
förutom en stor autografsamling 
och mängder av kuriosa från 
framför allt idrottsvärlden men 
och en förnämlig samling av 110 
bilminiatyrer i storlek 1:18 (i ori- 
ginalkartonger!). 

 

Tidningen All Sport finns kom- 
plett, samtliga 227 nummer från 
1942 med 1870 dubletter. 
Rekordmagasinet från 1945 och 

 

 

Samlaren Kjell Sternfeldt 

 
Nya Rekord Magasinet är nästan 
kompletta med 1225 av de 1287 
numren och 1600 dubletter. 

 

Ytterligare har Kjell 1090 Alfabil- 
der av de 1702 som sammanlagt 
gavs ut, 115 samlarbilder från 
Rekord Magasinets idrottsalbum 
och 639 övriga samlarbilder för 
att bara nämna några siffror. 
Tidningen Se finns i 1100 ex från 
1939 till 1980. 

 

Att säga att Kjell håller på Elfs- 
borg är ett understatement av stora 
mått. Han är GUL och därför har 
naturligtvis material om IFE en 
speciell plats i samlingarna som 
t ex 175 matchprogram, program 
som inte längre ges ut tyvärr. 

 

Och apropå Elfsborg så påpekar 
Kjell att den första lagbilden i nr 1 

Likaså ligger Ingemar Johans- 
son honom varmt om hjärtat. 
Kjell skickade en gång över sina 
klipp om Ingo till denne som blev 
mycket tacksam. Han hade nämli- 
gen inte sparat sådant själv! 

 

För några år sedan visade Kjell 
sina samlingar offentligt i bibliote- 
ket i Svenljunga. 
Det blev deras så långt mest 
välbesökta utställning och bland 
besökarna återfanns bl a Edvin 
Ahlqvists (utgivare av Rekord 
Magasinet) dotter. 

 

När vi frågar Kjell om speciella 
rariteter i samlingarna tvekar han 
inte: allt runt Elfsborg plus hund- 
raårsböcker från olika föreningar 
(inklusive Elfsborg!). 

Tommy Olsson 

Att Janne Åberg var en duk- 
tig fotbollsmålvakt, vet säkert 
många. Han spelade i Skövde 
AIK, som kvalade till Allsvens- 
kan 1970. Han var också med i 
IFK Göteborgs trupp under ett 
par år. Janne var även allsvensk 
handbollsspelare i Skövde AIK 
och IF Heim. 
Att han dessutom är kunnig i att 
hantera datorn, kanske inte lika 
många vet. 
- Jag är från början självlärd, 
säger Janne. Men jag har ökat på 
kunskapen genom olika kurser 
och fick förtroendet som IT-an- 
svarig för Helenaskolans högsta- 
dium under fem år. 

 

Webmaster Janne Åberg 

Janne Åberg blev invald i WIS 
styrelse, som suppleant, 2017. 
- Jag märkte direkt att hemsidorna 
var eftersatta, speciellt sällska- 
pens, även om några också var 
välskötta. Jag har ägnat mycken 
tid åt att fräscha upp och uppda- 
tera WIS hemsida. 

 

Janne har också arbetat mycket 
med sällskapens hemsidor. 
- Jag har utbildat tio Webbmasters 
och kommer att fortsätta i höst. 

WIS hemsida 
Hemsidorna drivs genom Idrott- 
online, ett samarbete som startade 
2009. 
Viktiga personer under uppstarten 
var Petra Gustafsson, SISU och 
Folke Brink, Lidköpings IHS. 
Det är viktigt att en hemsida är 
uppdaterad. 
Därför finns det på WIS hemsida 
en kalender, där viktiga datum 
noteras. 
- Alla inbjudningar till WIS ar- 
rangemang lägger vi ut, så att 
medlemmar kan ta del av dem. 
Vi följer också upp dem med 
referat. 
Fr.o.m. i år tas inte sällskapens 
årsberättelser in i WI-tidningen. 
- Men de finns på WIS hemsida, 
noterar Janne. 
På hemsida finns en rubrik: Ned- 
slag i Sällskapen. 
Där uppmärksammas särskilda 
händelser i sällskapen, t.ex. 
caféer. Referat från dessa tas ju 
normalt inte in i tidningen längre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre tidningar 
WI-tidningen är WIS ”Flagg- 
skepp”. Första numret kom ut 
2004. Idag kan man läsa alla äldre 
utgåvor av tidningen på hemsidan. 
De två senaste årgångarna är inte 
med, men läggs in succesivt. 
- Jag håller också på med att lägga 
in de skrifter, som gavs ut innan 
tidningen startade. 

 

Alla idrottsveteraner har inte möj- 
lighet att besöka hemsidorna, då 
varken utrustning eller kunskap 
finns. 
- Jag brukar uppmana dem att 
ta hjälp av eventuella barnbarn, 
avslutar Janne. 

 

WIS hemsida ökar i populari- 
tet. Sedan 2017 har över 31 000 
besök gjorts. Adressen till WIS 
hemsida är: www.westgotaihs.se. 

Lennart Karlsson 

av Rekord Magasinet visade just 
Elfsborg! 

Eva från Tibro MK besökte Idrottshistoriskas vårträff 

 

För 50 år sedan 

I år är det 50 år sedan Bröderna ”Fåglum” blev 
världsmästare i cykelns lagtempo för tredje gången. 
VM-tävlingarna avgjordes då i Brno, i dåvarande 
Tjeckoslovakien, 15-24 augusti. 
1969 års VM-framgång blev kulmen på brödernas 
enorma framgångar som amatörer under 1960-talet. 
Inför 1970 väntade nya utmaningar som proffs i det 
italienska stallet Ferretti, Pisa. 

Stig Sjögren och foto från ”Fåglummuséet 

 
 

 

Bröderna ”Fåglum” överst på VM-prispallen för 
tredje gången. 
Från vänster: Tomas, Gösta, Sture och Erik. 

Tibro Motorklubbs ordförande Eva Axelsson var 
Vårträffens gäst hos Tibro Idrottshistoriska sällskap. 
Tibro Motorklubb har som bekant en gedigen histo- 
ria, något Eva berättade lite om. 
Efter att ha presenterat sig själv som ordförande 
sedan tre år i TMK visade hon en introduktionsfilm 
om klubbens verksamhet. 
– Vi är en klubb med aktiva medlemmar mellan fyra 
och sjuttioett år och tillväxten är god. Vi satsar på 
framtiden genom att Tibro Motorklubb ska vara en 
förening för både ungdom, elit och motionärer. 

Bildades 1928 
Klubben startade 1928 vid ett möte på Nya Hotellet 
och den första tävlingen hölls samma år. 
Tävlingsformen kallades för scramble och kom från 
USA. Scramble är det samma som dagens moto- 

cross. Tävlingarna kördes under många år på banan 
vid Örlen men flyttades 1986 till den nuvarande 
banan vid Kråkhult. 
Klubben har utvecklats mycket under årens lopp och 
består idag av fyra sektioner; motocross, enduro, 
speedway och bilsport. 
TMK har som alla vet anordnat flera SM tävlingar i 
enduro och motocross och dessutom fyra VM-täv- 
lingar i motocross. 

Stora tävlingar 
Flera stortävlingar är inbokade under innevarande 
år med bland annat SM-final i september. Några ur 
publiken som tidigare varit med och tävlat berättade 
också om sina upplevelser på crossbanan. 

Elof Johansson 

http://www.westgotaihs.se/
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Tommie Smith tävlar på Ryavallen och besöker Borås Djurpark 1966 
25/8 1966 var det dags för Tommie Smith att komma 
till Borås och Ymerspelen för att springa 200 m på 
Ryavallens kolstybbsbanor. 
Knappt 1.500 åskådare var på plats i kvällskylan. 
Jag var som nybliven elvaåring där, men minns dock 

 

Både Tommie Smith och Ulla-Britt Wieslander täv- 
lade för sina länder i sommarspelen i Mexico 1968, 
där Smith blev Olympisk mästare och världsrekord- 
hållare. Foto: Bernt Ragnarsson 

I finalen på 200 m i Mexico OS 1968 startade John 
Carlos ursinnigt och ledde till ungefär 140 meter 
men sedan kom Smith med sin beryktade finish och 
rann ifrån. 

 

Han sträckte upp händerna och löpte avstannande de 
sista 10 meterna. 

 

Australiern Peter Norman kom också ikapp en trött- 
nande Carlos och blev tvåa. 

 

Tiderna med elektronisk tidtagning officiellt avrun- 
dade till tiondel blev i vinden + 0,9. 
Tommie Smith 19,8 (19,83), Peter Norman 20,0 
(20,08) och John Carlos trea 20,0 (20,10). 

 

Hundradeltiderna blev senare officiella och Tom- 
mie Smiths 19,83 gällde som världsrekord till 1979. 
Peter Normans 20,08 är fortfarande efter drygt 50 år 
australiskt rekord. 

Prisutdelningen som följde har blivit vida berömd. 
I sammandrag kan sägas att Smith hade med sig ett 
par svarta handskar, gav den vänstra till John Carlos 
och sedan stod de på prispallen i svarta strumpor 
utan skor. 

Tvåan Norman blev tillfrågad 
om han ville ha en ett emblem 
på overallsjackan vid prisutdel- 
ningen. 

 

En symbol för OPHR (Olympic 
Project for Human Rights ). 

Carlos blev utskickade från olym- 
piska byn och även Norman fick 
lida för sin sympati för mänskliga 
rättigheter på prispallen men det 
får bli en annan historia………… 

Håkan Säwemark 

 

inte så mycket av tävlingarna. Förutom Sverige-eli- 
ten deltog tre amerikaner. Tommie Smith, kulstötaren 
och världstvåan, Neal Steinhauer samt i stavhopp 
Ron Morris. 

 

Deras tre autografer fixade jag och de finns ännu 
kvar i min ägo. Tommie Smith lottades att få bana 1. 
En klar nackdel eftersom de då blir en tvär kurva att 
löpa. Framför allt för Tommie med sitt långa vägvin- 
nande steg. Numera tilldelas de bättre löparna alltid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
banor längre ut. Tommie vann på 21,0. Tvåa var 
Bo Althoff Örgryte 21,9 och trea Curt Johansson 
Wärnamo SK 22,1. 

 

Övriga tävlingar som Smith gjorde i Sverige i augus- 
ti 1966 och under sin karriär 15/8 Stockholm: 
400m, 45,6 + slutsträcka 4x200m, 24/8 Göteborg, 
Nya Ullevi: 200m 21,0. Extralopp i samband med 
landskampen Sverige-Norge 28/8 Växjö, Gamla 
Värendsvallen: 200m 20,9 + stafett. 
29/8 Stockholm: 300m 32,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programbladets omslagsbild till tävlingarna 

Världslöparen Tommie Smiths besök i Borås. 
På dagen innan tävlingarna på Ryavallen genomförs, ombeds stjärn- 
löparen att följa med till Borås Djurpark för att låta sig fotograferas 
tillsammans med en gepard. Alltså ett möte mellan jordens snabbaste 
däggdjur och en av världens snabbaste människa. 
Smith sitter till synes lugnt och avslappnat i detta rovdjurs hägn. 
Ett möte som sannolikt icke hade skett i dag. 
Bilden prydde Borås Tidnings förstasida dagen efter. 
Foto: Curt Ylving/Borås Tidning 

 
Norman bar sedan detta liksom 
Smith och Carlos. Smith (höger) 
och Carlos (vänster) lyfte hän- 
derna med handskarna mot skyn 
och tittade neråt under national- 
sången. 

