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VM går vidare…… 

VM i friidrott har varit höstens stora 
idrottshändelse och ”snackis”. 
Det må vara tillåtet, att även från ett 
västgötskt perspektiv höja blicken. 
Allt som hände runt tävlingen tog fokus 
från det sportsliga. I förlängningen får 
det återverkningar och kastar skuggor 
över vår idrott. Är det mygel, fusk och 
doping vi skall skriva om i framtiden.
Allt handlar om pengar och därmed 
makt. För mig är det uppenbart, att VM 
i Doha var köpt. Det fanns tusen skäl att 
säga nej eller flytta. Klimat, miljö, legitimering av diktatur m.m.
Utövar vi svenskar demokrati bara när det passar? 
Ingen protesterar officiellt. Inte du och jag heller.”Förbrödring” fanns 
möjligen bland de tävlande men inte på läktaren.

Att flytta tävlingar till nya länder och kontinenter är bra, men inte 
till varje pris. Snart skall vi väl växla planet också. Syrgas prövades 
flitigt i Doha.

Sverige fick ju glädja sig åt tre medaljer, om nu inte nya dopingfall 
dyker upp. Frågar man friidrottsförbundet kanske de svarar två. 
Gång tillhör inte detta förbund. Märkligt kan en utomstående tycka. 
Gångsporten i Sverige har stolta traditioner inte minst i vårt land-
skap. Riksmarscher och motionslandskamper på 1940-talet inte att 
förglömma.

Sporten har under senaste årtiondena marginaliserats, men 
Gång- och vandrarförbundet arbetar hårt på en renässans.
VM-medaljen i Doha kan säkert bidraga och ta död på en del för-
domar. Gång år imponerande kraftödande, och reglerna stränga och 
svåra att följa. I mångas ögon ser därför rörelsemönstret lite lustigt 
ut. Precis som i Gå-fotboll.

Idrotten skall för mig vara en fri och självständig rörelse inte en 
statlig myndighet. Det är uppfattningen jag får, när statsbudgeten 
presenterades. Stödet till idrotten har de senaste åren urholkats. 
De blev bara 20 nya miljoner och dessutom villkorade genom poli-
tiska beslut. Åtgärder som skolsatsning, idrott i segregerade områden 
och ökad idrott för äldre. 
Det sista kan jag som pensionär tycka om, men är det idrotten, som 
skall lösa samhällets alla problem?
Alltifrån skolans timplaner till fallolyckor för äldre. 
Föreningar finns redan och gör stora insatser i det förebyggande 
arbetet. 
Men låt idrotten själv visa hur, utan pekpinnar. Det bevarar och upp- 
muntrar också det viktiga ideella arbetet.

På vårt eget regionala plan finns en rad potentiella utvecklingsom-
råden att ta itu med. Det gjorde vi tillsammans med våra sällskap 
på konferensen i Vara 29 oktober. Fokus låg på kommunikation och 
samarbete. Tankar och idéer från konferensen redovisas på annan 
plats i WI. Snart skriver vi år 2020. Därför tillönskar jag alla ett gott 
slut på det idrottshistoriska året 2019.

Roland Gustafsson 
Ordf. WIS
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Så här i Daniel Ståhl-tider så låt 
oss påminna om en annan storhet 
i diskusringen. Ricky Bruch var 
alltid en stor publikmagnet under 
sina aktiva år. 
Ett av hans bästa år i karriären 
var just år 1972, när han kas-
tade inför stortalig publik under 
Hagenspelen på Södermalms 
Idrottsplats i Skövde. 
Lennart Svensson, som var 
Hagenspelens huvudarrangör, 
har några historier att berätta om 
denne framstående idrottsman.  
Bland annat mötte arrangörerna 
Ricky på Skövde station för 
vidare transport till Södermalms 
Idrottsplats. På den tiden var 
ju det inte fråga om några TV-
pengar från Diamond Leauge och 
andra inkomstbringande idrotts-
galor, så det gällde att se till så 
att man fick ihop till levnads-
kostnaderna för att kunna vara en 
elitidrottsman. 
Ricky var inte pigg på att kasta 
om hans arvode inte ökades till 
av honom acceptabel nivå. Efter 
allvarsord av arrangörer och 
idrottsledare gick Ricky dock 
med på att fullfölja sitt åtagande, 
men om han fick utökat arvode är 
osäkert. Vid något annat till-
fälle skjutsades Ricky till någon 

tävling i Skaraborg. På frågan om 
han inte skulle värma upp innan 
tävlingen förklarade den erfarne 
idrottsmannen att det gjorde han i 
duschen.
År 1972 lyckades han till slut 
tangera Jay Silvesters världsrekord 
i diskus från 1968 på 68,40 m. 
Detta skedde vid DN-galan på 
Stockholms Stadion den 5 juli, 
och Bruchs resultat innebar även 
en förbättring av hans eget Euro-
parekord. 
Det märkvärdiga med detta rekord 
var att kastet ursprungligen mät-

tes upp till 68,38 m, vilket ju var 
svenskt och europeiskt rekord och 
därför markerades särskilt för att, 
enligt reglerna, mätas om efter 
tävlingens slut. Då hade det blivit 
kallare om kvällen, stålmåttban-
det krympte enligt fysikens lagar 
och vid ommätning noterades 68, 
40 m, nytt svenskt rekord och 
tangerat världsrekord. 
Senare på året tog Ricky även 
olympiskt brons i München efter 
Jay Silvester och Ludvig Danek.

Urban Brumm, Skövde IHS

Ricky Bruch var alltid en stor publikmagnet

Ricky Bruch på Hagenspelen i Skövde 1972

Lördagen den 24 augusti firade 
Forsvik IF 100 år med en ju-
bileumsmatch mot Degerfors 
veteraner inför en trehundrad 
publik på Forsviks eminenta fot-
bollsstadium Engvallen. Planen 
är namngiven efter veteranen 
Åke Engvall som har över 1000 
fotbollsmatcher på sin meritlista.
Ett vässat och spelhungrigt Fors-
vik i vita matchtröjor med vete-
ran Engvall som lagledare, tog 
inledningsvis hand om spelet och 
fixade strax ett ledningsmål till 
publikens stora förtjusning. 
Veteranerna från Degerfors 
kontrade dock omgående och 
allt eftersom rullade bollarna in i 
Forsviks mål. Forsvikspojkarna 
kämpade dock friskt men fick till 
slut se sig besegrade med 6 – 2 i 

en allt igenom vänskaplig match 
på Forsviks knallgröna fotbolls-
stadium.
Utöver fotboll har Forsviks IF 
även haft bandy, bordtennis, frii-
drott, gymnastik, ishockey, orien-
tering, simning och skidor som 
grenar.

Not: Forsvik är ett gammalt 
brukssamhälle ingående i Karls-
borgs storkommun vid Göta 
Kanal cirka en mil väster om 
Karlsborg.

Stig H Brehag

Forsvik IF

Prästen som hinner med allt
Ibland undras det om han har dol-
da vingar. En söndag kan bestå av 
högmässa följt av barndop innan 
det bär iväg till någon fotbollsare-
na för match med Ekedalens SK.
Fotbollsprästen Mats Löwing är 
omåttligt populär och trots sina 
61 år gjorde han sin 1 000:e seni-
ormatch i Ekedalens tröja i maj i 
år och sedan dess har det tillkom-
mit ett antal matcher.

Mats Löwing brinner för sitt 
arbete inom Svenska Kyrkan, lik-
som för föreningslivet. Förutom 
att han är aktiv i Ekedalens SK är 
han också klubbens ordförande 
sedan 2000. Han finns också med 
i styrelsen för hembygdsfören-
ingen samt den lilla syföreningen. 
Det är otaliga som undrar hur 
han får ihop sin agenda med tajta 
scheman och tider. Det sägs att 
det finns ett och annat brudpar 
som bitit sig fördärvade på nag-
larna och undrat över var Lö-
wing tagit vägen, men just i sista 
minuten brukar han stå framför 

brudparet, liksom inför föräldrar-
na som skall döpa sitt barn. Trots 
att han kanske precis innan klarat 
av en fotbollsmatch står han där 
kolugnt. Beundransvärt!

Mats började sin karriär som 
pojklagsspelare i Ekedalens SK 
i sju-åttaårsåldern. Som 18-åring 
debuterade han i A-laget och har 
varit föreningen trogen sedan 
dess. Trots sina 61 år fortsätter 
han att spela fotboll även om han 
numera hoppar in i U-laget (?). Ja, 
det är faktiskt föreningens utveck-

lingslag, men ungtupparna kanske 
behöver en ”herde” på vägen. När 
Mats gjorde sin 1 000: e match 
fick han än en gång dra på sig 
A-lagströjan med den udda siffran 
1000 på ryggen. Han fick göra 
avspark i div. IV-matchen mot 
Götene och hann med ett anfall 
där det faktiskt var snudd på mål, 
men sedan var det dags att dra sig 
mot avbytarbänken Numera gör 
väl inte Mats några större offen-
siva satsningar från sin backplats, 
men med rutinen finns han alltid 
på rätt plats i försvarsarbetet. 445 
A-lagsmatcher blev det i ESK-
tröjan och sedan har seniormat-
cherna fyllts på med matcher i 
B- och U-lag och trots sina 61 år 
och numera en bra bit över 1 000 
matcher finns det inga tecken på 
att prästen tänker ”begrava” sina 
fotbollsdojer.

Fair Play som anordnas i Tida-
holm sedan år 2000 ligger också 
Mats varmt om hjärtat. Tillsam-
mans med dåvarande kyrkoher-

den Bengt-Åke Öhgren drog 
han igång Fair Play inom Tida-
holmsfotbollen. Ett arrangemang 
som idag samordnas av Svenska 
Kyrkan, Sisu Idrottsutbildarna 
och Västgöta-Bladet.
De båda kollegorna, Mats och 
Bengt-Åke, hade börjat reagera 
på attityderna inom fotbollen. Ett 
språkbruk som inte var ok hade 
börjat krypa ner i åldrarna och 
det saknades brist på respekt för 
såväl ledare som domare och i allt 
för många fall var det föräldrarna 
som haussade upp stämningarna 

kring planen. Duon kände då att 
det var dags att belysa värdefrå-
gor. Något man har lyckats väl 
med under åren.
Under fotbollssäsongen bokförs 
samtliga varningar och utvis-
ningar som drabbar Tidaholmsla-
gen och det lag som visat mest 
justa takter får ett hederspris efter 

säsongens slut vid den s.k. Fair 
Play-galan i Kyrkans Hus. Priser 
delas också ut till spelare som 
uppträtt föredömligt på såväl pla-
nen som utanför.

Slutligen skall det nämnas att 
Mats Löwing är en helt förträfflig 
kåsör och det är många föreningar 
av olika karaktärer som anlitat/
anlitar Mats. Själv tänker jag på 
när han kåserar om ”En präst 
och hans resväska” eller varför 
inte om ”Mjölkaborden” som var 
landsbygdens samlingspunkter 
förr. Jag rekommenderar starkt att 
bjuda in Mats till en förenings-
träff, årsmöte eller något annat.
Naturligtvis kommer Mats att 
hedras av Tidaholms Idrottshisto-
riska Förening genom att han får 
en plats på föreningens Idrottsmu-
seum.

Fakta om några rekordspelare i 
svensk fotboll (seniormatcher): 
Ola Löfvendal, född 1950, Mos-
sens BK, aktiv 1965-99, 1 210 
matcher Gösta Månsson, 1948, 
Väröbacka Gif, 1965-1997, 1 149 
matcher.
Per-Ola Gidö, 1947, Hossmo BK, 
1962-2001, 1 146 matcher.
Mats Löwing, 1958, Ekedalens 
SK. 1976--, 1 005 matcher (juni 
2019).
Kent-Roger Svensson, 1956, IK 
Tuna Södra, 1971-?, över 1 000 
matcher.

Janne Kindmalm

Förre landslagsspelaren Anders Svensson undrar nog vad 
Mats Löwing åkallar vid Fair Play-galan i Tidaholm 2018. 
Foto: Västgöta-Bladet

Fotbollsprästen Mats Löwing
Foto: Västgöta-Bladet
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Ingrid Hansson 101 år och ”Still going strong”
Ingrid Hansson (gift Olsson) är 
en svensk friidrottare med hopp-
grenar som specialitet. Ingrid var 
en av pionjärerna inom damidrott. 
Hon deltog bl a 1938 i det första 
EM i friidrott där damtävlingar var 
tillåtna! 
Ingrid föddes den 30 december 
1918 i den lilla halländska orten 

Vessigebro där pappan var stins 
och man bodde i stationshuset ett 
stenkast från Ätran. 

Så småningom flyttade familjen 
till Vinberg och senare till Falken-
berg. 1941 gifte hon sig med Göte 
och flyttade till till Lysekil och så 
småningom till Alingsås där Ingrid 
bodde åren 1946-2008. 

Vi träffar Ingrid i hennes lägenhet 
i Stenhammar utanför Lidköping 
några hundra meter från Väner-
stranden. Hit flyttade Ingrid när 
hennes make gått bort och för att 
hon skulle komma närmare sina 
döttrar och deras familjer. 
Med under vårt samtal är också 
dottern Karin och svärsonen 
Thony. Ingrid bjuder på kaffe med 
hembakade bullar och flera sorters 
kakor.

Hur kom det sig att du bör-
jade med idrott?
Pappa var idrottsintresserad och 
skickade mig till ett träningsläger 
för 12-åringar i Tylösand där det 
upptäcktes att jag hade talang för 
löpning och hopp. Där hemma 
var vi tre flickor som tränade på 
kvällstid några gånger i veckan. 
Någon tränare hade vi inte, vi 
gjorde allt själva och lärde oss så 
gott det gick. 

Sedan började jag i skolan i 
Falkenberg och fick bra kondition 
genom att cykla från Vinberg till 
skolan i Falkenberg varje dag.

Men när satte idrottandet 
igång på allvar?
När jag började på läroverket i 
Falkenberg fanns det en mycket 
idrottsintresserad rektor där. 
Vi fick bl a åka till Göteborg och 
tävla och han såg även till att 
jag fick delta i Skolungdomens 
tävlingar på Stockholms Stadion. 
Där fick vi en gång bo i ett bad-
hus och sova på smala bänkar.

Hur lärde du dig att hoppa, 
teknik m m?
Ja vi hade ju ingen tränare så vi 
fick lära oss själva och hjälpa 
varandra. Vi tränade två gånger i 
veckan och det var andra flickor 
som var duktiga i både kast och 
löpning och vi provade på det 
mesta.

Hur fortsatte du med idrot-
ten efter skoltiden?
Efter realexamen fortsatte jag att 
träna och tävla för Falkenbergs 
IK och det resulterade i att det så 
småningom blev både SM-tecken 
och svenska rekord. 
Jag tävlade sedan för den klub-
ben under hela min aktiva idrotts-
karriär 

Höll ni på även på vinterhal-
våret?
Nej då var det ingen träning mer 
än lite gymnastik.

Var det bara hoppgrenar 
som du deltog i?
Nej, jag sprang även 80 och 100 
m ibland 

Vilken stil använde du i 
höjdhopp?
Jag saxade över. Vi försökte ju 
med lite annat också men det gick 
inte så bra och varken dykstilen 
eller floppstilen var uppfun-
nen då. Resultaten var ju inte så 
mycket att skryta med jämfört 
med i dag men det var en annan 
tid och det var ju bra då.

Hur såg andra på att du 
idrottade, det var ju inte så 
vanligt att flickor höll på 
med sådant på den tiden?
Det var bara positiva synpunkter, 

jag märkte aldrig av några nega-
tiva kommentarer och mina
föräldrar uppmuntrade mig. 
Pappas kompisar sade att dom 
alltid tittade i tidningen för att 
se hur högt Ingrid hade hoppat. 

Du deltog ju i det först EM 
för damer 1938 i Wien. Vad 
kommer du ihåg från det?

Ja (skratt) jag kommer mest ihåg att jag var nervös 
och gjorde en massa övertramp. Och just den dagen 
gick man över till högertrafik i Wien. Tyskland hade 
just annekterat så det var mycket soldater och poliser 
på gatorna. De följande åren blev det därför inte så 
mycket tävlande på grund av kriget.

Vad gjorde du då?
Jag gifte mig 1941 och flyttade till Lysekil och slu-
tade med tävlandet. Men sedan höll jag på med gym-
nastik väldigt mycket och var bl a med på Lingiaden. 

Har du aldrig varit skadad?
Jodå, men det var mest skrapsår efter andras 
spikskor.

Vad jobbade du med när du idrottade?
Jag arbetade på husdjursavdelningen på Hushåll-
ningssällskapet i Falkenberg där jag var sekreterare 
åt Jordbrukskonsulenten.

Följer du idrotten idag?
Ja, jag ser mycket på TV och helst på friidrott. 

Hur är det att bo i Lidköping då?
Det är toppen! Jag har barnbarn här som idrottar och 
håller på med handboll och fotboll och tennis. 
Det är mycket idrott i hela familjen och det är kul.

Som avslutning på samtalet läser Ingrids dotter 
Karin upp en text som skrevs 1936 av den legen-
dariske idrottsentusiasten och redaktören Torsten 
Tegnér i Idrottsbladet när Ingrid hade satt sitt längd-
rekord: ”Den som, efter att ha betraktat Falkenbergs-
flickan Ingrid Hansson rekordhopp, kan ifrågasätta 
damidrottens berättigande måste vara skapt som en 
nors. Det är stil över detta 5, 39 meter långa hopp. 
Det är perfekt i minsta detalj. Det är med ett ord 
sagt som en lovsång till den fria idrotten” 

Ingemar Williamsson LIHS

Så här ser Ingrids imponerande meritlista ut: 

Svenskt rekord för damer 1936 med 5,39 m i längd-
hopp och med 1,56 m i höjdhopp 1939 2 SM-guld, 
2 SM-silver, 3 SM-brons 1935-39 Hallandspostens 
första Bragdmedalj 1936. 

Deltog i det första EM för damer i Wien 1938, 
12:e plats i längdhopp.

Tidig golf i Skaraborg
Att golfbanan i Ryfors utanför 
Mullsjö i dåvarande Skaraborg 
har anor från 1880-talet, som 
Sveriges första golfbana är väl-
känt. Den anlades 1888 av brö-
derna Robert och Edward Sager. 
Edwards hustru Ida slog det 
första slaget. Banan lades dock 
ned på 1920-talet. På 1980-talet 
återupptogs golfspelet på Ryfors 
GK, som nu är en fin och populär 
18-hålsbana.

Mindre känt är att vid godset Ki-
lagården en mil sydväst om Skara 
anlades på 1920-talet en 9-håls-
bana av bröderna Erik (1874 – 
1956) och Gustaf (1880 – 1955) 

von Hofsten. Gustaf tog över 
gården, medan Erik blev bank-
direktör vid Sveriges allmänna 
hypoteksbank i Stockholm. På 
Eriks initiativ anlades banan i en 
beteshage i närheten av corps-de-
logi. Hjälp fick de av en engelsk 
golftränare vid namn Ted Roberts 
från Stockholms golfklubb.
Eriks dotter, Maud von Hofsten, 
som jag besökte för cirka 30 år 
sedan, berättade för mig att golf-
spelet ofta pågick bland betande 
kossor. Säkert fanns någon lokal 
regel, som reglerade situatio-
nen då bollen hamnat i kossans 
visitkort. Ån Flian slingrade sig 
kring golfbanan. Bröderna von 

Hofsten var säkert duktiga golf-
spelare, men även de slicade nog 
då och då ut i ån. Bröderna hade 
dock lyckats få tag i bollar som 
flöt och dem fick Maud ro ut och 
hämta med ekan.
Golfbanan var privat, men besök-
tes av flera golfare, bl.a legenda-
riske Erik Runfelt.
Banan lades ner på 1940-talet och 
några spår av banan finns inte 
längre kvar. Erik fortsatte dock 
sitt spel i Stockholms golfklubb 
och i Lidingö GK.

Gunnar Abrahamsson 
medlem i Vara-Bjertorp GK 
1987-2006. Numera medlem i 
Lundsbrunn GK och medlem i 
Götene Idrottshistoriska Sällskap.

Ingrid med sin dotter Karin

Ingrid ”saxar” i en höjdhoppstävling
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I Horla tävlar 10% av innevånarna i Triathlon
För att komma till Horla by från 
Vårgårda passerar man motor-
vägsbygget som pågår mellan 
Alingsås och Vårgårda. Nya E20 
byggs norr om byn och ska stå 
färdig 2021. Väl framme i kyrk-
byn pågår inte så mycket aktivite-
ter på ytan men vid dagens samtal 
med Bengt Olausson på fädernes-
gården på Horla byväg 9, så blir 
bilden en helt annan. 

Det sjuder av företagsamhet både 
i företag och föreningsliv. Jag 
får en känsla av att Bengt har sitt 
finger, eller rättare sagt hela sin 
kropp, med över allt.

För 25 år sedan sökte Hols IF in-
komster till sitt damlag och hade 
hört att Triathlon var en sport 
på frammatch. Problemet var att 
de inte hade någon sjö i sin by 
och närmaste vatten var den lilla 
Storsjön i Horla. En arbetsgrupp 
tillsattes och en av eldsjälarna 
från start var Bengt Olausson som 
blev banchef, ett uppdrag han 
behållit alla de 25 åren. Bengt har 
också under samtliga år deltagit 
som tävlande. Han kan inte för-
neka att han känner varje grop och 
gupp på banan men tror inte han 
haft någon fördel av att träna på 
hemmaplan. Det finns ju många 
klasser i Triathlon med varierande 
längd på banorna. I Horla gäller: 
Simning 425 m, cykling 28 km 
och löpning 8, 2 km. Bengt berät-
tar stolt om hur fint vatten de har 
i Storsjön. Medan andra sjöar i 
närheten periodvis haft badförbud 
i sommar så har sjön i Horla haft 

perfekta värden med ett PH på 6, 
8-7, 0. Eftersom tävlingen går i 
början av augusti har de senaste 
somrarna också erbjudit ”ljum-
met” vatten. Jag kan bara intyga 
att detta är också mitt intryck. 
När vi i förra sommarens värme-
bölja plaskade med små barnbarn 
i sjöarna runt Vårgårda var det 
bara i Storsjön i Horla som inte 
vattnet grumlades vid banrens lek!

Storsjöstrand 
En stor del av byn 
är engagerad i den årligen åter-
kommande Triathlontävlingen. 
I själva byn bor ca 200 personer 
och räknar man in hela Horla 
socken så handlar det om ca 400. 
Av dessa ställer 50-60 upp som 
funktionärer och 30-40 från trak-
ten deltar i tävlandet. Totalt upp-
gick antal tävlande i år till 450. 
Sedan tre år kör man en ungdoms-
tävling som samlar 70-80 delta-
gare. Det är numera två föreningar 
som står som arrangörer och del-
vis består av samma personer. Det 
är Horlas Friskvårdsförening och 
Equmeniakyrkan Storsjöstrand. 
Den sistnämnda är ett ämne för 
sig som kan förtjäna en egen 
artikel som förebild för gediget 
frivilligarbete. Bengt säger att han 
vid byggstarten på Storsjöstrand 
lovade att han skulle vara först 
och sist på bygget. Så blev det.
Flera Equmeniakyrkor runt Horla 
gick samman och byggde till- och 
om sommargården Storsjöstrand 
till en modern och funktionell 
kyrka med väl tilltagna fören-
ingslokaler som också hyrs ut 
till grupper som vill komma nära 
naturen och idka friluftsliv. 2017 
förlade Westgöta Idrottshisto-
riska Sällskap sitt sommarmöte 
till Storsjöstrand. Där och då 
intervjuade jag Gösta ”Fåglum” 
Petersson med anledning av att 
det var 50 år sedan bröderna vann 
VM i Tempo i holländska Heerlen 
1967. 

Pengarna som kommer in på täv-
lingarna satsas till stor del tillbaka 
i utrustning som kommer många 
i byn och Storsjöstrands gäster 
till del. Det är hopptorn, kanoter, 
beachvolleybollplan, frisbeegolf-
bana, boulebana, m.m.

Från Triathlon i Horla till 
Ironman 
Flera funktionärer har smittats av 
de tävlandes entusiasm och har 
efter att ha prövat Horla Triathlon 
utmanat sig själva och satsar på 
Ironman. Bengt namnger fem 
mer eller mindre unga Horla-
bor som nu tränar för fullskalig 
Triathlon. Det är Fredrik Davids-
son, Jonathan Davidsson (far och 
son), Tomas Bergstrand, Joakim 
Alriksson och Pontus Johansson. 
De hade nog aldrig kommit på 
idén om de inte bott i Horla och 
upplevt dessa tävlingar. För dessa 
väntar: 3,86 km simning, 180 km 
cykling och ett maratonlopp på 
42195 m.
För Bengt började det med cyk-
ling. När Fåglumbröderna var 
som framgångsrikast var Bengt 
junior och det hände att deltog i 
samma tävlingar men i olika klas-
ser. Det blev många tävlingsår på 
cykel. Bengt cyklar fortfarande 
en hel del. Efter en dag i skogen 
så blir det flera gånger i veckan 
också en cykeltur på kvällen. 
Lite för ofta och för långt enligt 
hustrun Marianne. Framför oss 
på köksbordet står en vacker 
blomsterbukett som är ett tack till 
avgående ordförande för vägsam-
fälligheten. Nu varvar Bengt upp 
inför älgjaktsäsongen. Det är en 
hel del att hålla ihop eftersom han 
är ordförande i Vårgårda älgsköt-
selområde. När jag frågar vad 
det innebär får jag veta att i detta 
område ingår 42 jaktlag med ca 
100 jägare. En hel del att hålla 
reda på!
Är du lite av en byhövding, frågar 
jag. Nej, säger Bengt men håller 
med om att han kanske kan kallas 
byäldste. En vital 70-åring som 
fungerar som en sammanhållande 
länk i Horla by.

Inte oväntat har vi en utmätt tid 
för vårt samtal. När jag åker till-
baks till Vårgårda så åker Bengt 
till Falköping för att spela gitarr 
i sånggruppen Goa Gubbar som 
idag spelar och sjunger på en 
dagledigträff i Falköping. 
Var kommer Goa Gubbar ifrån? 
Från Horla med omnejd, så klart.

Bengt efter årets målgång som 
innebär att han fullföljt alla 25 
triathlonlopp dom arrangerats i 
Horla  Foto: Marianne Olausson

Bertil Hedlund

Varaslättens Ishockeyklubb
1969 gjordes en sammanslagning 
av tre föreningars ishockeysektio-
ner: Vara SK, IFK Emtunga och 
Vedums IK, som gick ihop och 
bildade Varaslättens Ishockey-
klubb. Egentligen ville man bara 
heta Slättens IK, men det fanns 
redan en förening i Bohuslän med 
det namnet. 
I folkmun hette emellertid is-
hockeylaget från Vara enbart 
Slätten. Varaslättens IK fick sta-
tus som Div. III-lag redan första 
säsongen, tack vare IFK Emtung-
as serieseger säsongen innan. 