 

Denna ”Black Power” demonstra- 
tion resulterade i att Smith och 

Tommie Smiths autograf 

Tommie C. Smith, född 6 juni 1944 i Clarksville i Texas, är en 
amerikansk före detta friidrottare som vann 200 meter i olympiska 
spelen 1968. Smith satte världsrekord med tiden 19,83 sekunder 
vilket var gällande rekord fram till 1979 och OS-rekord till 1988. 
Smith blev mest känd för att han tillsammans med bronsmedal- 
jören John Carlos gjorde ”Black Power”-gesten på prispallen, 
som en demonstration mot rasförtrycket i USA. 2007 publicerade 
Smith sin självbiografi Silent Gesture. Källa: Wikipedia 
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Helén håller liv i Vårgårda som Sveriges ”cykelstad” En lång resa mot seger till Lena Videkull, som säkert 
fastställde resultatet till 3-0 med 

Mina intervjuer med Vårgårdas idrottslegender har 
oftast handlat om personer som gjort avtryck ur ett 
historiskt perspektiv. 
Med Helén Henriksson är det lite annorlunda. Hon 
förvaltar Vårgårdas rykte som cykelort. 
När jag frågar den äldre generationen i andra delar 
av landet vad de vet om Vårgårda så blir svaret ofta: 
Bröderna Fåglum och cykelsport. 
Bröderna har lämnat ett arv som vårdas och formas 
av dagens eldsjälar och en av dem är Helén, själv 
även aktiv mountainbikecyklist på hög nivå i sin 
åldersklass D-50. 

Att det blev cykel beror enligt Helén bl.a. på att när 
hon tillsammans med sin blivande make Mikael var 
på cykelsemester genom Holland upptäckte de hur 
kul det var. Senare när familjen utökades med barn 
blev det också en bra och rolig motionsform för hela 
familjen. 

Kan du hjälpa till lite? 
Cykelklubbens ordförande Hans Jönsson frågade 
Helén om hon kunde hjälpa till ”lite” vid cykeltäv- 
lingarna som sedan 14 år har worldtour-status. 
Vårgårda CK arrangerar 2 av 23 deltävlingar i da- 
mernas WorldTour. 
På senare år har också tillkommit en internationell 
mountainbiketävling på hög nivå som samlar 750 
startande. Huvudansvarig för den tävlingen är He- 
léns man Mikael. 

 

Att hjälpa till lite med sekreterarfunktionen kring 
WorldTour-tävlingarna växte snabbt till ansvaret att 
tillsammans med Hans Jönsson vara tävlingsledare. 
Det säger mig inte så mycket men Helén förklarar 
att det är hon som har kontakt med alla lagen från 
hela världen, bokar hotell, svarar för inköp och allt 
annat praktiskt medan Hans är evenemangsansvarig. 
Det innebär också en del resor bl.a. till Montreux i 
Schweiz där Internationella Cykelförbundet UCI har 
sitt huvudkontor. 

 

Utöver styrelsen ingår Helén också i en lednings- 
grupp med ett 20-tal deltagare som året runt planerar 

- Resan ner till Menton vid Fran- 
ska Rivieran och Europamäs- 
terskapet för klubblag blev lång 
och ansträngande, minns Gunilla 
Engström, lagkapten för Trollhät- 
tans IF. 
Vi hade inte råd att flyga. Det 
innebar att vi fick tillbringa drygt 
två dygn med två övernattningar 
på tåg, med bara några kortare 
pauser vid tågbyten. 
Dessutom hade det blivit en dub- 
belbokning på liggplatserna sista 
natten, så vi blev utan. 

EM för klubblag 
1984 blev Jitex BK svenska 
mästare, efter att ha slagit TIF i 
finalen. Därmed var de kvalifi- 
cerade till EM för klubblag, som 
skulle avgöras under påsken 1985 
i Menton. Jitex tackade emellertid 
nej, varför TIF fick möjlighet att 
delta. 
- Vi tvekade aldrig att tacka ja, 
säger Gunilla. 

Problem 
Det fanns dock orosmoln inför re- 
san. Lokförarna i Danmark hotade 
med strejk, som dock avvärjdes i 

Resultatet blev 0-0, med ett plus 
för TIF. 
I första matchen på påskdagen 
spelade TIF mot tyska TuS Wörr- 
stadt. Tyskorna utklassades med 
6-0, efter stundtals skönspel av 
trollhättetjejerna. 

 

Efter en solig promenad var det 
dags för sista gruppspelsmatchen 
mot franska ASJ Soyaux. 
Den slutade 0-0, efter att Lili- 
Ann Karlsson haft en frispark i 
ribban i slutsekunderna. 

en kanon i krysset. 
Därmed kunde tränare Ulf Berg- 
qvist konstatera att TIF var 
Europamästare för klubblag, utan 
förlust och med målskillnaden 
13-0. 

Avslutning 
Prisbordet var magnifikt. Förutom 
segerpokaler, bl.a. en från prins 
Rainier den tredje, fick TIF pris 
för bästa försvar, bästa anfallsspel 
och Heidi Störe pris som turne- 
ringens bästa spelare. 

tävlingshelgen i Vårgårda, även kallad Cykelfesten. 
Ledningsgruppen engagerar i sin tur ca 400 volontä- 
rer under själva tävlingsveckan. 

 

Hinner allt hon vill – och det är mycket! 
Helén tycks ha tid för allt. När de vuxna sönerna nu 
flugit ut ur boet har familjen utökats med tre bonus- 
killar från Afghanistan. 

sista stund. 
Lena Videkull hade brutit båtbe- 
net och var gipsad. Alldeles innan 
avfärd byttes detta ut mot ett 
specialskydd, som gjorde henne 
klar för spel. 
Dessutom var övergångshandling- 
arna för Heidi Störe, den norska 

Övre raden från vänster: Ulf Bergqvist (tränare), Lili-Ann Karlsson, 
Diana Jönsson, Carina Klasson, Helena Carlsson, Lena Larsson, 
Heidi Störe, Lena Videkull, Marie-Louise Svanström, Christine Dar- 
sch, Reidun Seth, Lajla Wikström Karlsson (ledare), Sandy Karlsson 
(ledare). 
Främre raden från vänster: Elisabeth Hovling, Gunilla Engström, 
Anna Karin Skoglund, Marie Söder, Ewa Abrahamsson. 

 

 

 

 

 

Helén Henriksson med sin mountainbike 

 
Helen har flera SM-medaljer och i år har hon vun- 
nit samtliga lopp i Västgötacupen där hon ställt 
upp. Hon tar ett stort ansvar i styrelsen för Vårgårda 
Cykelklubb men är också tränare för nästa genera- 
tion MTB-åkare och samlar varje vecka ett 30-40-tal 
ungdomar och vuxna för träning i Kesbergsterräng- 
en. 

 

Helén har alltid utövat idrott som under uppväxten i 
Tämta mest handlade om fotboll, tennis och volley- 
boll. Mycket tack vare två jämnåriga bröder och en 
aktiv 4H-förening som också hade idrott på pro- 
grammet. 

Kanske en gen från pappa Pentti som kom till Tämta 
som krigsbarn från Finland? 
När jag hör och ser allt vad Helén hinner med är det 
svårt att förstå hur han kan jobba heltid som arkitekt 
på VårgårdaHus. Hon svarar ju både när jag ringer 
och när jag mailar på arbetstid. 
Helén förklarar det med att ibland får hon jobba över 
men hon har också en förstående arbetsgivare efter- 
som Vårgårda Hus är en av WorldTour-sponsorerna 
under tävlingshelgen som i år är 16-17 augusti. 

 

Medan vi sitter och samtalar i foajén till Bröderna 
Fåglummuseet kommer två par vid olika tider in, 
när de ser att dörren är öppen. Ett är från Norge. 
De får på egen hand gå igenom museet. 
Att de vill komma in säger oss något om att bröder- 
nas bedrifter fortfarande tilldrar sig ett stort intresse. 
Och Helén som släppte in besökarna förvaltar det 
arvet väl. 

Bertil Hedlund 
Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap 

landslagsstjärnan, inte klara. 
Hon fick dock dispens för spel. 
- Förläggningen i Menton var gan- 
ska påver. Eftersom eleverna hade 
påsklov, sov vi i en stor skolsal, 
där säng stod vid säng, berättar 
Gunilla. Men vi var ju inte bort- 
skämda. 

Gruppspel 
Gruppspelet startade på påskafton 
med match mot tjeckiska Sparta 
Prag, turneringssegrare 1984. 
Det var premiär på gräs för TIF 
och matchen spelades i 2 x 25 
minuter. TIF vann med 1-0, efter 
mål av Helena Carlsson. 
Nästa motståndare var belgiska 
Standard Liege. Belgarna spelade 
en brutal fotboll. 
Matchen spelades i ösregn och på 
en gyttjig grusplan. 

Eftersom Standard Liege bara 
mäktade med 0-0 mot Sparta 
Prag, var finalen klar för TIF. 

Final 
På annandagen spelades finalen, 
där Trolhatan, som den franska 
pressen skrev, ställdes mot DFC 
Bern i en match över 2x35 minu- 
ter. 
I första halvlek hade TIF en 
konstant press, men den slutade 
0-0. Efter en hörna i början på 
andra halvlek kunde Heidi Störe, 
efter kalabalik, sätta bollen i 
krysset. Därmed gick proppen ur. 
Lili-Ann Karlsson slog en boll i 
ribban, som lite turligt studsade 
på Lena Larsson och i mål. Strax 
innan slutsignalen drog Heidi 
Störe iväg på en 40 meter lång 
rusch och lämnade över bollen 

- Efter matchen fick vi några tim- 
mar i Menton och vid Medelhavet 
för att fira, säger Gunilla. 
Men vi fick ingen tid att besöka 
Monte Carlo, som bara ligger en 
mil från Menton. 
På tisdag morgon var det nämli- 
gen dags för hemfärd. 

Lennart Karlsson 
Källa: Trollhättans Tidning 
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Ett monument i skogen 
Urban Lidrot har i en serie artik- 
lar i WI presenterat olika fotbolls- 
planer i vårt område. 
Bakgrunden är ju att Urban sam- 
lar på sådana genom att tillsam- 
mans med en kompis besöka och 
dokumentera alla han kan hitta. 
Han är i dagsläget (eller rättare 
var i mitten på juni!) uppe i inte 
mindre än 910 stycken. 

 

Inför det här numret blev det 
emellertid ingen ny artikel utan 
i stället en inbjudan till ett be- 
sök från WI hemma hos Urban i 
Överlida för studier på plats som 
han valt ut. 

 

Så dit for alltså Carl-Erik Johns- 
son, Lennart Odéen och under- 

Insänt och sånt 
 

 
Idrottshistorien och 
framtiden 

En utvecklingskonferens på folk- 
högskolan i Vara 29 oktober 
kl 09.30 - 15.00. 
Vi har lyckats engagera en myc- 
ket populär gäst som föreläsare, 
nämligen Jim Thuresson. 
Mera info i särskilt utskick och 
på WIS hemsida! 

Välkomna! 
 