För två av spelarna betydde det 
tre seriesegrar i tre olika sporter 
samma år! De båda spelarna var 
Claes-Gunnar ”Lellen” Lundgren 
– IFK Emtunga ishockey, Jungs 
BK bandy och Tråvads IF fotboll 
– och Rune ”Jamaica” Ohlsson – 
IFK Emtunga ishockey, Jungs BK 
bandy och Jungs IF fotboll.

Förutom spelare bidrog IFEK 
med byxor och lagledaren Gö-
ran Gustavsson. Tanken bakom 
sammanslagningen var egentligen 
att förstärka IFK Emtunga (som 
i sig redan hade fått spelare från 
nedlagda Tråvads IF) med de 
bästa spelarna på slätten, för att 
bli ett stabilt Div. III-lag. Så högt 
i seriesystemet hade inget av de 
lokala ishockeylagen tidigare 
spelat. Farhågorna var dock stora. 
Skulle spelarna från ”ärkeriva-
lerna” Emtunga och Vara hålla 
sams? De dynamiska ledarna 
Bertil Gustavsson (IFK Emtunga) 
och Eric Siesing (Vara SK) hade 
emellertid föregått som enande 
exempel redan vid bildandet. 

Vad skulle bortalagen säga när de 
kom till Vara – där fanns ju ingen 
konstfrusen bana, som det gjorde 
på alla andra ställen på den nivån. 
Just året 1969 skulle intäkter från 
Vara Barnens dag öronmärkas till 
en konstfrusen isbana i Vara. Det 
gjordes t.o.m. en revy med iste-
mat: Känd-is-revyn ”Håll i dej” 
med kända Varabor gick för fulla 
hus. Vid den obligatoriska Bar-
nens dagskortegen genom sam-
hället förekom flera plakat med 
fyndiga slogans om en förväntad 
isbana. 

Att det var Barnens dagsgene-
ralen Karl-Erik Borg som låg 
bakom såväl revyn som pla-
kattexterna är en annan femma. 
Man kan dock konstatera att 
resultatet frös in. Politikerna 
visade sitt ”kallsinne” i frågan 
och föredrog att prioritera annan 
”hetare” verksamhet. 
Något konstfruset blev det inte, 
men Varaslättens IK kunde i 
alla fall spela de flesta av för-
sta säsongens hemmamatcher 
på Torsvallens och Mossbrotts 
rinkar. 
Förutom ishockeyspelarna från 
slätten, tillstötte en spektakulärt 
värvad ”utböling”: Bert Karls-
son från Skara, som spelade med 
Varaslättens IK under två sä-
songer. Bert körde dock sitt eget 
race (redan då) – på grund av sina 
övriga verksamheter (redan då) 
åkte han i sin Mustang även till 
bortamatcherna för att komma 

snabbare hem. En annan ”utbö-
ling” bör också nämnas: Roland 
Mattson. Han var gymnastikdi-
rektör vid Alléhallen i Vara och 
allmänt idrottskunnig. 
Roland Mattson var som spelande 
tränare för ”Slättingarna” en stor 
tillgång. Han blev senare tränare 
för V. Frölunda IF i högsta serien.

Hur gick det då för Varaslättens 
IK? Ordföranden Klas Karlsson 
gör inför andra verksamhetsåret 
en summering i programbladet: 

”Tänk att bara efter ett år är vi 
nästan beredda att hurra i Slättens 
IK. Det finns nämligen anledning 
efter flera fina framgångar och 
fullständigt avklarade födslovån-
dor.

Vi klarade sammanläggningen av 
de tre ishockeysektionerna i Vara 
SK, Vedums IK och IF Emtunga-
kamraterna. När arvfiender samsas 
och arbetar gemensamt för ett mål 
då går det tydligen att överraska 
även de största pessimister, det 
har vi visat genom sammanslag-
ningen.

Vi har klarat det första året med 
allt vad det innebär av ekono-
miska svårigheter och att hitta rätt 
i de byråkratiska irrgångarna hos 
organisationer och myndigheter. 
Det tyder på bra grabbar i styrelse 
och sektion redan från början.
Vi har klarat det första året i Div. 
III där ett lag från Vara aldrig 
tidigare spelat. 

Det blev inte idel segrar och ingen 
serieseger men vi hängde med 
bred marginal kvar i serien och det 
var det vi kämpade för. Det visar 
att det finns gott gry och mycket 
kunnande hos våra ishockeyspe-
lare. Det visar också att grabbar 
från olika delar av kommunen kan 
bilda ett lag med en härlig lagmo-
ral när de en gång bestämt sig”.

Efter andra säsongen i trean valde 
Varalättens IK att självmant kliva 
ner ett steg. Hemmamatcherna 
fick oftast spelas i Grästorp, 
på grund av milt väder. 
Därmed uteblev publikintäkter 
gentemot när matcherna spelades 
i Vara. På Torsvallen kunde pu-
bliksiffran ligga mellan 3-400. 
Tre säsonger i fyran gav två serie
segrar. Trots det valde Slättens IK 
att vara kvar i den lägre serien. 

Efter fem säsonger var det emel-
lertid slut på verksamheten. 
1973/74 blev sista säsongen för 
Varaslättens IK. Avsaknad av 
konstfruset och milda vintrar var 
de huvudsakliga orsakerna till 
nedläggelsen.

Carl-Owe Johansson
Vara IHS

Mångsysslande Claes-Gunnar 
”Lellen” Lundgren, Fyrunga
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Östra Frölunda IF
Jag hade förmånen att vara 
lantbrevbärare i Östra Frölunda i 
över 30 år och det har präglat min 
positiva syn på denna by. 
Lantbrevbärarjobbet var de första 
20 åren helt annat än nu för tiden.
T.ex var jag i stort sett varje dag 
inbjuden på kaffe, det var till och 
med så att kunderna fick boka in 
dag för att lantbrevbäraren skulle 
komma in på kaffe och goda 
smörgåsar. 
Dessutom var jag tränare för fot-
bollslaget i tre fina år.
Östra Frölunda startade sin fot-
bollsutövning i början av 1920-ta-
let. Detta under ganska primi-

tiva omständigheter men fotboll 
spelades ändå med stor glädje och 
inlevelse.
I början hette laget ÖFIK och när 
man för första gången ställde ett 
lag på benen fick grabbarna spela 
i vad kläder och skodon dom 
själva kunde skaffa. 
Så det blev både pjäxor, stövlar, 
lågskor och gymnastikskor för de 
få som hade möjlighet till detta. 
Men glädjen att lira boll fattades 
aldrig.Vid en av de tillfälliga pla-
nerna fanns det en handlare som 
välvilligt höll butiken öppen så 
att ungdomarna kunde gå dit efter 
träningarna och prata och en och 
annan pilsner slant också ner.
1934 bildades Östra Frölunda IF 
och 1939 började förberedelserna 
för en ny fotbollsplan och två år 
senare invigdes planen med en 
match mot grannklubben Hols-
ljunga som slutade 4-4. 
Förste hemmaspelare att göra mål 
på Hagavallen, som planen döptes 

till, var Kurt Andersson. 
Kurt försåg sedan föreningen med 
två söner Lasse och Tomas. 
Dessa två herrar spelade sedan 
många år för föreningen och efter 
den aktiva tiden gjorde de många 
år som ledare.
1951 var det dags för invigning av 
nya Hagavallen med mått enligt 
fotbollsförbundets regler.
Invigningsmatchen spelades mel-
lan en Kindaholmskombination 
och Elfsborgs slocknade stjärnor 
inför den fina publiksiffran 650 
personer.Efter matchen gavs det 
bankett på Hids Gästgiveri för 
alla som medverkat och senare på 

kvällen blev det dans på den när-
liggande Hids festplats.På den ti-
den var omklädningsrummen väl-
digt små och varken vatten eller el 
var indraget.Ville man duscha fick 
spelarna springa de dryga 40 met-
rarna mellan stora furor och ställa 
sig under ett uppborrat 200 liters-
fat och duscha eller att springa ner 
till Ätran och hoppa i. 
Vattnet i ån var inte alltid så rent 
och vid något tillfälle kom det en 
död gris flytande.
Allt eftersom har anläggningen 
förbättras och sedan 1984 är 
Hagavallen en jättefin anläggning.

Föreningen spelade under åren 
1979-1982 i Hallandsserien men 
kom tillbaka till Västgötafotbol-
len 1983 och var aktiv till 1998 
med som bäst fyra år i div.5. 
1998 bildades Kindaholms FF 
en sammanslagning av följande 
föreningar Östra Frölunda, Mår-
daklev, Kalv och Håcksvik.
Herrar fostrade i föreningen som 
spelat högre upp kan nämnas 
Hasse Nyhage och Sten Berg 
Elfsborgs juniorlag, Per-Anders 
Eriksson, Elfsborg, Morgan An-
dersson, Grimsås gamla div.2 och 
Larry Andersson, Grimsås och 
Norrby.
1974 startade ÖFIF upp ett dam-
lag som sedan höll på fram till 
1982. Laget krönte sin verksam-
het med att bli seriesegrare 1981, 
men sedan blev det bara spel ett 
år till.
ÖFIF: s främsta idrottsperson 
genom tiderna är utan tvekan 
Ann-Kristin Lindkvist. 
Hon spelade många år för Öxa-
bäcks damlag i allsvenskan och 
var utan tvekan en av stöttespelar-
na vilket också renderade henne 
att ikläda sig landslagströjan. 
Detta gjorde hon över 30 gånger 
och hon är för alltid ett aktat 
naqmn inom damfotbollen.
Berit Lundgren, även hon från 
Östra Frölunda, spelade många år 
för Öxabäck i allsvenskan.
Kindaholm har under senare år 
haft ett duktigt damlag men även 
på den sidan har det varit svårt att 
få ihop ett lag så numera är laget 
sammanslaget med Svenljunga 
och all verksamhet är förlagd dit.
Många idrottsplatser på landsbyg-
den förfaller efter det att verk-
samheten lagts ner och eldsjälarna 
inte orkar mer.

Den vackra Hagavallen fick i år 
ovälkommet besök av vildsvin 
som bökade upp båda planerna.
Ett försök gjordes att återställa 
planerna men bara några dagar 
senare hemsöktes Hagavallen åter 
av vildsvinen och förödelsen blev 
än värre.
Detta tillsammans med att ingen 
verksamhet finns gör att Haga-
vallen försvinner för alltid och 
kvar står ett fint klubbhus och en 
relativt ny läktare.
Så var denna sannsaga all.

Urban Lidrot

Hagavallen

Ann-Kristin Lindkvist

Så sprack sviten
Sven Jonasson är tillsammans 
med Anders Svensson utan tvekan 
Elfsborgs mest ikoniska spelare 
genom åren. Sven håller också 
fortfarande rekordet när det gäller 
antalet allsvenska matcher i följd. 

Från debuten mot AIK 1927 fram 
till april 1943 spelade han således 
osannolika 334 allsvenska match-
er i oavbruten följd. 
Siffran har i Fotbollsförbundets 
officiella statistik i och för sig 
ändrats till 332 eftersom Malmö 
FF diskvalificerades och degra-
derades säsongen 1933/34 och 
därmed ströks deras matcher ur 
rullorna.

Men varför sprack sviten då? 
Skador eller? Nej, svaret syns här. 
Sven var som så många andra 
män under andra världskriget in-
kallad i beredskapen och var här 
som synes kusk. 
Och när det var dags för den 335 
matchen, mot Sandviken, så fick 
han helt enkelt inte permission. 

Elfsborgs försök att överklaga 
hela vägen upp till försvars-
ledningen ledde inte till någon 
framgång och därmed var sviten 
bruten.
Det allsvenska spelet återupptogs 
emellertid per omgående och 

sammantaget blev det hela 411 
sådana matcher för Sven som var 
Elfsborg trogen under hela sin 
elitkarriär.

Tommy Olsson

Sven Jonasson under beredskapstiden   Foto: BIS Arkiv

Innan mobiler och datorer
Att lyckas få tag i det lokala 
favoritlagets matchresultat förr i 
tiden var inte alltid så lätt. 

Särskilt besvärligt var det när det 
spelades bortamatch. 
Möjligen något enklare om man 
råkade bo i en stad, då den lokala 
tidningen oftast visade resultaten 
i något av sina skyltfönster. 

Detta lockade stora skaror intres-
serade som flockades runt denna 
dåtida informationskälla. 

Söndagar med bland annat Stryk-
tipsraden generade stora folkmas-
sor till den här för många, en av 
veckans höjdpunkter. 

Om man däremot bodde på 
landsbygden, så kunde man ringa 
till lokaltidningens sportredak-
tion och vackert säga att man var 
prenumerant och fråga om man 
möjligtvis kunde få det efterläng-
tade slutresultatet. 

Att vänta till dagen efter och få 
läsa tidningen kändes som en hel 
evighet.

Text: Lennart Odéen
Foto: BIS Arkiv
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En lysande handbollskarriär och mer än så…
Per-Olof ”Peo” Larsson 
1924 -2008

Alingsås har fostrat elit i en rad 
olika idrotter. Per-Olof Larsson, 
känd som ”Peo”, är en av dessa. 
I mitten av 1900-talet spelar han 
både handboll och fotboll på 
elitnivå. 
I handboll blev det två VM-med-
aljer i guld och flera SM-guld. 
En landskamp fotboll vittnar om 
Peo´s mångsidighet. 

Per-Olof Larsson föddes på 
Hisingen i Göteborg 1924. Ett 
par år senare flyttar familjen till 
Alingsås. Tidigt blev Peo kompis 
med den ett halvår yngre Lennart 
Bergelin. 
Under sommarloven tränade de 
båda tennis på grusbanorna i 
Plantaget och Nolhaga. De höll 
på från mornarna och så länge de 
orkade och hade roligt. Kanske 
grundades Bergelins lysande 
tenniskarriär dessa somrar.

Nyckelspelare i handboll 
Peo valde en annan idrott. Under 
skoltiden hade han börjat spela 
handboll. KFUM blev hans första 
klubb. Efter ett par år gick han 
över till Sörhaga IK, då stans 
ledande handbollsklubb med 
seriespel i division II. 

1949 är Peo är kontorist på 
Suchard, välkänd godisfabrik i 

Alingsås. I samband med en korp-
match mot SJ:s Centralverkstäder 
i Örebro i händer något. 
SJ:s målvakt är Göte Edgren, som 
även vaktar målet i allsvenska 
Örebro SK. 
Peo gör sju-åtta mål på denne eta-
blerade burväktare. Vid banketten 
efteråt blir Peo och Göte Edgren 
placerade vid samma bord. 
Kort efteråt är Peo värvad till 
Örebro SK! 

1951 tar hans nya klubb SM-guld. 
Peo är mittnia och spelmotor. 
Teknik och speluppfattning är 
hans kännetecken. Redan 1950 
hade han spelat sin första A-lands-
kamp. Motståndare var Finland 
hemma i Örebro. Det blir ytterli-
gare 16 A-kamper.

Peo:s andra idrott blir fotboll. Han 
spelade i både AIF och Holma-
lund innan flytten till Örebro. 
Där börjar han träna med ÖSK, 
då i allsvenskan. Debut gör han 
mot Elfsborg. 
Han fortsätter i den nya klubb-
dressen en tid framåt. Men trots 
Peo:s kämpaglöd ramlar ÖSK ur 
allsvenskan. 

Ett år senare är klubben åter i 
den högsta serien. Ett par år spelar 
Peo både fotboll och handboll i 
ÖSK. Han gör sin enda lands-
kamp i fotboll 1951 mot Island i 
Reykjavik. 

Två spelare har representerat Sve-
rige i både handboll och fotboll: 
Lennart Wallin (IFK Göteborg 
och IK Tord, Jönköing) och Peo. 
Fler lär det inte bli! 
Sommaren 1952 blev Peo uttagen 
till ett träningsläger inför ute-VM 
i handboll. Då känner Peo att det 
är dags att lägga fotbollsskorna på 
hyllan och satsa på handbollen.

Frånsett några kortare jobb i ung-
domsåren, är Peo klädföretaget 
Melka troget i alla år. 
Det innebar flytt mellan olika 
försäljningsställen. 1953 - 1955 
gällde Göteborg. 

Då blev det handboll i Heim. 
Det blir allsvenskt guld våren 
1955 och dessförinnan VM-guld 

1954. Sedan ny flytt nu till Karl-
skoga och spel hos ÖSK igen. 
Två allsvenska guld blir det åren 
1956 och 1957. 

Nu börjar även en annan karriär. 
Peo möter Monica. De gifter sig 
1958 och snart utökas familjen 
med två döttrar och en son.
Familjen flyttar runt, först till 
Växjö, sedan Sundsvall och 
därefter åter Göteborg. 

En prissamling som täcker 
ett idrottsliv 
Peo:s önskan var att Alingsås 
Idrottshistoriska Sällskap skulle 
ta hand om hans prissamling. 

Det är en välkommen uppgift 
för AIHS. I klubblokalen finns 
ett särskild prisbord och en 
monter med minnen från Peo:s 
mångsidiga och framgångsrika 
idrottskarriär.

På bordets mitt blänker två VM-
medaljer i guld: den ena från 
1954 i innehandboll med Sverige 
som arrangör och den andra från 
utehandboll 1952 där Schweiz 
var värdland. 
Runt dessa ståtar fyra allsvenska 
guld i handboll; 
1950/51 (Örebro SK), 1954/55 
(Heim, Göteborg), 1955/56 och 
1956/57 (Örebro SK).

Dessa ”tunga” mästerskapsme-
daljer omges av en diger samling 
priser i en rad olika idrotter. 

Handboll och fotboll dominerar 
men tennis, bordtennis, friidrott, 
skytte, bandy och curling är 
andra idrotter, där Peo erövrat 
medaljer, pokaler och andra 
utmärkelser. 

Curling är ingen idrott för 
alingsåsare, med undantaget 
Per-Olof Larsson. 
Fem utmärkelser från Medelpads 
Curlingförbund vunna i slutet 
1960-talet, vittnar om detta. 
Han var då knuten till Melka 
i Sundsvall.

Roland Antehag

Per-Olof ”Peo” Larsson när han 
spelar i Örebro SK

WIS på resa
Årets idrottsresa i WIS regi ge-
nomfördes 25-26 oktober. Vi var 
fyrtio deltagare som styrde kosan 
mot Växjö och Arenastaden här. 
Besöket inleddes med lunch var-
efter vi visades runt i de många 
anläggningarna.

Och det var en imponerande 
mängd sådana. Mest omtalade är 
ju Myresjöhus Arena där Öster 
och Växjö DFF numera spe-
lar samt Vida Arena där Växjö 
Lakers håller till. Men här finns 
också Fortnox Arena för inneban-
dy, Telekonsult Arena, Tipshal-
len och gamla Värendsvallen där 
friidrotten håller till och mycket 
annat plus bostäder, friskola och 
företag. Imponerande!

Det ekonomiska upplägget när det 
gäller anläggningarna är att kom-
munen lånar ut pengar till fören-
ingarna som sedan själva ansvarar 
för och driver anläggningarna. 
Sammanlagt har man lånat ut ca 
600 miljoner. 
Vida Arena kostade 269 miljoner 
och Myresjö Arena 204.

Efter rundvandringen var det dags 
för den hemliga gäst som avise-
rats. Det visade sig vara Agne 
Bergvall, välkänd tränarprofil som 
bl a arbetat med Carolina Klüft. 

Agne driver numera företaget 
High Performance Center med nio 
anställda. Han berättade engage-
rat om idrottsprofiler han mött 
och arbetat med och om allt som 
måste fungera för att träning ska 
ge resultat där han särskilt lyfte 
fram vikten av en helhetssyn och 
trygghet och glädje.

Han gav också bränsle till den de-
batt som finns inte minst i Borås 
om fotbollsspelare verkligen trä-
nar tillräckligt mycket och berät-
tade naturligtvis om sitt samarbete 
med Carolina Klüft.

Efter inkvartering och middag 
var det sedan dags för en trevlig 

stund med Mats Tallkvist som 
skrivit boken ”Idrottsplatser i 
våra hjärtan, en kulturspaning på 
genuina idrottsplatser från söder 
till norr” tillsammans med Göran 
Willis och fotbollsprofilen Ronald 
Åman. 

Dag två inleddes med att väst-
götabördige (Bollebygd) Lars 
Klaar berättade om sin förnämliga 
samling klubbnålar (ordnade geo-
grafiskt), enligt Carl-Erik Jonsson 
Sveriges allra bästa. 

Lasse hade perspektiv på sitt sam-
lande som han menade byggde 
på ett genuint intresse för historia 
över huvud taget och för idrott 
och konst, något som han verk-
ligen fick fram i sitt kunniga och 
roande föredrag.

Därefter var det dags att embar-
kera bussen och åka till Mullsjö, 
västgötsk kommun som numera 
efter folkomröstning tillhör Jön-
köpings län. 
Här blev det en god lunch på 
Björkhaga, en lunch som avsluta-
des med att Bosse Carlsson, 

en av de tre orienterande bröder-
na Pontus, Bosse och Kalle C, 
läste egna dikter och berättade 
historier på västgötamål.

Sista anhalt på resan var ett 
besök på Svenska Trägubbemu-
seet, ett privat museum som helt 
utan offentliga bidrag drivs av 

eldsjälen Lars Axenfjord. 
Där finns en helt fantastisk sam-
ling om drygt 2 000 träskulpturer 
av både kända träsnidare (Axel 
Pettersson, Döderhultaren) och 
mera okända sådana att beskåda.

Mätta av god mat, föredrag och 
upplevelser vände vi sedan hemåt 
efter en mycket lyckad resa. 
Lars-Göran Bengtsson, Carl-Erik 
Johnsson och Lennart Karlsson 
som arbetat med den ska ha ett 
stort tack!

Tommy Olsson
Foto: Lennart Odéen

Tibro IHS Christer Carnegren och 
Håkan Larsson med Myresjöhus 
Arena som bakgrund

Efter lunch i Växjö var det dags för visning av Arenastaden. 
Projektledare Mikael Johansson, guidade förnämligt i denna 
fantastiska arenaanläggning

Dagens hemliga gäst var Agne 
Bergvall som tränade världsstjär-
norna Carolina Klûft och syst-
rarna Kallur
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Vi sköv undan bänkarna
- 1961 var jag nyutbildad små-
skollärare vid seminariet i Skara. 
Jag fick omgående anställning 
i Velanda, en mindre ort en mil 
utanför Trollhättan, berättar Berit 
Ulfström.
Skolan, Skinnemo skola, var en 
liten byggnad. Den innehöll ett 
klassrum, ett rum där läraren bod-
de och en korridor, som användes 
som ”bamba”.
Undervisningen skedde i B-form, 
d.v.s. årskurs 1 och 2 skolades 
samtidigt.

”Gymnastiksalen”
 - Vi följde samma läroplan som 
alla andra skolor. Men det fanns 
ett problem. Ämnet gymnas-
tik, efter LGR-69 (Läroplan för 
grundskolan) gymnastik med lek 
och idrott, var svårt att genomföra 
fullt ut. 
Vi hade ingen gymnastiksal, utan 
klassrummet fick användas.

- Vi sköv undan bänkarna mot 
väggarna och ställde dem ovanpå 
varandra, när vi skulle ha gym-
nastik, så vi fick en liten yta mitt i 
klassrummet, minns Petter Major, 
som var elev 1976-78.

Gymnastik inomhus
- Eftersom ”gymnastiksalsytan” 
var liten, var övningsförrådet 
begränsat, säger Berit, bl.a. be-
roende på hur många elever det 

var. Vanliga och populära lekar 
var tunnelboll, gömma nyckel och 
blindbock. 

Särskilt efterfrågad var leken 
Trollskinn. Vi hade en ärtpåse, 
som en elev fick försöka träffa 
någon med.

Så många gymnastikövningar 
gick inte att genomföra. Ytan var 
för liten och några redskap fanns 
inte.
- Men vi hade ett par långbän-
kar i korridoren, som vi lyfte in 
i klassrummet. På dem kunde vi 
öva balansgång och harskutt. 

Andra balansövningar var att gå 
med en ärtpåse på huvudet och 
försöka att inte tappa den. 
Så småningom fick vi möjlighet 
att låna kassettband, ”Rörelser 
till musik”, från AV-centralen i 
Trollhättan.

- Välsignat! sa en kollega, när den 
nyheten kom.

- Vi var ofta utomhus på idrotts-
timmarna, säger Lisa Gottlow, 
elev 1979-81. Därför längtade jag 
till innegymnastiken, även om 
den var begränsad till innehållet.
- Fröken Berit var alltid noga med 
att vi bytte om till gymnastikklä-
der när vi var inomhus, berättar 
Petter. Flickorna fick byta i lära-

rens rum och vi i korridoren.
Men någon dusch fanns inte. 
Å andra sidan blev vi ju inte hel-
ler speciellt svettiga.

- Fröken Berit såg till att vi inte 
satt stilla alltför länge. 
Flera gånger per dag bröt hon 
lektionerna för minipauser. 

Då genomförde vi några gymnas-
tikövningar eller lekte Följa John 
inomhus, minns Lisa. 
Hon var före sin tid!

Utomhusgymnastik
- Avsaknaden av gymnastiksal 
gjorde att vi var utomhus, så ofta 
vi kunde, säger Berit. 
Skolgården var ganska stor, så 
den användes flitigt. Vi spelade 
mycket brännboll där. Vi lekte 
sista paret ut, hoppade hage och 
rep och hade stafetter.

På rasterna spelade eleverna ofta 
fotboll. Vi fick ett par mål upp-
satta för att underlätta.

Vi hade ett par skogsområden 
inom närhåll. Där lekte vi dunk-
gömme, kurragömma och titt i 
buske.
Vintertid blev det ofta pulkaåk-
ning. Det blev också snölekar, 
t.ex. snöbollskrig. 
På friluftsdagar försökte vi få till 
någon skidtur.
Ibland spolade några föräldrar 
upp en isbana i närheten. Då blev 
det skridskor. För mig blev det 
mest att knyta skridskor, minns 
Berit.

En ny tid
Velanda växte kraftigt under 
80-talet och en ny skola behöv-
des. Mot slutet av årtiondet var 
den på plats med en stor gymnas-
tiksal.
- Det blev en stor omställning för 
mig vad gäller gymnastikunder-

visningen. Eftersom det var en 
välutrustad gymnastiksal, behöv-
des ett helt annat övningsförråd. 
Som tur var fick jag god hjälp av 
en fritidsledare.