 

 

Från hejaramsor till tifon 
och bengaler 

tecknad en vacker junidag. Urban Lidrot konstaterar att kiosken är stängd När jag gick på fotboll i min ung- 

På vägen blev det ett mellanspel 
på Wästgöta Museum i Överlida 
(ett besöksmål i sig i Wästgöta 
Textils gamla byggnad från 1928 
med en fantastisk samling kuriosa 
och kulturhistoria där det också 

finns en del idrottshistoria inte 
minst genom ägaren Nils Johans- 
son, själv gammal bordtennisspe- 
lare). 
Efter kaffe på Urbans veranda 
med vidunderlig sjöutsikt bar 

det sedan av till Gunnarsjö vars 
före detta idrottsplats kan ses på 
bilderna här. 

 

Klubben spelade fotboll där fram 
till 1957 då man efter katastrof- 
resultatet 0-10 mot Öxabäck 
bestämde sig för att det var dags 
att lägga ned verksamheten. 

 

Men den sanka och säkerligen 
mycket tungsprungna planen 
finns alltså fortfarande kvar, 
resterna av ett mål som synes 
likaså och även en förfallen 
byggnad som väl antagligen en 
gång var kiosk, biljettkur och 
kanske omklädningsrum. 

 

Ett sådant här besök föder många 
tankar. Nostalgi helt klart men 
också tankar kring samhälls- 
utvecklingen där glesbygden 
avfolkats, arbetsplatser försvun- 
nit, ungdomar söker sig bort och 
den gemensamma uppslutningen 
kring inte minst en idrottsklubb 
inte längre är den självklarhet 
den en gång var. 

Text: Tommy Olsson 

Foto: Lennart Odéen 

Alingsås Brottarklubb bildades 20 februari 1925. 

Tidigare hade brottning varit en sektion inom Alingsås IF. 
Alingsås BK deltog under många år i de så kallade Fyrstadsbrottning- 
arna. Alingsås BK:s verksamhet upphörde 1970. 
Här ses ABK:s lag från 1954. 

 

Från vänster Åke Höglund, Gösta Eklöv, Holger Samuelsson, Harry 
Davidsson, Folke Bengtsson, Per Andersson och Gösta Carlsson. 
Foto via Alingsås IHS 

 

 

 
 

Alingsås Volleybollklubbs damlag 1971 som vann SM-titeln. 
 

Yvonne Olausson, Jana Demelova, Gunilla Johanson, Mary-Ann Liiv- 
rand, Anita Andersson, Silvi Ostrat, Christin Sivefors, Annika Svens- 
son, Mari-Ann Varma. 

 

På bilden saknas Ing-Britt Andersson som tillsammans med nr 30 
Anita Andersson var lagets stora stjärna. 
Efter fem spelår i division 1 vann Alingsåsflickorna SM-guld. 

dom, var hejaramsor snarare regel 
än undantag. Det var inte ovanligt 
med speciella hejaklacksledare. 

 

Den vanligaste ramsan var: 
Heja Skara friskt humör 
Det är det som susen gör 
Skara, Skara, Skara! 

 

Men det fanns ett stort antal 
varianter på ramsor. 
De flesta var positiva och 
påhejande. 
Men det förekom även negativa 
och destruktiva: 
Domar´n dömer som han vill 
Men i huv`et står det still 
Domar´n, domar´n, domar´n! 

 

Idag hörs knappast hejaramsor på 
våra idrottsplatser. 

 

Vi på tidningsredaktionen menar 
att ett stycke idrottshistoria håller 
på att gå förlorad. 

 

Vi uppmanar därför våra läsare 
att skicka in hejaramsor, som ni 
säkert minns från er ungdom. 
Vår avsikt är att i kommande 
nummer presentera ett urval. 

 

Skicka dina hejaramsor per mail 
till bis@bihs.se eller per post till: 

 

Westgötarnas Idrottshistoria 
Box 554, 501 13 Borås. 

Den återstående målställningen på Gunnarsjö före detta idrottsplats Foto via Alingsås IHS Tidningsredaktionen 

mailto:bis@bihs.se
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Skara har fått 
sitt eget Hall of 
Fame 
Den 17 juli i år presenterades 
de fem första medlemmarna på 
Djäknescenen. 

 

Endast nu levande personer kan 
väljas in. 

 

 
 

Petra Skogsberg ” Med sina 64 
A-landskamper, fem SM-finaler 
och proffsspel i Danmark fram- 
står Petra Skogsberg som en av 
Skaras främsta idrottsutövare 
genom tiderna. Hon var dessutom 
som assisterande tränare med och 
förde Skara HF till ett historiskt 
SM-slutspel”. 

 

 

Jan-Åke Ek ”Var en viktig kugge 
i Fåglumbrödernas framgångsrika 
lagtempolag. Jan-Åke har vunnit 
tre SM-guld i lag och ett silver i 
landsvägsåkning. Har dessutom 
varit tränare för toppcyklisterna 
Glenn Magnusson och Jan Karls- 
son”. 

 

 

Mattias Carlsson ”Med sina 21 
SM-guld och sju svenska rekord 
är Mattias en av Sveriges bästa 
ryggsimmare genom tiderna. Han 
har också haft internationella 
framgångar”. 

 

 

Göran Olsson ”Han förde Hange- 
lösa HF från en grusplan i Hange- 
lösa till handbollens finrum All- 
svenskan. Göran var också under 
många år en populär vaktmästare 
i Skara Idrottshall. Han står för en 
unik ledargärning. 

 

Bosse Persson ” En av Skaras 
mest kända och genuina idrotts- 
profiler som bidragit till fram- 
gångar i tre lagidrotter och tre 
klubbar. Bosse har också en lång 
gärning som tränare och ledare 
bakom sig. 

 

Text : Lennart Persson 
Foto : Adam Lind 

VM orientering 1989 
För andra gången i VM:ets historia skulle Sverige 
stå som värd för mästerskapet. Frågan var bara, var 
skulle det arrangeras. 
Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) bjöd in 
distrikten i en tävlan om att få arrangera. Hela 14 
distrikt skickade in 20 olika tävlingsalternativ. 

 

Till slut stod det mellan Idre i nordvästra Dalarna 
och Hökensås. Den 3 december 1984 presenterade 
det vinnande alternativet. Det blev Västergötland 
med klubbarna Falköpings AIK, IF Hagen och IF 
Sisu som utsågs. 

 

Det trettonde orienterings-VM skulle alltså gå i 
västgötaskogar med tävlingsplatser som Kleven, 
Källefall, Vättak och Grimmestorp. 

 

Centralort var Skövde och Billingehus men samtliga 
tävlingar avgjordes i Tidaholms kommun. 
De ytterst ansvariga var Tage Collberg som ord- 
förande i organisationskommittén. Han hade till 
sin hjälp Rolf Gabrielsson som generalsekreterare. 
Totalt var det nästan 1200 funktionärer igång för att 
klara av mästerskapet. Ytterst ansvarig för banlägg- 
ningen var Göran Öhlund, tidigare guldmedaljör på 
VM. 

 

VM blev en stor succé för svensk orientering och ar- 
rangörsföreningarna. Under andra halvan av augusti 
avgjordes tävlingen. 
På den tiden var det endast en individuell tävling 
(klassisk distans) plus en kavle. 

 

Sverige och Norge kom att dominera tävlingen trots 
att SOFT letat upp ett område som skulle gynna de 

I kavlen avgjorde Marita damernas tävling på slutet. 
De svenska tjejerna, med övriga i laget, Karin Rabe, 
Arja Hannus och Kerstin Haglund på de tre första 
sträckorna segrade med cirka 15 sekunder. 
På herrsidan vann Norge ganska överlägset med 
Sverige på andra plats. 

 

Världsmästarinnan Marita Skogum sprintar mot mål 

 
Tidaholms IHF fick draghjälp 
Då kan man undra vilken draghjälp Tidaholms IHF 
fick av orienterings-VM. 14 mars 1989 (räknas som 
föreningens bildande) hade Bengt Lindqvist bjudit in 

Rätta lösningar 
Verkliga Västgöta Veteraner nr 2/19 

1. Oskar Svärd 
2. Frank Andersson 
3. Anna-Lisa Berglund 
4. Yngve Brodd 
5. Karl Frithiofsson 
6. Patrik Järbyn 
7. Pia Sundhage 
8. Gösta Fåglum 
9. Erik Östbye 

10. Arne Selmosson 

Följande vinnare har dragits: 

Tre Sverigelotter: Tomas Ljungström, 

Kyrkvägen 16, 542 66 Sjötorp 

 
Två Sverigelotter: Marianne Johansson, 
Ambjörntorp, Backgården, 

447 91 Vårgårda 

 
En Sverigelott: Kenneth Fogelström, 
Skogsstigen 8, 521 52 Floby 

 

 

 

 

 

 

 

WM-Symbolen från 1989 tillverkad i Hova 

kontinentala löparna. Petter Thoresen, Norge vann 
herrtävlingen och Marita Skogum sprang hem dam- 
tävlingen. Marita och övriga tjejer hade att avverka 
nästan 10 km med 15 kontroller. Marita var nästan 
en och en halv minut före tvåan, Jana Galiková, 
Tjeckoslovakien. 

till en idrottshistorisk träff. 
 

Ett 20-tal personer hade hörsammat inbjudan och re- 
dan samma kväll bildades en arbetsgrupp. Ett flertal 
möten hölls, idén väcktes att anordna en kamratträff i 
anslutning till VM i orientering. 

 

Kontakt togs med Arnold Svensson, ordförande i 
IF Sisu (han kom senare att bli ledamot i den första 
styrelsen för den idrottshistoriska föreningen). 
Arnold tände på förslaget. 
Det bjöds in till en första träff på Marbodal Center 
den 18 augusti. 
En fullträff med god uppslutning, en kanonstart och 
idag kan föreningen se tillbaka på trettio livaktiga år. 

Janne Kindmalm 
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Karins Hønsehus Pelle och Vito gjorde en fotbollsresa till något alldeles extra 

1966 arrangerades den första 
Öjetrampen, Främmestad IK: s 
orienteringstävling. Ganska snart 
blev Påskafton årligen bokad för 
tävlingen. 
Öjetrampen blev snabbt populär i 
början, i första hand i Västsverige, 
men uppmärksammades snart 
också i övriga Sverige och 
i Norge. 
För många orienterare blev påsk- 
aftonstävlingen ett ”måste” och 
deltagarantalet ökade i snabb takt. 
Toppen nåddes 1983 och 84, då 
nästan 3500 orienterare deltog. 

Elittävling 
Öjetrampen fick också snart rykte 
om sig att vara en kvalitetstävling. 
Terräng, kartor och banor vann 
allmänt gillande och arrange- 
manget fick god kritik. 

 

Detta förde med sig att elitoriente- 
rarna i Sverige och Norge fick upp 
ögonen för Öjetrampen. 
Under främst 80-talet var stora 
delar av svenska och norska 
landslagen på plats. 

 

Världsmästare som Bernt Frilén, 
Jörgen Mårtensson, Marita Sko- 
gum, Öyvin Thon och på senare 
tid Tove Alexandersson har besti- 
git prispallen. 

Pressintresse 
De välfyllda elitklasserna fick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Monsén med sitt ”Hønsehus” 

 
Där kunde de också få en kopp 
kaffe med tilltugg och umgås. 
Karin Monsén, som lärt känna 
idrottspresskåren under 5-dagars 
i Skara 1978 som ansvarig för 
massmedia, blev pressvärd för 
Öjetrampen. 

Skylt 
1983 var tävlingscentrum i Råg- 
lannaparken. Presstältet var utbytt 
mot en pressvagn. 

En ny skylt behövdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skylten togs tillvara och har 
funnits vid presstältet sedan dess 
tillsammans med Karin Monsén. 
”Karins Hønsehus” har med åren 
blivit något av en institution för 
Öjetrampen och vida omtalat i 
orienteringskretsar. 

Nutid 
Antalet orienterare på Öjetrampen 
har gått ned efter rekorddeltagan- 
det -83 och -84. 
World Cup tävlingar har medfört 
att den yppersta eliten saknas. 

Närmare 60 personer deltog när 
Moholms Fotbollsveteraner an- 
ordnade en fotbollsresa till Stock- 
holm i maj 2019. 

 

Det blev något att minnas, inte för 
den allsvenska matchen Djurgår- 
den-Elfsborg (2-0) som avslutade 
Stockholmsbesöket, utan för att 
Pelle Kotschack, hedersledamot 
och allt i allo i Djurgårdens IF, tog 
emot på Stockholms Stadion och 
hade med sig en riktig järnkamin, 
en av de allra största genom åren 
– Vito Knecevic! 

 

Pelle inledde med att berätta om 
sitt kära Djurgårdens IF, grundad 
12 mars 1891 av John G Jansson, 
idag Sveriges bästa flersektions- 
förening räknat i antalet SM-guld, 
449 fördelat på 23 sektioner, från 
kulstötning med bägge händerna 
(Gustaf Söderström 1897) till 
fäktning, värja (Emelie Mumm 
april 2019). Djurgården är mesta 
mästarna i ishockey med 16 SM- 
guld plus ett för damerna 2017 
och i fotboll har det blivit 11 SM- 
guld, det senaste 2005. 

 

Det är fotbollen som ligger Pelle 
varmast om hjärtat. 
Efter fyra SM-guld i fotbollens 
begynnelse (1912-1920) tog det 
35 år innan guld nr fem kunde 
räknas in. Året var 1955, då det 
också blev SM-guld i ishockey, 

1977 anlände en 21-årig boråsare, 
född i Jugoslavien, till Djurgår- 
den. Han lämnade Norrby, körde 
vinterträningen med Elfsborg, 
men föreningarna kom inte 
överens, varför Vito sökte sig 
till huvudstaden. Det blev 12 år i 
DIF, sista matchen var SM-finalen 
mot Malmö FF 1988. Han spelade 
både i U19- och U21-landslagen, 
men fick aldrig chansen i A-lands- 
laget. 

2005 tog Djurgården sitt senaste 
SM-guld, 2013 lämnade DIF 
Stockholms Stadion, hemmaarena 
från 1936, för Tele2 Arena vid 
Globen som man delar med Ham- 
marby IF. 

 

Med flytten från Stadion kom 
Pelle in på vår olympiaarena från 
1912 och berättelsen om japanen 
som försvann (bröt maratonlop- 
pet) var en av många höjdpunkter 

till följd att pressen visade stort 
intresse för tävlingen. 

Både sportjournalister, men främst 
s.k. radskrivare* som arbetade på 
frilansbasis, bokade påskafton för 
Öjetrampen. 

Ledningen för Öjetrampen insåg 

- Jag kom tidigt till tävlingen, 
säger Jan Edvardsen från Norge. 
En funktionär kom bärande på en 
vit masonitskiva och undrade om 
jag kunde ”fixa” en presskylt. 
Jag sa ja. 
Men jag ville göra en lite annor- 
lunda skylt. 

Därmed har också intresset från 
pressens sida minskat. 
Men kvar finns Karin och hennes 
”Hønsehus” och när Öjetrampen 
arrangeras för 50: e gången 2020 
är ett säkert. Karin och ”Hønsehu- 
set” finns på plats. 

Lennart Karlsson 

The Double tog DIF även 1959. 
Fotbollen i DIF lyfte med värv- 
ningen av Hasse Jeppsson, berät- 
tade Pelle. 

 

Han kom från Örgryte 1948, 
spelade tre säsonger i DIF, såldes 
1951 till Atalanta och året efter, 
när han gick till Napoli, blev han 

Fr v Vito Knezevic, Norrby och Djurgårdens IF, Per-Anders Eriks- 
son, som spelat för Elfsborg, Norrby och Grimsås och Åke Holmgren, 
Borås GIF och Lunden (Göteborg) och som avslutade sitt fotbollsspel i 
Moholms SK och givetvis är medlem i Moholms Fotbollsveteraner. 
Åke tillhör den skara fotbollsspelare som en gång i tiden hade äran att 
spela om Kronprinsens Pokal (Sveriges största skolturnering i fotboll). 
Han var med i det Boråslag som 1967 mötte Malmö i semifinal och 
förlorade i förlängning. Foto: Tord Källström 

tidigt att det gällde att skapa ett 
bra förhållande till presskåren och 
underlätta dess arbete. 

 

Då det ibland kan vara relativt 
långt att gå från parkering till 
tävlingscentrum, upplät man 
särskilda pressparkeringar i direkt 
anslutning till tävlingsplatsen. 

 

Man inrättade också ett presscen- 
trum, oftast i form av ett tält. 
Där kunde skribenterna få startlis- 
tor, hjälp med intervjuer m.m. 

Självklart skulle den ha anknyt- 
ning till påsken. 
I Norge hade det under våren varit 
mycken diskussion om en porrbu- 
tik vid Svinesund på svenska si- 
dan, mest frekventerad av norska 
kunder. 

 

Den hade namnet ”Hønsehuset”. 
Texten på skylten blev därför 
”Presscentrum. Karins Hønse- 
hus”. 
Jag förtydligade med att det var 
ett norskt ø. 

 

*Radskrivare: Frilansare som 
ursprungligen fick betalt per rad 
införd text. 

den dyraste professionelle fot- 
bollsspelaren och fick smeknam- 
net ”Neapels bank”. Som djurgår- 
dare var han med om VM-bronset 
i Brasilien 1950. 

 

- Hasse betydde mycket för oss. 
Fyra år efter det att han lämnat för 
Italien vann vi allsvenskan, och 
det var Hasse som lade grunden 
med sin professionella inställning. 
Sedan kom legendarerna på rad, 
Kniven, Tumba, Tjalle, Sump- 
Hugo och allt vad de hette. 

- En besvikelse naturligtvis, kan- 
ske inte min tuffa spelstil passade 
in, sade Vito. 
Tommy Söderberg, sedermera 
förbundskapten, blev Vitos sista 
tränare och minns honom som 
”Sveriges Beckenbauer”, hans 
oerhörda följsamhet på planen, 
tekniken, professionalismen och 
inställningen. 

 

”En kämpe, en legend, en riktig 
järnkamin”, det är så supportrarna 
i DIF hyllar honom. 

från den tiden. 
Helt lämnat Stockholm Stadion 
har dock inte DIF gjort, damerna 
spelar sina allsvenska matcher 
där. 

 

Som avslutning sammanfattade en 
av resenärerna besöket på Stadion 
och Pelles historik. 
- Jag har hört många idrottsledare/ 
aktiva berätta om historien. 
Men detta är oslagbart. 

Tord Källström 
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Rydboholms SK – en vital 90-åring 
löparen Henry Kälarne tilldelades 
Håkan 1940 Svenska Dagbladets 
Bragdmedalj. 

Med duktiga kartritare och ban- 
läggare har klubben sedan början 
av 1940-talet arrangerat egna täv- 

i Blekinge. Rickard Claesson 
blev 1991 svensk mästare i H15. 
Vivianne Bylund har skördat stora 

Den 19 februari 1929 bildades 
Rydboholms SK. Initiativet togs 
bl.a. av Arne Karlsson, ordföran- 
de, Arne Erikson och Eskil Svan- 
berg. Inledningsvis hade klubben 
ca 20 medlemmar och verksamhe- 
ten var inriktad mot skidor. 
RSK hade en föregångare som 
hette Rydboholms IF. Den klub- 
ben bildades den 28 maj 1913 
men avsomnade i mitten av 
1920-talet. 

 

I en första artikel kommer några 
grenar på RSK: s träd att presente- 
ras. Kommande nummer kommer 
att innehålla en fortsättningen där 
resten av verksamheten hos den 
pigge nittioåringen presenteras. 

Skidor 
Skidor är klubbens första idrott 
efter ett idrottsligt vakuum på 
orten. Klubben drog igång grenen 
i Marks Härad dit klubben idrotts- 
ligt tillhörde fram till den senaste 
kommunsammanslagningen. 

På skidor har det i första hand 

Svanteson fanns ofta med långt 
upp i resultatlistorna. 
Stafettlaget på 4x100 m blev 4:a 
i SM-finalen 1946. På 1950-talet 
hade RSK en grupp medeldistans- 
löpare som också placerade RSK 
på den idrottsliga kartan. 
Namn som Ogden Riedel, bröder- 
na Inge och Gert Ljungblad samt 

ungdomsverksamhet. Under 
några år innehöll resultatlistor på 
distrikts- och riksnivå namn som 
Per och Claes Johansson, Mag- 
nus, Claes och Henrik Snygg, 
Peter Johansson och Kenneth 
Olsson. 
Klubben arrangerade under dessa 
år två motionslopp. 

Rydboholmsspelen 1943- 
1957 
Under åren 1943 – 1957 (dock ej 
1944 och 1952) arrangerade RSK 
friidrottstävlingar som kallades 
Rydboholmsspelen. 
I september samlades på Sven 
Eriksonsvallen inledningsvis den 
svenska eliten och senare efter 
kriget även internationell elit. 

 

Bakom arrangemangen fanns en 
stab under ledning av Rydbo- 
holms AB:s blivande direktör, 
idrottsentusiasten och klubbens 
ordförande Arne Erikson. 

 

Bland deltagande idrottare kan 
nämnas våra egna RSK:are Gus- 
tav Andersson, Karl-Erik Fran- 
zén, Håkan Lidman och Gunnar 
Snygg. 
Svensk elit genom Gunder Hägg, 
Lennart Strand och Ragge Lund- 
berg. Internationell elit genom 
Harrison Dillard 110 m häck, 
Herb Mckenley 400 m. 
Publikrekordet är hela 2200 åskå- 

lingar. Jubileumstävlingen 1979 
var störst med 2391 deltagare. 

 

Som kuriosa kan nämnas att 
vid en vårtävling i början av 
1940-talet möttes deltagarna vid 
målgång av härlig musik från 

framgångar och blev 2008 Eu- 
ropamästare i D70 medeldistans 
samt 2018 svensk mästare i D80 
sprint. 

 

Förutom egna tävlingar har RSK 
vid två tillfällen aktivt medverkat 

handlat om deltagande på Va- 
saloppet. Klubben har haft med Håkan Lidman, välkänd häcklöpare som tävlade för Rydboholms SK 

dare från 1945 när Gunder Hägg 
deltog. 

många deltagare i detta långlopp. 
Outstanding är bröderna Åke och 
Hadar Davidsson. 
Åke ingår i den lilla grupp åkare 
som åkt Vasaloppet minst 50 
gånger. Han blev nummer 26 i 
världen att nå denna milstolpe. 
Hadar ligger snäppet under med 
48 fullföljda år. 