Dagens elever, som är vana vid 
välutrustade gymnastiksalar och 
idrottshallar, kan knappast före-
ställa sig de mindre byskolornas 
verklighet på gymnastiklektioner-
na. Det var en stor utmaning för 
lärarna att undervisa i ämnet.
- Men jag hörde ingen som kla-
gade över gymnastiken, slutar 
Fröken Berit, som hon allmänt 
kallades av alla i Velanda.

Lennart Karlsson

Skinnemo skola

Fröken Berit

Gymnastiksalen i Skinnemo skola
Foto: Gärdhems Hembygdsförening

Landbanan i Vänersborg poleras inför 
en kvalmatch till allsvenskan i bandy på 
1950-talet             Foto: Bis arkiv

Bobåkare från 1944. Klart för start i Bob-racet i stadsdelen 
Strömslund i Trollhättan.
Från vänster, Kenneth Börjesson, okänd, Bernard Skogs-
berg, (utan bob), Rolf Hedendal, Harry Lindell, Putte 
Skogsberg och Göte Engdahl.

Sollebrunnsori-
enteraren Erik 
Hallén tog med 
sig trotjäna-
ren Linda till 
Kungajakten 
på Hunneberg 
för att hjälpa 
Kungen att dra 
fram älgarna. 

Foto: Bis arkiv
Motorklubben Saxarna från Borås med 
”småsaxar” som masters         Foto: Bis arkiv
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Som sagt var...
Varje förening är unik, med någon 
form av särprägling hos samtliga.
En idrottsförening har en klubb-
dräkt, ett klubbmärke, en klubban-
da, eventuellt en sedan årtionden 
särpräglad spelstil, ja, helt enkelt 
något man kan identifiera en för-
ening med, något bestående, något 
som medför givna traditioner.

Sedan finns det föreningar av 
motsatt art, som gjort till tradi-
tion att förändra, att bryta med 
det förgångna, att se och skapa 
nya möjligheter, att trampa upp 
nya spår istället för att kliva i de 
gamla nötta spåren. 
Vi kan ta några exempel på den 
senare varianten.

Föreningar där förändring-
ens vindar blåser 
Elings IK hade en ojämn fotbolls-
plan som till stora delar bestod 
av sand. En ny plan och ny plats 
var nödvändigt. Inne i Flöttorp-
skogen, några hundra meter bort 
fann klubben en idyllisk plats för 
ändamålet. 
Problemet var bara att skogen låg 
i grannsocknen Barne-Åsaka. Inte 
kunde väl Elings IK spela i Barne-
Åsaka? 
Problemet löstes på ett galant sätt. 
Man bytte helt enkelt namn. Ini-
tialerna behölls om än i omvänd 
ordning. Någon kluring person 
kom på namnet IK Elmer. Försök 
har gjorts att tyda det till ”Eling 
med reserver”. 

Med en ny fotbollsplan och ett 
nytt namn skördade klubben 
snabbt framgångar med serie-
segrar två år i rad. 
Numera tillhör Eling Vara kom-
mun och Barne-Åsaka Essunga 
kommun. Å andra sidan har IK 
Elmers fotbollsplan flyttats cen-
tralt till Jonslund och fotbollsmäs-
sigt sammanslagits med 
Fåglums IF. 

I den västra utkanten av Levene 
socken harvade det mediokra fot-
bollslaget Skårs AIS på 1940-talet 
i Varaserien – ett seriesystem 
utanför Västergötlands Fotbollför-
bund. 
Granne med deras fotbollsplan 
Björkevi låg festplatsen Skogs-
lund – om än i Sparlösa socken. 
Eftersom festplatsen var populär 
kanske fotbollslaget kunde öka sin 
popularitet genom att också kalla 
sig för Skogslund? 
Sagt och gjort: av Skårs AIS blev 
det 1949 Skogslunds IF. 
Den gamla svart-vitrandiga dräk-
ten byttes till röd-vitt. Taktiken 
gav utdelning. Med namnbytet 
kom framgångarna och kliven i 
seriesystemet blev sensationellt 
stora. 

IFK Emtunga 
I Västgötaserien klass III E, 
startade hösten 1927, hette ett av 
lagen IF Önumskamraterna. När 
vårsäsongen 1928 startade hade 
namnet ersatts av Emtungakamra-
terna. Anledningen till namnbytet 
torde helt enkelt varit ett missför-
stånd, som ännu inte är helt utrett. 
Med det nya namnet blev det 
serieseger 1930-31. 

I det till Älvsborgsserien upp-
flyttade laget återfanns blott en 
i Önum boende spelare. Resten 
kom utifrån. 
Efter nedflyttning försvann många 
av ”utbölingarna” och de gamla 
Önumspojkarna fick åter plats i 
representationslaget.
För att understryka föreningens 
”byteshandel” i tiden kan nämnas 

om ett annorlunda festarrang-
emang. Vanligtvis anordnades det 
danser på Mossbrott, men under 
pingsthelgen 1931 hade IFK Em-
tunga flyttat dansbanan till Lida-
fors i Edsvära. 
Där anordnades en boxningsupp-
visning, där den till namnet ny-
bildade Tråvadsorkestern Playing 
Boys stod för dansmusiken. 
Efter helgen flyttade klubben 
tillbaka dansbanan till Mossbrott. 
I slutet av 1940-talet gjordes ännu 
ett byte i föreningen. 

B-laget bestod av talangfulla 
ynglingar, som 1947-48 tog hem 
Varaserien. Det i sin tur berättiga-
de till uppflyttning till förbunds-
nivån, Centralserien. Där spelade 
emellertid redan klubbens A-lag. 
Det blev en intern uppgörelse. 
Man bytte helt enkelt spelare i de 
båda lagen! Efter att också ha bytt 
de grön-svartrandiga tröjorna mot 

vita, började klättringen i serie-
systemet för den unika generatio-
nen spelare i IFK Emtunga, som 
bestod av idel bröder, kusiner 
och svågrar. De bodde dessutom 
nästan samtliga grannar med fot-
bollsplanen Mossbrott, som gick 
till historien som Västergötlands 
första fotbollsplan med elbelys-
ning (den andra i hela Sverige). 

Det där med boxningsuppvisning 
var ju inget nytt för IFK Emtunga. 
Vid två tillfällen kom Ingemar 
Johansson till Mossbrott och upp-
visningsboxades på dansbanan. 
Första gången 1955 mot Anselm 
Adams. 1957 kom han tillbaka 
som Europamästare och sparrade 
mot broder Rolf.

Att IFK Emtunga bytte sitt gamla 
fina klubbmärke mot ett traditio-
nellt IFK-märke – och även bytte 
till blå byxor – hade förmodligen 
inte med lagets degradering i se-
rierna att göra. Det var snarare en 
generationsfråga.
I början av 1960-talet var de gyl-
lene åren över för Emtungakamra-
terna. Pengarna var slut. 
Festplatsen, som varit mäkta 
populär, var sliten. Vad göra? Jo, 
”ta tjuren i hornen”, att bygga nytt 
med hjälp av en andelsförening. 
Pingstdagen 1966 invigdes den 
nya festplatsen med stor dans-
bana under tak och dubbla scener. 
Hootenanny Singers uppträdde 
på stora scenen och Cool Candys 
från Lidköping spelade nonstop-
dans med lokala Önumsorkestern, 
The Wostocks. En ny era tog sin 
början!

Pistolklubben Hjorten 
I samma veva, således 1966, dis-
kuterades att bilda en pistolklubb i 
St. Levene. Så skedde och namnet 
blev Pistolklubben Hjorten. 
Mark till skjutbanan erbjöds vid 
Acrons fabriker i Järpås. 
Till platsen anskaffades en skytte-
paviljong. Skjutbord och tavelställ 
tillverkades. Skytteverksamheten 
kom igång. Man stod i Lidköpings 
kommun och sköt in i Vara kom-
mun! Till vilken kommun hörde 
egentligen föreningen och anlägg-
ningen? Tja, om den saken tvis-

tades det ända tills klubben nödgades flytta verksamheten, på grund av 
utbyggnad av Acrons industriverksamhet. Ny plats för skyttet hittades 
inne i Rydaskogen norr om väg 47. Den ligger alltså i Vara kommun, 
men på behörigt avstånd från såväl Lidköpings som Grästorps kom-
muner. För säkerhets skull skrevs arrendet på 25 år. På den skyddade 
platsen invigdes den nya skjutbanan 1973. Från starten 1966 tog det 25 
år innan PK Hjorten tog sitt första svenska mästerskap. Sedan har dock 
framgångarna snarare blivit till ett gigantiskt medaljregn.

Särpräglade föreningar 
För att återgå till det i ingressen omtalade genuina för en förening. Kan 
ett uttalande, en yttring, ge en förening en identitet? 
Här följer en sammanställning av citat från några inom föreningsverk-
samheten. Det kan vara fråga om en ledare, en spelare eller någon an-
nan med anknytning till nämnda förening. 
Om det sedan kan anses typiskt för just den föreningen lämnas till läsa-
ren att avgöra. Håll till godo: 

Vedums AIS:  ”Spela så i vinner”! 
  En enkel men genial taktik.

Skårs AIS:  ”Spela ätter fôra”.

Jungs IF:  ”Antingen ä dä Skarstabor älle jugoslaver”. 
  Inga genuina Jungbor förlorar.

Skarstad:  ”Mål´t blåste ner ena logner natt”. 
  Det fanns sågspån vid det liggande fotbollsmålet.

Edsvära IK:  ”Sa vi spela mot dä lella älle stora mål´t”? 
  Det skiljde 60 cm. i bredd på målen.

Fyrunga IF:  ”Sa vi ta den runde bôllen i da”? 
  Föreningen ägde två bollar, varav den ene var rund.

Längjums IS:  ”Dä ä ju lifsfarlit”! 
  En vågad bakåtpassning var jämställt med döden. 

Larvs FK:  ”I da har vi fem reserver”. 
  Larv har aldrig haft ordinarie lag.

IFK Emtunga: ”Dj-a Hämjer” 
  En person kunde inte säga Heimer.

Bitterna IF:  ”Kom ente fôr då sa benpipera ruka”. 
  Kommentar överflödig.

Undertecknad ser gärna att läsekretsen har komplement 
att utöka samlingen med.
Carl-Owe Johansson Vara IHS

Medlemskort i Elings Idrottsklubb

Annons om dans och boxning

IK Elmer 1952      Foto: BIS Arkiv

IFK Emtunga       Foto: BIS Arkiv
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Inför en match mot Genoa ifråga-
satte en italiensk journalist Arne 
Selmossons måltorka. 
Arne svarade på sitt eget sätt. Han 
gjorde fyra mål i matchen mot 
Genoa! 

Det var i april 1959 när Arne spe-
lade för Roma.
-Oftast gjorde han ett mål per 
match, men journalisten hade retat 
upp honom, säger sonen Rogher 
med ett skratt. 

Arne Selmossons fotbollskarriär

Selmossons fotbollskarriär va-
rade ända till 1977, när han vid 
46 års ålder spelade tillsammans 
med sönerna Rogher och Stefan i 
Götene IF.

Nästan 30 år tidigare, 1949, hade 
han suttit hemma och funderat. 
Tänk om jag kunde bli proffs som 
Gunnar Nordahl, funderade den 
unge Arne. 
Sex år senare var Arne målskytt 
för Udinese när man vann hemma 
mot Milan med Gunnar Nordahl 
med 3-2. 
Milan vann ligan och Udinese 
blev tvåa. Det är fortfarande klub-
bens bästa ligaplacering någonsin. 
De två följande säsongerna blev 
det en tredjeplats med Lazio för 
Götenes störste idrottsprofil ge-
nom tiderna. 
Rogher Selmosson berättade om 
sin pappas karriär vid den senaste 
sammankomsten med Götene 
idrottshistoriska sällskap. 

Med fakta, bilder och någon 
filmsekvens berättade han på ett 
intressant sätt om ämnet, då och 
då kryddat med lite humor. 
Som när mamma Anna sommaren 
1958 ropade till Arne att hon hört 
på radion att han var såld från 
Lazio till Roma. -Pappa ringde till 
Lazio som sa att att han inte var 
såld. Senare samma dag fick han 
ett samtal där det hette: ”Jo, du är 
såld”.

Övergången väckte reaktioner i 
Rom. Rogher sa att Arne var på 
väg att säljas en gång tidigare men 
att Lazios fans den gången förhin-
drade en sådan affär. 

Alla som haft förmånen att träffa 
och på något sätt ta del av Arne 
Selmossons sätt att vara, han 
levde åren 1931-2002, vet att han 
på intet sätt framhöll sina fram-
gångar på fotbollsplanen. 
Det hade varit helt främmande för 
den ödmjuke Arne. 
Rogher kom även in på att hans 
pappa var en mycket uppskattad 
person i Italien, vilket man även 
fått bevis för under besök i landet 
på senare år. 
När Lazio och Roma möttes den 
16 mars 1958 gjorde Arne 
Selmosson 1-0. 

Efter klubbytet gjorde han 1-0 
när Roma mötte Lazio senare 
samma år, den 30 november. Han 
hade alltså därmed gjort mål för 
båda lagen i derbyt mellan 
huvudstadens klubbar – en bedrift 
han var ensam om fram tills att 
Aleksander Kolarov gjort samma 
sak i och med ett mål hösten 
2018.

Rogher Selmosson berättade att 
han och brodern Stefan då blev 
kontaktade i ärendet och fick 
svara på några frågor. 
Det blev senare till en helsida i 
Romas programblad inför en av 
klubbens stormatcher. 