 

Bandy/Bordtennis/Varpa 
Bandy och bordtennis tillkommer 
på 1930-talet. Bandyverksam- 
heten blev kortlivad och dog ut i 
början av 1940-talet. 
Bordtennisen har under årens lopp 
gått upp och ner. 
Varpa blir en egen sektion i slutet 

Gunnar Snygg. Dessutom en här- 
lig sprinter vid namn Leif Rosén. 
Gunnar Snygg föddes i Fritsla och 
försökte sig inledningsvis på den 
svåra sporten fotboll, vilket inte 
passade Gunnar. Istället började 
han tillsammans med fritslakom- 
pisarna Inge och Gert Ljungblad 
träna löpning. 

 

Detta hände sig 1951-52 och alla 
tre tävlade för RSK. Som RSK: 
are deltog Gunnar 1955 i svenska 
juniorlandslaget i en landskamp 
i Bergen och sprang 1500 m på 
3, 59. 1957 gick han till IK Ymer 
i Borås. 
Inför OS 1960 var han aspirant 

Rydboholmsloppet 1972-87 och 
Rydboholmsvarvet 1985-95. 

Håkan Lidman 
Under första hälften av 1940-ta- 
let anställdes en känd löpare på 
Rydboholms AB. 
Namnet var Håkan Lidman. 
Håkan var en av Sveriges genom 
tiderna mest suveräne häcklöpare 
i specialgrenen 110 m häck. 
Under många år tävlade han för 
Örgryte IS men i slutet av sin kar- 
riär tävlade han för RSK. 

 

Han gjorde två starter i OS. I 
Berlin 1936 blev han fyra och i 
London 1948 blev det en sjätte- 

Orientering 
Även orienteringen kom tidigt 
igång och lockade en hel del 
aktiva. 
På lokal nivå men även distrikts- 
nivå skördades framgångar redan 
under 1930- och 40-talen. 
Med namn som Arvid Rydberg, 
Arne Karlsson och Arne Erikson 
fick klubben fina placeringar så- 
väl individuellt som i budkavle. 

 

Under 1950-talet minskade verk- 
samheten men då inträdde entu- 
siasten Folke Berglund med fru 
Eva. Ett par som haft stor bety- 
delse för OL:s utveckling i RSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Åke Davidsson välkomnas till Mora av Gustav Vasa 

av 40-talet. Under knappa tio år 
har klubben verksamhet i denna 
gren. 

Friidrott 
Grenen hade sin storhetstid på 
1930- och 40-talen. Såväl lokalt 
som på distriktsnivå visade 
RSK: s grabbar upp goda resultat. 
Namn som Gustav Andersson och 
Karl-Erik Franzen liksom sta- 
fettlag med bröderna Bylund och 

på en plats. Kvalgränsen var 3.45. 
Men Gunnars tid 3.47 räckte inte 
hela vägen till Rom. 
Gunnar avslutade sin karriär 1964 
med de personliga rekorden 
3.47, 8 på 1500 m och 1.50, 7 
på 800 m. 
Under 1970-talet fick friidrotten 
åter luft under vingarna. 
Under ledning av bl.a. Gunnar 
Snygg och Gösta Richardsson 
utvecklades en kraftfull och aktiv 

plats. Det är lätt att räkna ut att de 
spel som under kriget blev inställ- 
da hade passat väl in i Håkans 
idrottsliga karriär. 

 

Håkan vann sitt första svenska 
mästerskap 1934 och vann sedan 
förutom 1946 alla år t.o.m. 1948 
varav 3 år i RSK-dräkt. Vid EM 
1946 blev det guld och under 
några år hade han europarekor- 
det på 14, 0. Tillsammans med 

 

Kartutvecklingen under 1960-ta- 
let gav verksamheten en kraftig 
skjuts uppåt. Folke Berglund 
ritade den första kurvkartan som 
blev klar till landskampen mellan 
Sydsverige och Danmark i Viska- 
fors 1968. 

 

Biträdande banläggare var vid 
detta tillfälle Gert Johansson och 
Gunnar Bylund. 

Rydboholmsbolagets blåsorkester. 
Sedan mitten av 1960-talet har 
verksamheten hållit en hög nivå 
med många aktiva, fina tävlings- 
arrangemang och idrottsliga 
framgångar. 
Lennart Josefsson har en viktig 
roll som kartritare och banläggare 
men har också haft stora tävlings- 
framgångar. 
Gert Johansson är RSK:s första 
totalsegrare i O-ringen, 1984 

i genomförandet av O-ringen i 
trakterna runt Borås. 1986 och 
2015. 

 

Artikeln är ett samarbete 
mellan Uno Eriksson, Bengt 
Bengtsson, Cai Mellstedt 
och Jan-Åke Brorsson 
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Vättersvallen i Brevik, en idrottsarena och festplats den och dess ungdom särskilt den 
manliga delen, då damfotbollen 

Under 70- och 80-talet utveck- 
lades föreningen och fotbollen 

Där bedrivs en bred verksamhet, 
inte minst på ungdomssidan. Vät- 

Lite historik 
Måndagen den 13 juli 1942 
bildades Breviks idrottsförening. 
Senare samma år ändrades nam- 
net till Breviks Allmänna idrotts- 
förening. 
Förste ordförande blev ortens 
präst, pastor Carl Landahl. 
Idrottsplatsen Vättersvallen upp- 
läts av ägaren till Hintzegården 
för ett arrende på 20 kr per år. 
Både passiva och aktiva medlem- 
mar skulle antagas mot en avgift 
på 2:- resp. 5:- per medlem. 
Av de närvarande antecknade sig 
19 st som aktiva medlemmar. 

storp i söder till Tived och Un- 
denäs i norr. Närmaste fotbolls- 
grannar var Grevbäcks IK och 
Mölltorps IF, och mot dem kunde 
dusterna bli hårda. 

 

Pojklagsfotbollen skedde helt 
genom spontanfotboll på olika 
platser men kunde ofta engagera 
ett stort antal pojkar men nästan 

gast var ett enkelt brädskjul utan 
el eller vatten. På en bänk bakom 
omklädningsrummen stod ett 
antal handfat för tvagning efter 
matcherna. 
På vissa ställen nyttjades någon 
närliggande byggnad, där stan- 
darden var betydligt bättre. 
I hemmalagets omklädningsrum 
hade domaren ofta ett eget hörn 

var näst intill obefintlig på 
50- talet. 

 

Ofta fanns det en stomme i laget 
som begåvats med en god fal- 
lenhet för fotbollsspel och som 
kunde tillgodogöra sig träning. 
Övriga fick komplettera efter 
bästa förmåga. 

 

I början av 60-talet lämnade jag 
Brevik och dess fotboll som då 
hade höjt sin kvalite´väsentligt. 

ytterligare inte minst genom sitt 
framgångsrika damlag och sina 
goda ledare och tränare. 
Breviks AIF: s siste ordförande 
var Ove Ljung. 

 

År 1992 firade Breviks AIF 
sitt 50-års-jubileum i den egna 
klubblokalen. Några år senare 
upplöstes föreningen och slogs 
samman till Mölltorp-Breviks 
AIF, som idag är en väletablerad 
förening med säte i Mölltorp. 

tersvallen är numera en populär 
campingplats. 

 

Mina minnen från 50-talets Bre- 
viks AIF från pojklag till A-lag, 
träning och fester sammanfat- 
tar jag med orden ”visst hade vi 
kul”. 

 

Vid pennan 
Erland Johnsson 

 

Den 18 april 1942 beslöts att in- 
köpa fotbollsskor, byxor, strum- 
por och en fotboll till ett belopp 

Idrott och religion 
av 420:- Den 14 juni 1945 beslöts 
att elektrisk ledning skulle dras 
till Vättersvallen. 
Vid möte den 20 augusti beslöts 
att vägra spelare som uppträtt 
berusad att delta i match dagen 
efter. År 1952 byggdes ett om- 
klädningsrum och 1962 beslöts 
att en dansbana skulle uppföras 
på festplatsen intill fotbollsplanen 
som också blev parkeringsplats 
vid festarrangemang. 

Visst hade vi kul! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Breviks AIF med hemmaplan Vättersvallen 

1964 planerade Tibros orienterare 
för sin årliga tävling ”Tibroträf- 
fen”. - Min pappa Kalle var an- 
svarig, berättar Sune Gustafsson. 
Orienterarna bestämde tävlings- 
centrum till Tibro MK: s gamla 
motorbana, som låg granne med 
Ransbergs kyrka. 
Starten skulle, som vanligt, ske 
klockan 10.00. 
Men när prästen fick reda på den 
planerade tävlingen, satte han sig 
till motvärn. 
- Jag vill inte ha några tävlingar 

från Lysvik på östsidan av Övre 
Fryken. Den var ett tag Sveriges 
största orienteringstävling med 
1600 deltagare. 
Där genomfördes korum i Lysviks 
kyrka ett flertal gånger. 
Kyrkan var välfylld av orienterare, 
många tävlingsklädda. 

Enligt en lag, som stiftades 1786, 
rådde nöjesförbud under lång- 
fredagen. Ingen bio, ingen teater 
eller dans. 

 

1943 skärptes förbudet att gälla 
även offentliga tävlingar och 
idrottsarrangemang. 

Rubriken ovan har jag lånat 
från Lennart Wrigholms bok om 
Skövdes nöjesliv på 50 talet. Jag 
tycker det stämmer på 50-talets 
fotboll lika bra. Jag växte upp 
intill Vättersvallen, som också var 
en välbesökt festplats. 
Jag tror det var festplatsen som 
först fångade mitt intresse. 
Festerna, som i början av 60 talet 
flyttades från fotbollsplanen ett 
hundratal meter ner till Vätter- 
stranden, var en viktig del i för- 
eningens verksamhet inte minst 
ekonomiskt men även genom 
engagemang och ideellt arbete av 
föreningens medlemmar. 
Kända dansband och artister 
gästade Vättersvallan, Ove Törn- 
qvist, Harry Brandelius, 
Åke Grönberg är bara några i 
raden. Visst hade vi kul. Ibland 
kanske lite för kul! 

Fotbollen 
Brevik spelade i lägsta divisio- 
nen. Där fanns de flesta lagen 
utmed Vätterkanten, från Brand- 

aldrig några flickor. Även seni- 
orträningen skedde till en början 
utan ledning eller tränare och 
skedde oftast mot ett mål, typ 
”sparka o spring”. 
Först i mitten av 50-talet enga- 
gerades en tränare med en mer 
strukturerad träning två gånger i 
veckan. Inte bara träningen utan 
även utrustningen var långt ifrån 
dagens. Matchbollen hade ofta 
sett sina bästa dagar med en snör- 
ning, som satte märken i pannan, 
när man nickade. 
Skor med utbytbara dobbar som 
spikades fast i lädersulan var det 
vanliga, vilket ofta gav fula sår- 
skador vid närkontakt. 

 

Ett städ, hammare och tång samt 
ett antal lösdobbar ingick i lag- 
ledarens utrustning för byte eller 
justering av dobbarna. Hammar- 
slagen och doften av liniment är 
minnen från 50-talets omkläd- 
ningsrum. 
Brevik fick tidigt (1952) ett hygg- 
ligt omklädningsrum men vanli- 

för ombyte. Ofta fick han där 
försvara sina domslut särskilt vid 
hemmalagets förluster. 
Bland den fåtaliga publiken fanns 
ofta ett antal herrar som trodde 
sig förstå fotboll. Deras högljud- 
da synpunkter på domaren var 
näst intill oförskämda. 
Domaren hade en svår uppgift. 
Han dömde ensam med linjemän 
från respektive lag. Deras arvode 
var mycket lågt. 