Arne började spela fotboll i Sil, 
då bland annat tillsammans med 
sina bröder David och Åke. 
1950 blev han värvad för att spela 
i Jönköpings Södra som i för-
handlingarna kunde locka med en 

USA-turné där man bland annat 
ställdes mot Chicago och där 
Arne blev utsedd till matchens 
lirare. 

Säsongen 52-53 blev den bästa 
i allsvenskan för Arne när han 
svarade för 13 mål på 22 matcher. 
J Södra blev nia den säsongen. 
1953 blev Arne målskytt i VM-
kvalet mot Belgien på Råsunda, 
och det öppnade vägen för proffs-
karriären. 
För övrigt blev det bara fyra 
landskamper för Arne. 
Mellan 1953 och 1958 var proff-
sen stoppade i landslaget innan de 
kom loss till hemma-VM -58. 

Där var Arne med i gruppmat-
chen mot Wales (0-0) där han 
hade flera bra lägen att spräcka 
nollan. Det rådde importstopp för 
utländska spelare i den italienska 
ligan, så det blev aldrig något 
spel hösten 1953. 

Men säsongen efter kom då den 
stora framgången med Udinese, 
andraplatsen. Rogher berättade 
att säsongen började riktigt dåligt, 
med tre raka förluster, och då 
förhöll det sig så att inträffade det 
så var det två saker som gällde: 
böter och träningsläger!
-Sedan vann man match efter 
match, konstaterade Rogher. 

14 mål på 34 matcher blev Arnes 
facit under debutsäsongen i Serie 
A. Säsongen 58-59 svarade han 
för 16 mål för Roma när laget 
blev sexa i ligan. 
Sammanlagt blev det 81 fullträf-
far i den italienska förstaligan. 
Delad femteplats bland svenska 
målskyttar i ligan. 
Efter tre säsonger i Lazio och tre i 
Roma återvände han för tre avslu-
tande säsonger i Udinese. 

Efter hemkomsten spelade han 
för Skövde AIK men också för 
som nämnts Götene samt Skara 
och Sil.

Arne Selmosson, en komplett 
fotbollsspelare som hade ett bra 
skott med båda fötterna.

Fredrik Larsson

Arne Selmosson

Lagmansholms Idrottsförening omkring 1945
Stående från vänster: Harry Wegsander, Åke Knutsson, Ragnar Berg, Erik Enggren, Karl Flodin, 
Rune Berg och Sven Berg. 
Knästående från vänster: Sven Johansson, Lars Berg, Per Lundbäck, Ivan Johansson och Erik Gustavsson.
Foto via Östadkulle SK

Heja de våra 
inte de dära
trampa de främate pajka på tära

Tissel tassel tissel tassel
vi vill höra nätets rassel

Inskickade hejaramsor

Ettan kom, tvåan kom
trean kommer så småningom

Nu när ni har fått en hörna
laga nu ni får nåt förna

Heja röda vita laget,
ni får inte tappa taget

Heja gula på det gröna
gör nu mål på denna hörna

På Museet svenska trägubbar i 
Mullsjö finns denna vackra skidå-
kare föreställande Nils ”Mora-
Nisse” Karlsson att beskåda. 

Konstnär: Lars Johansson
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Skara HAL vann Kronprinsens pokal i fotboll
När Lasse Svensson i 5:e minuten, med ett kanon-
skott i krysset, gav Skara läroverk ledningen med 
1-0 mot Sandvikens läroverk på Skaravallen inför 
drygt 2 000 hängivna supportrar, visste glädjen inga 
gränser.
I den allmänna glädjeyran fick en sjukvårdare rycka 
ut med ett plåster, då en entusiast råkat bita en annan 
like.

Kronprinsens Pokal
1914 startades en turnering i fotboll mellan Sveriges 
läroverk, där priset var Kronprinsens Pokal. 
Det var en utslagsturnering, som startade med spel i 
fyra grupper, där vinnarna gick till semifinal.
Runt 1970 blev turneringen en tävling mellan gym-
nasier, eftersom inga läroverk fanns kvar.

Skara högre allmänna läroverk
Kring mitten av 1950-talet fanns inte läroverk i alla 
städer i Västergötland, utan ungdomar som ville 
skaffa sig högre utbildning, fick söka sig till de läro-
verk som fanns.
Skara högre allmänna läroverk var ett av de stora i 
Västergötland med runt 1 000 elever. 
Eftersom man hade ett gott rykte, sökte sig elever 
från hela Västergötland till Skara. 
Förklarligt nog innebar det att en hel del duktiga 
fotbollsspelare hamnade i staden.

Turneringen 1959
1958 deltog SLI, som skolans idrottsförening förkor-
tades till, i turneringen med gott resultat. Laget fick 
”kometstämpel”, då man i västra gruppen slog Borås 
i gruppfinalen. Dock förlorade laget i semifinalen 
mot Hälsingborgs Gossläroverk med 3-2.

Förhoppningarna inför 1959 års turnering var därför 
stora, inte minst därför att 8/11 av laget fanns kvar.
Det blev ett lyckosamt gruppspel, där Uddevalla 
”krossades” i finalen med 9-1, efter att Skara gjort 
1-0 redan efter 30 sekunder.

I semifinalen lottades SLI mot Växjö. På bortaplan 
blev det 1-1. I omspelsmatchen i Skara var det ingen 
tvekan. Skara vann med 4-1 och finalen var nådd.
- Vi hade inga ”stjärnor” i laget minns centerhalven 
Jan Ståhl, som ”till vardags” spelade i Skara IF. 
Men vi var ett starkt kollektiv, utan svaga punkter.
Noterbart är att bara två spelare var hemmahörande 
i Skara.

Finalen
Skara tilldelades hemmaplan och motståndare blev 
Sandviken, som kom till Skaravallen med en mål-
skillnad på 19-0.

Vid den här tiden gick eleverna i skolan på lördagar. 
Det kan inte ha varit lätt att vara lärare lördagen den 
24 oktober. De flesta eleverna var redan i tanken på 
Skaravallen. Intresset var mycket stort och Skara 
Tidning skrev ingående om turneringen.

Stående från vänster: Gymnastikdirektör Sven Sand-
berg, Anders Arwidsson, Alf Ström, Jan Boström, 
Jan Ståhl, Lars Svensson och Roland Holmgren. 
Sittande från vänster: Harald Karlsson, Bo Anders-
son, Karl-Evert Berg, Bengt Fredman och 
Per-Olof Olsson.

Matchdagen var småregnig och kylig. Över 2 000 
åskådare var på plats, en publiksiffra som inte setts 
på Skaravallen sedan Skara IF spelade i div 2 sä-
songen 1956-57.
- Det var en underbar upplevelse att få spela finalen 
på Skaravallen, som var något av ”mitt andra hem” 
på fritiden, inför den entusiastiska storpubliken, 
berättar Jan Ståhl. 
Att dessutom få vinna Kronprinsens Pokal gav ett 
oförglömligt minne.

Skara gav aldrig Sandviken någon chans att komma 
in i matchen. Efter Lasse Svenssons mål i 5: e mi-
nuten, dröjde det bara till 13: e innan samme man 
skruvade in 2-0.

Visserligen hade Sandviken ett visst tryck i slutet 
av första och början av andra halvlek, men Skaras 
starka försvar höll tätt.
I 61: a minuten avgjordes matchen. 
Skaras ytterhalvback Harald Karlsson sköt ett skott, 
som Lasse Svensson ändrade riktning på och 3-0 
var ett faktum.
Sandviken stack emellan med ett mål strax efteråt, 
men i 84: e minuten sköt Anders Arwidsson 4-1 och 
två minuter före full tid ”satte” Lasse Svensson sitt 
fjärde finalmål.

Efter matchen fick skaralaget, inför publikens ova-
tioner, ta emot Kronprinsens Pokal av DN: s Karl 
Liljeqvist. 
Denne lyckades därvid göra dagens ”tavla”, då han 
trodde att han hade växjölaget framför sig, vilket 
möttes med en våldsam proteststorm.

Skaras spelare tilldelades också Svenska Fotbollsför-
bundets stora silvermedaljer, samma medaljer som 
tvåan i Allsvenskan får.

Året 1960
Inför 1960 års turnering fanns givetvis stora för-
hoppningar. Visserligen var ”målsprutan” Lasse 
Svensson borta. Han hade tagit studenten. 
I övrigt var fjolårets stomme kvar. 
Gruppspelet gick bra. I finalen stötte SLI på Hvit-
feldska, som var starka. Efter 3-3 på bortaplan, 
vanns omspelsmatchen hemma med 4-3 och laget 
var på nytt i semifinal. Där avfärdades Värnamo 
med 4-2 och andra raka finalen var klar.
Där väntade Köping med tre division 2-spelare i 
laget. Dessutom hade laget en ”egen” tränare i ex-
ungraren Mathias Toth, som spelat 35 landskamper 
för Ungern.

Intresset i Skara var ånyo stort. Det här året gav sko-
lan eleverna ledigt, vilket medförde att fyra bussar 
”fraktade” runt 200 gymnasister till Köping.

Finalen, inför 2 400 åskådare, började med nervöst 
spel, men i 18: e minuten tog Köping ledningen. 
Målet tillkom dock efter en misstänkt offside. 

Skara var pressat och 2-0 kom i 30: e minuten. 
Visserligen reducerade Skara på straff innan halv-
tidsvilan, men i 74: e minuten kom 3-1, vilket blev 
slutresultat. Skaras försvar spelade bra, medan ked-
jan var ganska uddlös. Köpings seger ansågs vara 
välförtjänt.

Därmed var en treårig period med fotbollsfram-
gångar för Skara läroverk till ända.

Jan-Åke Ek 
Lennart Karlsson

Källa: Skara Tidning

Brottarhallen kärt minne för många
Brottningen har lång tradition i 
Lidköping, redan omkring 1900 
förekom stadsmatcher mot Skara 
och när cirkusar gästade Lid-
köping hade de alltid med sig 
brottare som utmanade lokala 
förmågor. 

Den mest kände Lidköpingsbrot-
taren för hundra år sedan hette 
Ragnar ”Bassen” Svensson och 
han dängde under stort publikju-
bel flera berömda cirkusbrottare i 
mattan så att sågspånet yrde.

Av någon anledning låg brott-
ningen nere under hela tjugotalet 
men kom igång igen 1931 då 
LAS bildades. 
Disponent Carl Friman erbjöd 
året efter en utrymme ovan-
för Lidans Motorverkstad som 
träningslokal och efter mycket 
arbete var den klar att inviga. 

Där hade varit tändsticksfabrik 
och paraffinet satt i lager på 
väggarna och måste skrapas bort 
för hand innan en gammal brot-
tarmatta, som hittades på bagare 
Westerståhls vind, kunde forslas 
dit. Den i ordningsställda lokalen 
kom att kallas Brottarhallen och 
träningen där kom snabbt i gång. 

Sedan dröjde det inte länge innan 
en rad duktiga Lidköpingsbrottare 
blev kända namn i prislistorna. 

På Brottarhallen anordnades na-
turligtvis klubbens tävlingar men 
också danser med musik av lokala 
orkestrar som gav klubben en inte 
föraktlig inkomst. 

Större tävlingar fick förläggas till 
Folkets Hus eller senare till Läro-
verkets rasthall för att rymma den 

storpublik som ofta kom till LAS 
större arrangemang.
Trots att Idrottens Hus stod färdigt 
1960 valde LAS att stanna kvar 
i sin gamla lokal, den fungerade 
bra, var billig och där trivdes brot-
tarna. Men 1972 härjades Brot-
tarhallen av en förödande brand, 
som ödelade hela lokalen och 

smälte ned hela den förnämliga 
prissamling som klubben under 
åren samlat. 
Nu blev de husvilla brottarna 
tvungna att flytta träningen till 
Idrottens Hus och där har de stan-
nat kvar. 
Men generationer av Lidköpings-
bor kommer gärna ihåg Brottar-

hallen, där har tusentals pojkar 
svettat sig igenom tuffa trä-
ningspass och många flickor har 
romantiska minnen från danserna.
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Axevalla Travbana
Falköping, Vara och Axvall utan-
för Skara var alternativen när en 
travbana skulle byggas i Skara-
borg.

Det blev Axvall som vann den 
striden och 1956 var det dags för 
pompa och ståt när Axevalla trav-
bana invigdes.

Männen bakom den nya travba-
nan var direktör Erik Hållander, 
godsägaren Bertil Holmqvist och 
stuteriägaren Johan Ullberg. 

Den förstnämnde var förresten 
mannen bakom den senare så be-
römda Elmia-mässan i Jönköping. 
Den Europeiska Lantbruksmässan 
(Elmia) arrangerades nämligen 
första gången i Axvall. 
Året var 1958.

Två år tidigare hade travbanan 
invigts. Trots hällande regn kom 
runt 10.000 personer till premiä-
ren. Publikplatserna var knök-
fulla och paraplyerna nästan lika 
många. 

Bland de celebra gästerna denna 
i invigningsdag, 12 augusti 1956, 
fanns Christian Günther. 

Då ordförande i travsportens Cen-
tralförbund, tidigare Sveriges utri-
kesminister (partipolitiskt obun-
den) under andra världskriget. 

Günther var en hängiven spelare 
och bidrog till att omsättningen 
denna första travdag kom upp i 
265.000 kronor.

Den som förrättade invigningen 
var Fritiof Domö som tidigare 
hade varit partiordförande i Hö-
gerpartiet och nu var landshöv-
ding i Skaraborgs län. 