 

Fotbollsplanerna hade även 
mycket att önska, en och annan 
jordsten kunde finnas på eller 
omedelbart utanför planen. Linje- 
ringen skedde för hand eller med 
egentillverkad maskin. Linjerna 
blev inte alltid raka eller måtten 
de rätta. Gräsklippningen var usel 
och fotbollsmålen kunde svaja 
betänkligt både i mått och stabi- 
litet. Men trots bristfällig träning 
och utrustning var engagemanget 
hos spelarna stort och kompense- 
rade till en del kunnandet. 
Laget betydde mycket för byg- 

under gudstjänsttid, var hans me- 
ning. 

 

Korum 
Meningsskiljaktigheterna löstes 
med en kompromiss. 
Orienterarna bjöds in till ett ko- 
rum* innan tävlingsstart i kyrkan. 
Prästen höll en kort betraktelse, 
en bön bads och en psalm sjöngs. 
Merparten av löparna hörsamma- 
de inbjudan och kyrkan fylldes. 

 

- Jag minns att det även hölls 
korum utomhus i Tibro vid något 
tillfälle, berättar Stig Sahl. 
Det var präst, psalmsång ack- 
ompanjerad av blåsorkester och 
bön. Orienterarna deltog ganska 
mangrant och ingen tyckte att det 
var så konstigt. 
Att hålla korum före orienterings- 
tävlingar var inte helt ovanligt 
runt mitten av 1900-talet. 
Det förekom på många håll. 
En välkänd tävling under 50- 
och 60-talen var ”Älgtrampen”, 
som arrangerades av IK Fryken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfredag 
Många av oss idrottsveteraner 
minns säkert barndomens långfre- 
dagar som just långa. 
Och inte bara långa utan också trå- 
kiga. Det var ju en dag då barnen 
förväntades vara lugna och inte 
leka eller vara högljudda. 
Att spela fotboll ute på gården var 
t.ex. uteslutet. 
Men även vuxna var ”drabbade”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skulle dröja ända till 1969 
innan nämnda förbud, som även 
omfattat påskdagen och juldagen, 
togs bort. 

Lennart Karlsson 
 

*Korum kallas en militärguds- 
tjänst inför samlad trupp, företrä- 
desvis utomhus. 



 

Det handlar mycket om tänkande Tord Grip och Agne Andersson gäster hos Vadsbo IHS 

Inför EM i Italien hade Stefan Gillberg aldrig sett en betongbana. 
-Då hade man fyra träningsdagar på sig inför att spela på en sorts 
bana som man aldrig sett! 

Vadsbo IHS har under att flertal år försökt att få Tord 
Grip som gäst till sitt Öppna Hus, och så har vi då 
äntligen lyckats. Att Degerfors IF har många an- 
hängare i Vadsbo är allom bekant. 

Tord är också en hejare på dragspel. ”Träkjell”, 
Kjell Karlsson, dragspelslegend från Lyrestad fick sin 
dröm uppfylld, då han och Tord spelade ett par låtar 
tillsammans. En oförglömlig dag i fotbollens tecken. 
En eloge också till Hova IF: s damklubb som fixat 

Detta berättade Gillberg i samband med den senaste 
sammankomsten för Götene idrottshistoriska säll- 
skap, där han redogjorde för sin resa inom bangolfen 
som än så länge varat i nästan 30 år. 

 

Efter åren som spelare i landslaget har han bland an- 
nat varit förbundskapten, och i den rollen visade han 
taktisk fingertoppskänsla vid lagfinalen under VM i 
Tyskland 2003 där han bytte in en reserv på det sista 
varvet som avgjorde alltsammans. 

framskjuten placering på SM individuellt. Från 1988 
spelade han för Göteborgs Bangolfklubb och ganska 
omgående vann man den prestigefyllda Svenska 
Cupen. 
-Tre år senare, 1991, tog jag ett silver på SM indi- 
viduellt, sa Stefan. Samma år tog vi brons i lag i det 
första VM som spelades. Det var i Norge, fortsatte 
han. 

 

Året var 1997 när Stefan Gillberg från Götene blev 
förbundskapten både för seniorer och juniorer. Han 
frågade då spelarna om de var med på en femårsresa 
som skulle sluta med att Sverige skulle ta alla guld 
vid VM på filtbana 2001. 

 

Stefan betonade att det handlar mycket om tänkan- 
det. Att man bestämmer sig för att man kan och ska. 
Vid VM i Finland 2001 tog Sverige alla guld... 

 

Bangolfen jobbar nu för att bli en OS-sport. En vik- 
tig del för att nå dit är att bredda sporten, både sett 
till hur många länder den utövas i och sett till hur 
bred toppen är. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tord Grip, Agne Andersson, Örjan Johansson 
och Kjell Karlsson 

Ett 90-tal medlemmar mötte upp i Hantverkshuset i 
Hova. Och Tord gjorde ingen besviken, Agne An- 
dersson, också han silvermedaljör i degerforslaget 
från 1963, ställde frågor till Tord som han utförligt 
besvarade. 

kaffe och goda mackor. 
Apropå dragspel, ”Träkjell ” gjorde ett så gott intryck 
på både Tord och Agne att en inbjudan till ett liknan- 
de event i Degerfors inkom, vilket han naturligtvis 
med glädje accepterade. 

Pelle P 
 

Tord Grip och Agne Andersson i berättartagen 

 

Stefan Gillberg har nu uppdrag både på internatio- 
nell nivå och på förbundsnivå. Han är sportchef och 
sekreterare i förbundsstyrelsen. 

40-talets ”fantommålvakt” 
 
 
 
 
 
 
 

Stefan Gillberg i berättartagen 

Stefan förklarade att Sverige hade en ledning som 
hemmafavoriten Tyskland knaprade in på, men när 
reserven i det svenska laget kom in och spelade sin 
bästa bangolf så var guldet Sveriges. 

 

Stefan Gillberg sysslande med många sporter som 
ung men bestämde sig sedan för att försöka bli bäst i 
en sport. Bli bäst i Sverige eller världen. 

 

-Man kan träna fotboll tre-fyra dagar i veckan 
och spela i division fyra. Men jag tänkte 
att om jag tränar sju dagar i veckan 
på bangolf så kan jag bli bäst. 
Den nuvarande banan i Götene har 
Stefan klarat på 26 slag. Inomhus i 
Jönköping, liksom i Götene filtbana, 
18 hålen på 21 slag. 
Götene Minigolfklubb bildades 1981. 
Redan i mitten av 80-talet nådde Stefan en 

 

I samband med föredraget berättade han även om 
materialet och de många olika slags bollar som an- 
vänds. Bangolfen ser dock ut att gå mer mot att det i 
framtiden kan komma att handla om att man använ- 
der en klubba och en boll under hela varvet. 

 

Stefan Gillbergs resa inom 
bangolfen går vidare. I slutet 
av oktober väntar VM i Kina. 

Fredrik Larsson 
Ordf Götene IHS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 

Straffläggarnas skräck i dåvaran- 
de div ll (numeraSuperettan) och 
lll. 13 räddade straffar på raken 
var Anders Liljas facit i IFK 
Tidaholm. 

 

 

Anders Lilja i dåtidens målvakts- 
dress Foto: BIS Arkiv 

En bedrift som gjorde att han 
hamnade i Guinness rekordbok. 

Vig som en panter 
Drygt 190 cm i strumplästen. 
Det var absolut inte konstigt att 
straffläggarna darrade på man- 
schetterna när de lade upp bollen 
på straffpunkten. Anders Lilja 
blev historisk när han räddade 13 
straffar i rad. 

 

Naturligtvis uppmärksammades 
Anders i rikspressen och som 
nämnts i Guinness rekordbok. 
Hans svit började 1943 i div III 
och avslutades våromgången 
1945 i ll-matchen mot Karlstads 
BIK. Den 6 maj 1945 sprack 
nämligen straffsviten för Anders i 
matchen mot Gårda. 

 

Han nöp straffen, men domaren 
ansåg att Anders rört sig för tidigt 
och straffen gick om. 
Gårda bytte målskytt som satte 
bollen i nät och sviten var bruten. 
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Anders fortsatte sedan att visa 
sin enorma räckvidd och det blev 
ytterligare tre straffräddningar un- 
der 1945 i matcherna mot Udde- 
valla, Örgryte IS och Deje IK. 

 

Anders finns naturligtvis repre- 
senterad på Tidaholms Idrottshis- 
toriska museum där han har en 
plats i Fotbollsrummet. 

 

Efter sin karriär fortsatte Anders 
vara en profil i Tidaholm då han 
gick från sportreporter till chefre- 
daktör för ortens tidning Västgö- 
ta-Bladet. Anders avled 2016. 

 

Undertecknad har försökt att få 
fram statistik om någon lyckats 
slå Anders rekord, men inte funnit 
några uppgifter. 
Så finns det någon läsare som sit- 
ter inne med uppgifter hör gärna 
av dig. 

Janne Kindmalm 
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Lidköpings Atletsällskap och deras brottare Magnus Fredriksson deltog 
i två OS, 1988 blev han sexa 

Idag är väl Lidköping mest känt som ”bandystaden” 
genom Villa/Lidköpings framgångar, åtminstone i 
sportsammanhang. 

 

Men det fanns en tid då brottningen gjorde Lidkö- 
ping känt och brottarklubben tillhörde den svenska 
eliten med många framgångar både i lag och in- 
dividuellt. 1931 bildades Lidköpings Boxnings & 
Brottarklubb. 
Denna klubb var egentligen en fortsättning på Lid- 
köpings Boxningsklubb som tillkom 1928. Den nya 
klubben blev heller inte gammal, 1932 var man var 
tvungen att göra en namnändring pga att boxning då 
inte tillhörde Riksidrottsförbundet och därför änd- 
rade man klubbnamnet till Lidköpings Atletsällskap, 
LAS. 
Inledningsvis höll man till i det gamla danspalatset 
Virveln som låg vid Lidans motorverkstad och där 
man både boxades och brottades. 
Den första tävlingsarenan var biograf Örnen där 
det hölls tävlingar i såväl boxning som brottning i 
början på 30-talet. 
Därefter flyttade man till i den gamla Tändsticksfa- 
briken och denna lokal som kallades Brottarhallen 
kom att bli historisk, såväl som tävlingsarena som 
danspalats under många år. 

Brottning är för övrigt Sveriges främsta olympiska 
idrott genom tiderna med hittills 84 hemförda med- 
aljer.Totalt har brottare från LAS hittills erövrat 14 
medaljer i OS, VM och EM samt vunnit över 150 
SM-guld. Idag för både brottningen och LAS en 
tyvärr allt mer undanskymd tillvaro men föreningen 
är dock fortfarande mycket aktiv, framförallt på ung- 
domssidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ivar Sjölin 

Här följer en kort presentation av de nio OS-brottar- 

och 1992 blev det semifinal men 
ingen medalj utan en fjärdeplats. I 
VM blev det dock medaljer, brons 
både 1986 och 1989. Viktklassen 
var lätt weltervikt. 

 

Karl-Johan Gustavsson brot- 
tades i lätt tungvikt och deltog i 
OS 1984. 

 

Utöver ovannämnda aktiva brot- 
tare har även två funktionärer från 
LAS medverkat vid ett antal OS. 
Sven ”Svensken” Blomqvist 
började som brottare med blev så 
småningom internationell do- 
mare. Han medverkade i fyra OS, 
1952, 1960, 1968 och 1972. 