I sitt tal ställde landshövdingen 
frågan: ” Är det verkligen försvar-
ligt att ordna totospel, och sådant, 
där man spelar bort sina inkom-
ster. Ja, som med så mycket annat 
kan det ju råda delade meningar 
om en travbana”.

Domö, och många andra, menade 
att Axevalla var den vackrast 
placerade travbanan: ”Travbanan 
ligger alldeles i kanten av Heden 
och med de feta västgöraåkrarna 
och ett och annat välformat löv-
träd omkring sig med Billingen 
blånande vid horisonten”.

I den stora publiken fanns många 
tillresande. Framför allt från 
Göteborg (extratåg) och Örebro. 
Detta enligt samstämmiga uppgif-
ter i flera tidningar. 
Det första loppet som kördes 
på travbanan vanns just av en 
Örebrohäst: Inventor med Öre-
brotravets championkusk Bengt 
Nilsson. 

Trots det tråkiga vädret kom de 
alltså cirka 10.000 personer till 
denna historiska dag. 
Regnet gav dock travsällskapet en 
extra slant i kassan. 
De som styrde banan hade nämli-
gen varit kloka nog att teckna en 
så kallad regnförsäkring. 

När kontrollanten inspekterade 
regnmätaren visade det sig att 
1, 8 millimeter hade fallit under 
försäkringsperioden. 
För att försäkringen om 25.000 
kronor skulle betalas ut krävdes 
minst en millimeter. 
Därmed hade arrangörens chans-
tagning gått hem.

Samtidigt som travbanan invigdes 
spelades en intressant fotbolls-
match på Skaravallen i Skara, 

någon mil från hästtävlingarna. 
Skara IF var nykomling i dåva-
rande division ll (då näst högsta 
serien) och mötte Oddevold inför 
8.000 åskådare. 
Nytt publikrekord på Skaravallen.

I en artikel i Expressen, signerad 
den inte helt okände västgöten 
Stig Hagberg, stod att läsa: 
”Ingen berusad person behövde 
finkas varför Skaraborgs och 
Skaras stora idrottsdag blev 
positiv från början till slut”.

Skara vann för övrigt mot 
Oddevold med 2-1 och var där-
med ett överraskande topplag i 
serien. Drygt två månader senare 
slogs publikrekordet med råge. 

När Öis, med Simonsson, Gren 
och Rune Börjesson, gästade 
Skaravallen kom nästan 13.000 
åskådare dit. 
Vissa hade köat i tolv timmar. 
En match där Skara åkte dit rejält, 
Örgryte vann med 6-1.

Så småningom växte Axevallatra-
vet till en av landets största trav-
banor utanför storstadsområdena. 
För Skara IF (SI) gick den andra 
vägen. 

Klubben slogs ihop med IFK 
Skara och blev Skara FC som nu 
håller till i division lV.

Axevallatravets första chef Bertil 
Holmqvist inspekterar totobygg-
naden som är under uppförande
Foto: Axevallatravets arkiv

Travsällskapets första ordförande 
Johan Ullberg och landshövding 
Fritiof Domö på premiärdagen
Foto: Axevallatravets arkiv

Stochampionatet
Det slog ned som en bomb. 
Ledningen på Axevallatravet 
lanserade ett nytt storlopp. 

Ett lopp för fyraåriga ston med 
50.000 kronor i förstapris. 
Passande i ett distrikt där uppföd-
ningen av travhästar alltid varit 
stor. Loppet döptes till Stocham-
pionatet och har sedan dess vuxit 
till ett av Europas största lopp för 
fyraåriga ston. 

50.000 kronor i förstapris var nog 
ganska mycket på den tiden, säger 
Benny Ternemar som efter 34 år 
på Axevalla slutade som trav-
banechef ifjol. 

Jodå, vid en jämförelse med andra 
stora lopp för de yngre hästarna 
stod sig 50.000 kronor gott när 
loppet kördes för första gången 
1969. Kriteriet på Solvalla, 
landets största lopp för treåriga 
hästar, hade också 50.000 kronor 
i förstapris det året. 

Konung Gustav V: s pokal på Åby 
(fyraåringar) hade bara 17.000 
kronor i förstapris. 
Bakom idén till Stochampionatet 
låg Ingmar Andersson på Las-
sagården i Vara och travbanans 

sekreterare Paul Brolin. Det var 
ett genidrag skulle det visa sig. 

För Axevalla har Stochampio-
natet betytt oerhört mycket. När 
senare Håkan ”Lillis” Olsson såg 
till att det skulle tävlas i dagarna 
tre på Axevalla i samband med 
Stochampionatet stärktes vår ställ-
ning ytterligare, säger Benny. 
Goldhook och Gösta Nordin från 
Solvalla vann den första uppla-
gan. När Activated vann loppet 
i år var förstapriset 2,4 miljoner 
kronor. 

Intresset för loppet är oerhört 
stort, år från år, säger Benny. 
Varje år samlar Trippeltravet runt 
30.000 åskådare. Därmed är detta 
det näst största evenemanget i 
travsporten under året. 

Bara Elitloppshelgen på Solvalla 
är större. 
Vi har ju en campingplats på på 
bortre sidan av travbanan. 
Den brukar vara fullbokad tidigt 
varje år, säger Benny. 

Många blivande stjärnor har tagit 
vägen mot världseliten via Sto-
championatet. Både Queen L. 
(vann 1990) och Ina Scot (1993) 
gick vidare och vann världens 
största travlopp, Prix d´Amerique 
på Vincennes utanför Paris. 
En annan vinnare av Stocham-
pionatet, Lovely Godiva, blev 
tvåa i Prix d´Amerique och vann 
Europas största lopp över medel-
distans, Prix de France. 

När man tittar tillbaka är det 
helt fantastisk vilka hästar som 
har vunnit Stochampionatet, 
säger Benny. 
Trippeltravet med Stochampio-
natet körs alltid den sista helgen 
i juli varje år. 

Lennart Persson

Benny Ternemar slutade ifjol på 
travbanan efter 34 år. Här till-
sammans med travtränaren Anna-
Karin Rundqvist som var finalist i 
Stochampinatet 2018.
Foto: Lennart Persson

En härlig vy från en av landets vackrast belägna travbanor.
Foto: Lennart Persson

Fullsatt när Bengt-Åke Gustafsson 
gästade Mariestad
Det är inte ofta som Bengt-Åke Gustafsson är ute och föreläser, 
men när Örjan Johansson, med kopplingar i Bofors ställde frågan 
var svaret lätt. Han har upplevt mycket den gode Bengt-Åke, med 
Bofors, Färjestad, och nio år som NHL-spelare. Som tränare i ett 
flertal lag, förbundskapten under fem år. 
Som förbundskapten vann han både OS- och VM-guld samma år, 
2006.  Förmodligen den mest meriterade föreläsaren i Vadsbo IHS 
historia. 

Pelle P
Bengt-Åke intervjuas av Marie-
stadstidningens representant
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Rydboholms SK – en vital 90-åring (del 2)
Ledargestalter 
En omfattande verksamhet kräver 
entusiastiska och stabila ledare 
samt trevliga funktionärer när 
klubben har arrangemang. 
Det finns många exempel på per-
soner som borde lyftas fram men 
med tanke på utrymmet för arti-
keln lyfter vi fram två personer. 

Arne Erikson 
Arne fanns med i den första sty-
relsen som bildades 1929. Mellan 
åren 1930-1985 dvs i 56 år var 
han styrelsens ordförande. Arne 
var son till direktören på Rydbo-
holms AB Claes Erikson och blev 
senare bolagets VD. Kopplingen 
till bolaget har varit viktig för så-
väl RSK: s som Viskaforsbygdens 
utveckling. 

Arne var en duktig skytt, skid-
åkare och orienterare och blev ett 
år utsedd till Sveriges bästa soldat. 
Han hade ett mycket stort idrotts-
intresse och det är hans förtjänst 
att RSK kunde knyta till sig duk-
tiga idrottare som Håkan Lidman, 
arrangera Rydboholmsspelen samt 
bygga anläggningar som Sven 
Eriksonsvallen och Storsjögården.

Pelle Simonsson 
Pelle var från grunden en RSK: 
are och ingick i RSK: s första 
juniorlag i fotboll 1939. Han var 
också en lovande trestegshop-
pare. Men det är inte genom sina 
idrottsprestationer som Pelle har 
en plats i RSK-historien. Det är 

ungdomsledaren och fotbollsträ-
naren och senare kanslisten Pelle 
vi minns. 
Många grabbar som är födda på 
1940-talet mötte tidigt ungdoms-
ledaren Pelle, som inte bara ansåg 
att vi skulle utveckla oss inom 
fotbollsområdet utan pekade på 
vikten av sammanhållning, gott 
kamratskap och att vi skötte oss i 
skolan. 
Den sociala delen av ledarskapet 
var Pelles styrka. Senare blev 
Pelle tränare för RSK: s senior-
lag. Även om Pelle gjorde vissa 
tränarutflykter till Sätila SK och 
Kronängs IF så var det RSK som 
alltid fanns i Pelles hjärta. 
Han fick avsluta sin karriär 
inom klubben genom att 1976 
bli anställd som klubbens förste 
kanslist. 

Fotboll 
I slutet av 30-talet, närmare 
bestämt 1938 spelades den första 
matchen mot föreningen grann-
gårds, Kinnarumma IF. Matchen 
spelades på skogsarenan i Kviss-
la! En liten plats utefter Häggån 
mellan Kinnarumma och Borås. 
RSK vann matchen med 8-2. 

Det blev starten på en utveckling 
som resulterade i en rad serie-
segrar. På 9 år tog klubben hem 
följande 5 seriesegrar. 
1938/39 Ätradalsserien, 
1939/40 Markserien, 
1943/44 Södra Älvsborgsserien, 
1945/46 Västgötaserien och 
1946/47 Västgötaserien. 

Både 1946 och 1947 fick klubben 
kvala för spel i div III. 1946 hette 
motståndaren Vänersborgs IF och 
1947 var det Vara SK. 

Matchen mot Vänersborg förlo-
rades i den tredje och avgörande 
matchen. Mot Vara vann RSK den 
tredje och avgörande matchen. 
Men det blev inget spel i div III. 
Sannolikt beroende på serieom-
läggningar. 
Under 1950-talet låg RSK stabilt 
placerad i div IV men i slutet blev 
det degradering till div V. 

Det fortsatte under 1960-talet ner-
åt och som lägst spelade klubben i 

div VII. I början av 1970-talet var 
laget åter uppe i div IV och sedan 
dess har laget rört sig mellan div 
V och div IV. 2017 blev det återi-
gen en serieseger och laget finns 
nu i div IV Södra. 
RSK har alltid haft en stor och 
stark ungdomsverksamhet, under 
2000-talet har klubben haft igång 
mellan 15-20 lag. 

1974 startades ett damlag i div V. 
Under tiden fram till 2008 (för-
utom 1995-1999) hade klubben ett 
damlag som pendlade mellan div 
V och div III. 
Klubben har utvecklat ett flertal 
duktiga spelare. Här kommer 
några namn: Åke Hjalmarsson, 
Johan Wiland, Rickard Claesson 
och Edier Frejd. Damfotbollen har 
dessutom utvecklat en egen artist 
inom det musikaliska området, 
Shirley Clamp.

Åke Hjalmarsson 
Åke växte upp i Viskafors och var 
en duktig brottare i Viskafors AK 
och fotbollsspelare i Rydboholms 
SK. Åke blev svensk juniormäs-
tare i fjädervikt grekisk-romersk 
brottning. I slutet av 40-talet 
ansågs Åke som en av de främsta 
teknikerna i Sverige. Han spe-
lade vänsterinner i RSK: lag som 
kvalade till div III 1946 och 1947. 
Anbud kom från Elfsborgs.

När Elfsborg ringde var lyckan 
gjord sa Åke. Karriären tog 

därmed fart. Ett år med Elfsborg 
i allsvenskan räckte sa Åke och 
skrattade. Totalt gjorde Åke 30 
matcher och 5 mål i allsvenska 
matcher 1948-49. 
Dessutom gjorde han en B-
landskamp mot Norge hösten 
1949. Resultatet blev 1-1 och Åke 
gjorde målet. 
Men han kom inte närmare än 
en reservplats i A-landslaget mot 
England samma höst. Det italien-
ska laget Torino råkade 1949 ut 
för en flygolycka och en stor del 
av laget förolyckades. 

Nya spelare behövdes. Åke 
och klubbkompisen Per ”Pära” 
Bengtsson skrev på för Torino och 
i september 1949 proffsdebuterade 
Åke 27 år gammal. 
10 år senare avslutades fot-
bollskarriären efter att även ha 
spelat i klubbar som Nice, Lyon 
och Troyes. 
Åke gifte sig med en fransyska 
och blev Paris och Frankrike tro-
gen fram till sin död.

Johan Wiland 
Johan är uppväxt i Viskafors och 
visade tidigt ett stort idrottsin-
tresse och stor talang inom såväl 
fotboll som ishockey. 

Inledningsvis som utespelare i 
fotboll men visade sig senare vara 
en stor målvaktstalang. 
Under hård träning av Lasse 
”Stinsen” Johansson slipades ta-
langen till utvecklingsbar målvakt. 
Johan lämnade ishockeyn och sat-
sade på fotbollen. Som 17-åring 
lämnade han RSK och fick kon-
trakt med Elfsborg. 
Nästa station FC Köpenhamn 
därefter Malmö FF och numera 
Hammarby IF.