 

Jan Thorsell var ledare för de 
svenska brottarna under två OS, 
1984 och 1988. 

 

Ingemar Williamsson 
Lidköping IHS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brottarna på lagbilden från 1979 är: 
Bakre rad fr v: Arne Robertsson, Ragnar Gundersen, Sören Claesson, 
Lennart Lundell, Ulf Toreborg, Jan Thorsell. Främre rad fr v. Tommy 
Gustavsson, Lars Malmqvist, Stefan Ståth, Stig-Åke Lundell, Johnny 
Sundberg, Börje Ståth 

När Idrottens Hus tillkom 1960 flyttades matcherna 
dit men man fortsatte träna i Brottarhallen fram till 

na från LAS: Lagmansholms Idrottsförening 1930-1952 
att den brann 1972 då tyvärr också den fina prissam- 
lingen blev lågornas rov. 
1932 arrangerades den första klubbmatchen i Lid- 
köping då Skoftebyns AIS krossade LAS med 24-0! 

 

 

Arne Robertsson 

LAS kom dock så småningom att tillhöra landets 
bästa brottarklubbar Under tiden från 1948-1992 
deltog totalt nio brottare från Lidköpings Atletsäll- 
skap med växlande framgångar i olika OS. 

 

Dessutom två ledare från klubben. Även i VM och 
EM under denna tid fanns flera brottare från LAS 
med. Då var också brottningen en stor sport i Sve- 
rige med mycket publik på tävlingarna och gott om 
uppmärksamhet i TV och andra media. 

Ivar ”Kovan” Sjölin var LAS förste storbrottare. 
30 år gammal tog Ivar silver i fjädervikt i fristil vid 
OS i London 1948. När han efteråt kom hem till 
Lidköping togs han emot och hyllades av ca 5000 
personer vid järnvägsstationen! 

 

Arne ”Robban” Robertsson deltog i tungvikt i 
tre OS, 1964, 1968 och 1976 men utan någon pall- 
placering. Däremot blev det en silvermedalj i EM 
1966 samt en bronsmedalj vid VM i Göteborg 1977. 

 

Sören Claesson deltog i lätt mellanvikt i OS 
1980, 1984 där det blev en bronsmedalj samt 1988 
och Sören utsågs till Årets Man i Svensk brottning 
1973-74. 

 

Frank Andersson brottades i mellanvikt och till- 
hörde LAS under åren 1981-1984. Under den tiden 
vann Frank OS-brons 1984. Han vann totalt tre VM- 
guld varav ett 1982 då han tillhörde LAS. 

 

Lars Malmkvists viktklass var fjädervikt och i den 
klassen var Lars med i OS 1980. Han deltog även i 
OS 1976 men tävlade då för Kulladals BK. Det blev 
inga pallplaceringar vid OS men han vann brons vid 
VM både 1968 och 1969. 

 

Lennart ”Prosten” Lundell hann med tre OS, 
1976, 1980 och 1984 med en 5: e placering som 
bäst 1980 i weltervikt i grekisk-romersk stil. Största 
framgången kom vid VM 1983 då det blev en silver- 
medalj. ”Prosten” deltog i 24 SM för Klubblag varav 
i alla som LAS vunnit! 

Föreningen bildades officiellt 
1930, men det förekommer 
uppgifter om att det fanns en viss 
verksamhet redan 1918. 

 

Några uppgifter ang. den första 
styrelsens sammansättning har ej 
gått att återfinna. I ett gammalt 
tidningsklipp från 1932 kan man 
läsa att Lagmansholms IF har 
hållit årsmöte 28 mars, varvid 
följande styrelse valdes: 
Oskar Ohlsson (ordförande), Fol- 
ke Berg (vice ordförande), Tage 
Sohl (sekreterare), Folke Boström 
(kassör) samt Sigge Flodin och 
Erik Jansson (ledamöter). 

Fotboll var den huvudsak- 
liga idrotten som bedrevs, men 
1945/46 hade föreningen även ett 
bandylag. 
Från 1936/37 t.o.m. 1951/52 
spelade LIF totalt 16 säsonger i 
Västergötlands Fotbollförbunds 
seriesystem. Efter säsongen 
1943/44 jublades det nog lite 
extra i Lagmansholm. 

 

Då blev LIF nämligen serie- 
segrare i Norra Älvsborgsserien, 
före lokalkonkurrenten Vårgårda 
IK. Man överlät dock platsen i 

den högre Västgötaserien åt VIK, 
då man ansåg att spelarmaterialet 
inte räckte för spel i den högre 
serien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lagmansholms IF omkring 1945 

 

Föreningens idrottsplats, 
Lagmansholms IP, var belägen 
sydväst om korsvägen Östad- 
kulle – Fullestad. Fotbollslaget 
spelade i blå/vitrandiga tröjor och 
svarta byxor. 
I början av 1950-talet sjönk 

medlemstalet drastiskt. Bl.a. 
beroende på att flera av de ton- 
givande spelarna hade övergått 
till andra föreningar, framförallt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
till Vårgårda IK och den nybil- 
dade Östadkulle SK, som bilda- 
des 1951. 
Detta innebar det definitiva slu- 
tet för Lagmansholms IF. 

Stig Sjögren 
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Från lagerkrans till kôrv Jag bedömer värdet till minst 
150 000 kronor (i dagens pen- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jonas Larsson med Marbo Basket som moderklubb, 
163 landskamper, SM-Guld med Plannja 2002 och 
sju år som utlandsproffs. Foto: Bis arkiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mångsidige Sven Sigurd från Väring tävlade i speed- 
way, isracing och backtävlingar. Största internatio- 
nella framgången var en fjärdeplats i VM i isracing i 
Inzell, Tyskland 1971. 

 

Tor Wibom från Vänersborg, framgångsrik ryttare 
och skytt samt uppskattad ledare vid olympiska spel. 

De phytiska spelen var i antikens 
Grekland festspel, som hölls nära 
Delfi på berget Parnassos söder- 
sluttning vart fjärde år. 
Spelen var inspirerade av de 
olympiska spelen, som ägde rum i 
Olympia. 
Enligt mytologin infördes vid de 
phytiska spelen bruket av lager- 
kransen som segersymbol. Lager- 
kransen är en krans för huvudet, 
gjord av kvistar från lagerträdet. 

 

Orienteringspriser på 50- och 
60-talen 

 
Pokaler och medaljer 
Priser för idrottsliga prestatio- 
ner har sannolikt alltid delats ut. 
Under första delen av 1900-talet 
var pokaler och medaljer vanliga 
belöningar. 

 

Säg den idrottsveteran som inte 
har en samling bucklor, som visas 
på ett prisbord eller i ett prisskåp. 
Utmärkelser som givetvis gläder 
pristagaren, men som också ger 
merarbete. 

 

Pokalerna skall dammas och kan- 
ske även putsas. Och vad händer 
när innehavaren en dag lämnar det 
jordiska? 
Eventuella barns intresse är san- 
nolikt svalt. Kanske sopcontainern 
väntar? 

Om man samlade ihop svensk- 

Nyttopriser 
Inom orienteringsrörelsen, som 
genom sina många tävlingsklasser 
har stort behov av priser att dela 
ut, började pokaler bytas ut mot 
nyttopriser under andra halvan av 
1900-talet. 
Dessa var strikt köns- och ålders- 
knutna. Herrarna fick yxor, sågar 
och hammare, medan kvinnorna 
förärades hushållsprylar. 
Ungdomarna fick böcker, spel och 
prydnadssaker. 

 

Men ibland kunde det bli fel. 
Sålunda fick Karin Monsén två 
gånger i rad askkoppar som seg- 
rarpris i Värmland vid tävlingar 
i flick-klassen. 
Merparten av priserna var ihop- 
tiggda. Prisborden speglades där- 
för ofta av hemortens näringsliv. 
Vid tävlingar i Tibro var möbelin- 
dustrin generös och orienterarna 
kunde vinna både stolar, bord 
och hyllor. 

Natt-SM 1986 
1986 arrangerade Tibro AIK natt- 
SM. 
- Det var sex klasser och vi be- 
stämde oss för att dela ut tio 
priser i vardera, berättar Bo Klam- 
felt. Klubben vände sig givetvis 
till möbelindustrierna, som på den 
tiden var både många och stora. 

 

Orienteringspriser på 70- och 
80-talen 

 
Det blev ett fantastiskt gensvar. 
Soffor, fåtöljer, bord och stolar 
”ramlade” in. Vi ordnade en ut- 
ställning av ”prisbordet” i sport- 

ningvärde runt 315 000 kronor). 
Arrangören insåg snabbt att pris- 
tagarna skulle få svårt att frakta 
hem sina priser. 
- Vi gjorde därför en överenskom- 
melse med Lastbilscentralen och 
Mio. Pristagarna fick uppge sin 
närmaste Mio butik och sedan 
fraktade Lastbilscentralen priset 
dit. 

 

Orienteringspriser i nutid 

Matpriser 
Mot slutet av seklet blev det 
vanligt att nyttopriserna byttes ut 
mot priser som kunde ätas. Även 
nu speglade klubbarnas hemort 
prisbordets innehåll. 

 

När Falköpings AIK arrangerade 
kunde man vinna ostar, IK Gand- 
vik i Skara delade ut ägg och 
frysta kycklingar och Främmestad 
IK hade korvar och tårtor som 
priser. 
Föreningar med knytning till 
landsbygden kunde erbjuda pota- 
tissäckar och grönsaker. 

 

På 80-talet arrangerade IFK Hjo 
tävlingar, både på dagen och nat- 
ten. Då harangerades vinnarna 
med en rökt sik, uppdragen ur 
Vättern. 

 

Det var något av en kulinarisk 
högtidsstund att sätta sig vid 
köksbordet fram på småtimmarna 
och hugga in på delikatessen. 

Lennart Karlsson 

Ryavallen Borås i slutet av 1950-tal. Förväntningar innan matchen, mycket publik, inga huliganer, bangers 
eller knallskott. Man kunde till och med låta sig tjusas av bortalagets stjärnspelare. 
Foto: Håkan Larsson 

arnas alla pokaler och medaljer, 
skulle vi troligen ha en inte obe- 
tydlig metallreserv. 

hallen. Jag tror inte det har funnits 
så många sådana prissamlingar, 
fortsätter Bo. 
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En pajk från Kinna och lagets framgångar hade unge 
Jonas Jerebko stor del i. Jonas 

Mötet med Jonas Jerebko När detta skrivs, vet vi att dröm- 
men om att få ringen som NBA 

Jonas Jerebko föddes 1987. 
Föräldrarna var tidigt engagerade 
i basketboll. Pappa Chris kom till 
Marbo herrlag och spelade i divi- 
sion 1 med Marbo under många 
år. Mamma Elaine (född Ljung- 
holm) är ”basketuppfostrad” i 
Sätila Basket. Familjen bodde på 
Ringvägen i Kinna 

så, att han ej blev uttagen till 
distriktslaget, ”var inte tillräckligt 
bra”. Svensk Basket har varit/ 
är mycket duktiga på att berätta 
för dagens basketungdomar, 
historien om när Jonas Jerebko 
”blev cuttad”. Att understryka för 
ungdomar att ha tålamod med sin 
idrott. 

tog studenten, men var skulle han 
spela säsongen därpå? 
Den frågan ställde alla sig. 

 

Svaret blev, Sveriges bäste klubb 
på den tiden - Plannja Basket. 
Perfekt för Jonas, med duktiga 
coacher som Dave Wischer och 
Pat Ryan, succé igen, SM guld! 

 

Därefter var det dags för Europa. 
Familjen Jerebko kom i kontakt 
med med agenterna Doug Neu- 
stadt och Stefano Lupatelli, en 
agentfirma som passade Jonas 
perfekt. Agenter som Chris valde 
med omsorg. Stefano och Doug 
tog Jonas till den italienska klub- 
ben Angelico Biella. 

 

Redan då var siktet inställt på 
NBA. Man ansåg att Biella var 
rätt klubb för Jonas, vilket visade 
sig vara rätt väg. 
Jonas spelade två år i Biella, varav 
andra året blev succéår. Laget 

Det är den 21 februari 2019. 
Oracle Arena, San Francisco. 
De regerande NBA mästarna 
Golden State Warriors har nyss 
besegrat Sacramento Kings inför 
en utsåld Arena. 

Men Jonas ser till att vi kommer 
in på planen under korgen. 
Han är respekterad och har behål- 
lit den ödmjukhet, som är ett av 
hans signum. 
Den yngre generationen är lyck- 

mästare, för Jonas del ej gick i 
uppfyllelse säsongen 2018-19. 
Golden State Warriors besegra- 
des av Toronto Raptors i ett tight 
finalspel, där skador på nyck- 
elspelare troligen kom att vara 

gick till semifinal med Jonas i En fullsatt Oracle Arena i San Francisco 

 
Knattelaget Kinna IF Fotboll, efter en match på Vävarevallen mot 
Skene. Jonas Jerebko tredje från vänster i övre raden av småkillarna 

ledande position. 

Vägen mot NBA låg öppen... 

Text: Håkan Andersson 

Den brukar vara utsåld (!) 
Det är för övrigt sista säsongen, 
man spelar i denna arena. Efter 
47 år byter man nästa säsong 

liga, men även vi äldre, måste 
erkännas. 
Allt går lugnt och smidigt till med 
en tålmodig Jonas Jerebko, som 

den avgörande faktorn. Men i en 
liga med upp till 100 matcher per 
säsong, ingår tyvärr skadorna i 
helheten. 

Chris och Elaine såg till att Jonas 
fick pröva många idrotter. Fotboll, 
basketboll, ishockey mfl. Chris 
var med som ledare i ishockey 
(Fotskäl HC) och basket (BK 
Marbo). Chris har alltid framhållit 
lekens betydelse i idrotten och att 
pröva många idrotter 

 

Med två föräldrar, som båda 
spelat basket, var det naturligt att 
basketen tog allt större plats med 
tiden. Varannan sommar åkte man 
till Chris föräldrar i USA. Chris 
bror Pete såg till att Jonas fick 
vara med på sommarcamps med 
basket i USA. 

 

Jonas började sin skolgång på 
Strömskolan i Kinna. När det var 
dags för högstadiet, valde man 
Ängskolan, som hade en idrotts- 
profil. Chris tränade Jonas basket- 
lag på kvällarna, men fortfarande 
på ett enkelt och lekfullt sätt. 

 

Han insåg dock tidigt Jonas vin- 
narinställning och talang. Jonas 
var under denna tid ganska liten 
och tanig. Det var till och med 

Jonas är ett bra exempel en så 
kallad ”Late bloomer”. 

 

När det var dags för gymnasiet, 
blev det inte RIG (RiksIdrotts- 
gymnasium). Jonas valde istället 
det lokala basketgymnasiet vid 
Mark Gymnasieskola. 

 

Under gymnasieåren började det 
hända saker. Framförallt började 
Jonas växa! Hans baskettalang 
utvecklades. Per Källman från 
Svenska Basketbollförbundet 
hörde talas om utvecklingen, 
såg till att han fick träna med 
ungdomslandslaget U18. 

 

Det resulterade i landskampsut- 
tagningar, vilket i sin tur ledde 
till intresse från toppklubbar i 
Europa. Chris och Jonas besökte 
bland annat Real Madrid. 

 

Men båda föräldrarna handledde 
unge sonen på ett mycket bra sätt. 
Jonas kom att spela seniorbasket  
i Borås med Tommy Lindqvist 
som coach och Chris jämte sig. 
Borås gick till Final Four i div 1 

Foto via familjen Jerebko 
 

Jonas testar Baseball när han 
besöker farmor o farfar i Buffalo, 
USA 

hemmaarena till en ny, närmare 
centrum. 

 

En grupp basketentusiaster – med 
koppling till Sjuhäradsbygden- 
åtskilliga med direkt anknytning 
till Kinna/Mark, har följt match- 
en på plats, med vår ende svens- 
ke NBA spelare Jonas Jerebko, 
som extra dragplåster. 

 

Jonas har lovat att komma ner 
till courtside efter matchen för 
fotografering och autografskriv- 
ning. Det ligger en spänd väntan 
och upprymdhet i luften. 
Jonas gör sitt tionde år i NBA. 
Ett antal i gruppen var tidigare 
med och besökte Jonas i hans för- 
sta NBA klubb Detroit Pistons i 
februari 2010, då vi blev mycket 
väl mottagna. 
Det tillfället var f ö första gången 
jag såg en NBA match live på 
plats. 

 

Så kommer Jonas, omgiven av 
en och annan vakt, som vill hålla 
oss lite på avstånd under ordnade 
former. 

ger alla chansen och ett vänligt 
ord på vägen. Jag är en stor be- 
undrare av Jonas, såväl som per- 
son som spelare, efter våra möten 
genom åren. 

 

Tids nog kommer Lars-Åke Pers- 
son och jag fram för fotografering 
och autografskrivning. 
Det första Jonas säger är ”dom 
vann”. Han menar att svenska 
basketherrlandslaget besegrat 
Danmark i EM kvalmatchen, som 
spelats i Malmö tidigare under da- 
gen. Även om han ej kunnat delta 
i landslaget sedan EM i Slovenien 
2013, följer han laget och Svensk 
Basket. 
Det passar ju därför bra, att jag 
låtit trycka upp en personlig t-shirt 
”Swedish Basket ” med namn- 
tryck Jonas Jerebko på ryggen till 
honom. 
Han om någon representerar 
Svensk Basket internationellt, på 
ett mycket markant sätt. 
Inte minst efter hans rekrytering 
till Golden State Warriors, vil- 
ket gett ökad exponering t o m i 
svenska media. 

 

Kinnagrabben Jonas Jerebko 
skrev dock svensk baskethistoria, 
att som förste svensk bli conferen- 
cemästare (Western Conference) 
och därmed NBA finalist. 

 

Lars-Åke Persson, Jonas Jerebko 
och Pelle Ericstam 

Föräldrar och idrottsvänner, som 
följt Jonas från barnsben har all 
anledning att vara stolta! 

Text och foto: Pelle Ericstam 
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En ny omgång med 
idrottstermer 

Under varje bild finns ett ”fackut- 
tryck”, där bokstäverna rörts om. 
Du får kanske hjälp av bilder och 
texter, för att finna lösningar? 
Skicka in din lösning per mail till 
leomattila@hotmail.com eller per 
post till Lennart Karlsson Skinn- 
mo, Moholm 461 98 Trollhättan, 
senast den 7 oktober. 

 
 

1. ODCHELKPANSK 
Något för äppleodlare? 

 

 

 

 
2. VÅMLATAKSTALV 
Ingen bra konstnär? 

 

 
 

 
3. VERTSILLLAKA 
Klibbigt. 

 

 
 

4. TVAJSTRUT 
Olaglig. 

 

 

 
 

5. GLINSREGN 
Något mellan benen. 

 

 

 

 
6. EXKASCAB 
Passar kanske en skräddare? 

 

 
 

 

7. FUDSFARRTAN 
Färre än fem. 

 

 
 

8. TURTIPE 
Yrselframkallande. 

 

 

 

 

 

 

 
9. ROTTTKÖR 
Något för en tjurfäktare? 

 

 

 

 

 

 
 

 

10. RASSMATT 
Ofta lite rörigt. 

 

 

Bokanmälan 
 

Vill du veta vilken som var den första idrottsför- 
eningen i Marks härad? Vill du veta var den första 
fotbollsplanen anlades? Vill du veta när den första 
SM-tävlingen arrangerades? 
I så fall ska du ta del av ”Marcks Herrat”, en bok om 
Marks härads idrottshistoria 1893 – 2013. 

 

I denna bok har Carl-Erik Johnsson samlat allt, som 
är värt att veta om idrottsrörelsen i Marks härad, 
från Rydboholm i norr till Grimmared i söder. På 
knappt 300 sidor får du kunskap om när alla, både 
nuvarande och nedlagda, föreningar bildades, vilken 
verksamhet de hade, större arrangemang och mycket 
mer. Du finner även alla internationella mästare 
presenterade. I många fall får man den historiska 
förklaringen till ortsnamnen. 
Boken är fullmatad med fakta, kanske främst in- 
tressanta för kalenderbitare. Med där finns mycket 
läsvärt för alla idrottsintresserade. Carl-Erik har 
kryddat boken med dråpliga och roliga episoder, 
som t.ex. hunden som blev officiell medlem av täv- 
lingsledningen vid VM i trial. 
Bildmaterialet är rikt. Runt 300 bilder illustrerar 
på ett fint sätt idrottshistorien i Marks härad. Bo- 
ken rekommenderas för alla som är intresserade av 
idrottshistoria. 

 

Carl-Erik Johnsson har med sin bok gjort en stor 
idrottskulturell gärning. 

Lennart Karlsson 

 

 

Bokanmälan 
 

Att Vårgårda har och har haft ett rikt föreningsliv, 
framgår tydligt av den publikation, Idrottsföreningar 
i Vårgårda kommun 1862 – 2016, som Wårgårda 
Idrottshistoriska Sällskap gav ut 2017. 

 

Skriften presenterar, på ett mycket överskådligt och 
lättläst sätt, de föreningar som verkar och har verkat 
inom det område, som fr.o.m. 1952, utgör Vårgårda 
kommun. 
Genom att bl.a. fakta om startår och första styrelse 
vävs in i de berättande texterna, blir de lätta att ta 
till sig. 
Bygdens främste idrottsutövare, Gösta ”Fåglum” 
Pettersson, föräras en egen sida. 

 

Texterna i skriften kompletteras med en impone- 
rande mängd foton och bilder. 
Eftersom många är i färg, ger de utgåvan ett tillta- 
lande utseende. Speciellt intressanta är alla foton av 
äldre skyttepaviljonger. 
Givande är också den sammanställning av klubb- 
märken, som finns med. 

 

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskaps publikation är 
ett stycke imponerande idrottshistoria, väl värd att ta 
del av. 
Skriften rekommenderas. 

Lennart Karlsson 

mailto:leomattila@hotmail.com


 

 

 

 

Nils ”Bagarn” Johansson leder före Sigge Larsson 
20 maj 1949. 

6-dagars 1953. Täten passerar Borås med 
Nils ”Bagarn” Johansson i ledning. 

 
Posttidning B 

 
 

 
Returadress: 

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap 

Box 554 

501 13 BORÅS 

En bild berättar 

Starten vid ett cykellopp 1945 

Nr 4 västgöten Harry Snell 

Allvarliga män kontrollerar sina ur 