Innebandy 
Intresset för att spela innebandy 
visade sig i början av 1980-talet 
på fritidsgården i Svaneholm, där 
Henrik Czolowski var ungdomsle-
dare. I mitten av 1980-talet bilda-
des ett lag för spel i en korpserie, 
vilket man höll på med fram till 
1992. 

Då kontaktade Henrik RSK: s 
kanslist Allan Gadh och föreslog 
att RSK skulle bilda en inne-
bandysektion. 

Inte utan vånda bildades en sek-
tion. 
Hos fotbollssektionen fanns viss 
oro för konkurrens om spelare. 
Inledningsvis startade RSK ett A-
lag för herrar och ett pojklag. 
A-laget spelade i Div V två sä-
songer och gick sedan rakt igenom 
Div IV, Div III och Div II. 
Genom en serieomläggning blev 
laget kvar i Div II, vilket också 
är nuläget. Sektionen har haft och 
har en omfattande ungdomsverk-
samhet med tonvikt på pojkar. 
Sektionen har också några flicklag 
men någon större styrka har da-
minnebandyn hittills inte lyckats 
etablera.

Även inom innebandyområdet har 
RSK fostrat och utvecklat många 
spelare och en del har gått vidare i 
karriären. Oscar Malmgren spelar 

numera i Mullsjö men ingår också 
i det svenska landslaget. Jesper 
Larsson spelar i Warberg IC.

Gymnastik 
Motionsgymnastik för kvinnor 
startade i mitten av 1940-talet 
under ledning av Irene Rydberg. 

Verksamheten har sedan dess  
varit stabil och för det mesta har 
man haft mellan 70-100 aktiva 
gymnaster som träffats två gånger 
per vecka. 
De senaste 10 åren har verksam-
heten kompletterats med vatten-
gympa en dag per vecka. 

Förutom Irene Rydberg har klub-
ben haft ledare som Monika Hå-
kansson och Monica Flodin. 
En viktig administrativ roll har 
under lång tid upprätthållits av 
Gun Bengtsson.

En stabil klubb med stor 
aktivitet 
Klubbens medlemsantal och ut-
veckling har successivt ökat 
och sedan 1980 pendlat mellan 
900 och 1000. 

Aktivitetsnivån har därmed också 
ökat och antalet s.k. deltagartill-
fällen har under hela 2000-talet 
legat kring 17-18000. 

God hushållning med pengar, 
överskott från O-ringen, vid 
två tillfällen, samt ersättning 
för fotbollsspelare m.m. innebär 

att klubben har en stabil ekonomi. 
En viktig kanal för att kommu-
nicera såväl inom förening som 
utåt i samhället är klubbtidningen 
Raketen vars första nummer gavs 
ut 1995. 

Det finns därmed en god grund för 
att utveckla och stärka verksam-
heten för att möta framtida utma-
ningar.

Artikeln är ett samarbete 
mellan Uno Eriksson, Bengt 
Bengtsson, Cai Mellstedt 
och Jan-Åke Brorsson

Åke Hjalmarsson

Arne Erikson

Johan Wiland gör en av sina många räddningar i allsvenskan
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IF Weimer Lyrestad 90 år
Cykelklubben Weimer bildades 1929 av några cy-
kelintresserade ungdomar. Intresset höll i sig några 
år och sedan började man med fotboll istället. 
Först på en plan mellan Göta Kanal och Friaån och 
sedan där intill nuvarande skolan och 100 meter upp 
på Österliden.

Man startade upp terränglöpning och även oriente-
ring där klubben blev ganska dominerande. 
Även inom skidsporten gjordes framsteg. 

Cykelklubben Weimer bytte snart namn till 
IF Weimer. 1935 spelade man bandy med heta 
derbyn mot Sjötorps bollklubb. 1945 beslöts att 
bandyn i Weimer och bandyn i Sjötorp skulle 
slås samman och Elless IF bildades. 
På 1940 talet spelade man mycket bordtennis 
och fick fram flera fina talanger. 

Dock var lokalfrågan svårlöst. Man spelade i en 
ouppvärmd lokal i centralkvarnen och sedan i en 
trång källarlokal i televerket. I ordenshuset fick 
man skruva bort en del bänkar för att kunna spela. 
På slutet fick man låna ett rum i sockenstugan. 
När den skulle rivas var det slut. 

Så var bara fotbollen kvar. Planen (på Österliden) 
rustades upp. Planen låg ju centralt så många åskå-
dare följde matcherna. Så byggdes skolan och det 
var ju bra med en plan intill. 1942 var badhuset 
klart och här bytte man ju om. Weimer betalade 
för användning av badhuset 19 ggr a 2:- = 38:-. 
Det var 1949.

Men så fick man höra att området skulle bebyggas 
och trots vilda protester så flyttades planen upp till 
Guntorp. Idrottsplatsen togs i bruk 1958.

Intresset ökade och ungdomarna spelade i olika lag. 
En plan till behövdes. 1977 började man bearbeta 
kommunen men det gick trögt. Man tog då saken i 
egna händer och byggde en plan själva. Då tog det 
hus i.... Stora rubriker i tidningen.

Gröna och svarta planer. Många lade ned ett stort 
arbete med Kjell Magnusson i spetsen. 
Föreningen köpte t.o.m en egen grävmaskin. 
Detta var 1984. 5/8 1986 var det så glädjens dag 
i Lyrestad med invigning av den nya planen med 
match mot Degerfors. 

Ralf Edström förstärkte Weimer men det blev ändå 
förlust med 8-2. Efter det att den nya planen var klar 
så revs eller såldes våra gamla lokaler vid planen 
och nya byggdes. Tips från Henry i Sjötorp att man 
kunde köpa baracker i Göteborg av Eriksbergsvarvet 
och sätta ihop dessa. Mycket jobb men bra. 

Stora arbetsinsattser gjordes av många idrottsintres-
serade. Fyra omklädningsrum, domarrum, förråd, 
städ, klubblokal. Det skulle inte gå idag att lyckas 
med ett sådant arbete.

Vi var ju flera ledare som arbetade för båda förening-
arna i Lyrestad. Under flera år diskuterade bl.a. Dag 
Gustavsson och Lasse Freij att man kanske kunde slå 
ihop föreningarna.

2010 gick IK Lyrestad och IF Weimer samman till IF 
Weimer Lyrestad och sedan dess har verksamheten 
ökat för vart år.
Håkan Lans har liksom i Hamnmagasinet, lagt ned 
ett stort arbete under många år. 

Allt detta ansvarar vi för: 
Fotboll A och B-lag med Hova.
Damlag med Gullspång-Hova.
6 olika ungdomslag.
Barnförening med Rebecca och Camilla. 
Barndans, Barngymnastik. 
Curling på matta inomhus, minigolfbana, ställplats.
Skidbacke med lift, tennisbana.
Nytt gym med 120 medlemmar.
Vi arrenderar hamnplanen av kanalbolaget och 
sköter klippning av grönytor. 
Elljusspåret sköter vi åt kommunen. 

Samma år som IF Weimer bildades föddes ett litet 
gossebarn i Lillhult, en gosse som skulle komma att 
bli en stor del av IF Weimer.

Tore Wiktorsson, som han heter, kom att betyda 
mycket för föreningen. Stöttespelare i A-laget under 
1950- och 60-talet. 
Under 70-talet var han ordförande i olika omgångar, 
tillika lagledare för det framgångsrika laget med 
några seriesegrar, tyvärr åkte laget ur lika fort. 
En trogen gäst på hemmamatcherna genom åren, 
och som synes en av många som frekventerar det 
nyöppnade gymmet.

Pelle P

...och här har vi en till

Junior-SM på 
skidor 1992
1992 års junior-SM på skidor 
flyttades från snöfattiga Bollnäs 
till den nordligare malmstaden 
Gällivare. 
På bara tolv dagars varsel fick 
klubbarna Gällivare SK, Malm-
bergets AIF, Hakkas GoIF och 
OK Sarven ta över detta jätte-
evenemang med över femhundra 
startande och ett stort antal ledare 
samt supporters.

Borås GIF vann stafetten
Bröderna Mathias och Thobias 
Fredriksson tillsammans med John 
Vikman vann herrtävlingen över 
3 x 10 kilometer före Lycksele IF. 
John Vikman körde första sträck-
an och växlade som tredje man. 
Avståndet var dock inte större 
än att Thobias på andra sträckan 
växlade som ledare till storebror 
Mathias, som inte hade några som 
helst problem att hålla undan till 
en överlägsen seger. 
Mathias hade dessutom bästa 
tiden på sträckan och därmed blev 

det Borås GIF i topp före Lyck-
sele IF och trean Hudiksvall. 
Ulricehamns IF deltog med 
åkarna Håkan Johansson, Henrik 
Rapp och Jon Rydholm. 

SM-tävlingarna året efter (1993) 
skulle avgjorts i Borås men flyt-
tades på grund av snöbrist till 
Örnsköldsvik, i många samman-
hang vid denna tid benämnt Borås 
Norra.

Text: Lennart Odéen
Källa: Borås Tidning

John Vikman
Foto: Thommy Nyhlén / Bildbyrån

Bröderna Thobias och Mathias Fredriksson

Det var tredje året som Herrljunga 
Köpmannaförening tillsammans 
med Fokus Herrljunga och Herr-
ljunga kommun valt att hylla per-
soner och/eller företag som betytt 
något särskilt för orten.
För två år sedan, 2017, hedrades 
John-Anders ”Jonte” Sjögren med 
en plats på Herrljungas Walk of 
Fame. I år var det åter dags för en 
idrottsprofil att ta plats på Herr-
ljunga Walk of Fame. 

Inte helt otippat var det fotbolls-
profilen Samuel Holmén som 
hedrades. Samuel som är fotbolls-
fostrad i Annelunds IF spelade 
under åren 2002-2007 i IF Elfs-
borgs. Därefter har han som ut-
landsproffs spelat i både Danmark 
och Turkiet. Samuel har spelat 32 
A-landskamper, 22 U21-lands-
kamper och 15 pojklandskamper. 

Debuten i A-landslaget skedde 
2006, samma år som han blev 
svensk mästare med IF Elfsborg. 
Sedan 2017 är Samuel tillbaka i 
Sverige och Elfsborg.

Motivering till utnämningen och 
platsen på Herrljungas Walk of 
Fame: ”Denne kille som tillsam-
mans med sin fotbollsälskande 
familj satt Annelund på kartan. 
Genom sin stora talang och skick-
lighet har han gjort hela bygden 
stolt över hans framgångar. 

Även om han spelat i många ligor 
minns han alltid sitt ursprung i 
hemmaklubben Annelunds IF. Ett 
fotbollsproffs att se upp till” Vi i 
Herrljunga Idrottshistoriska Säll-
skap kan bara instämma!

Jan-Eric Johansson

Ännu en idrottsprofil på Herrljungas Walk of Fame

Samuel Holmén
Foto: BIS Arkiv
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Idrottsminnen
Frågesportvinnare 
I början av 1990-talet hade Borås 
Tidning (BT) idrottsfrågor i form 
av ”julnötter”. Flera hade samtliga 
rätt och av dessa valdes åtta ut att 
vara med i en tävling som kallades 
”bit-för-bit” med svårighetsgrad 
från svårt (5) till lätt (1). 
Matcher avgjordes i kvart-, semi- 
och final. Jag lyckades vinna samt-
liga matcher, den svåraste var mot 
min egen son. Matchen mot grab-
ben vanns med en poängs övervikt. 
BT återkom med nya utmanare. 
Från början var det kända idrottare 
som Thomas Ahlström, Reino Bör-
jesson och tränarna för bygdens 
bästa lag, IF Elfsborg, Grimsås IF 
och Borås HC. Jag vann samtliga 
matcher ganska klart. Efter ett 
halvår var tävlingarna avgjorda 
och jag drog mig tillbaka obeseg-
rad. 

Några år senare återkom BT och 
sammanförde de fyra senaste årens 
segrare i en ny ”bit-för-bit” tävling. 
Det blev semifinal direkt och efter 
vinst i denna var det dags för en ny 
final. Finalen gick mot basketleda-
ren Per Källman. Även denna gång 
avgick jag med segern och kunde 
tituleras ”Mästarnas Mästare”.

Slogan till VM i ishockey 
Min grabb hade på radio hört att 
det efterlystes en slogan till kom-
mande VM i ishockey. Grabben 
kom upp på jobbet och ville ha 
hjälp med att faxa in en slogan. Ef-
ter att ha hjälp grabben snodde jag 
ihop en egen slogan och skickade 
in. Döm om min förvåning. En 
dam från radion ringde och med-
delade jag vunnit tävlingen. Da-
gen efter skulle jag vara med i en 
frågetävling i ”Efter Tre” med Ulf 
Elfving. I denna tävling ställdes 
jag mot en svår motståndare. Vi 
fick 5 frågor vardera och vi kunde 
samtliga svar, det var alltså oav-
gjort efter dessa frågor. 
Nu skulle allt avgöras i en utslags-
fråga där det gällde att ropa sitt 
namn först. Tyvärr var han lite 
snabbare, vinsten var en resa till 
VM i Wien 1996 medan jag fick 
hålla tillgodo med en bag.

VM i friidrott, Göteborg 1995 
Läser Expressen en söndag och 

upptäcker då mitt namn som 
segrare i en tävling (slogan) inför 
kommande VM i friidrott. Vinsten 
bestod i 2 biljetter till tävlingen 
plus att vi som vann skulle få 
träffa Carl Lewis. Dagen efter fick 
jag ta semester och åka ner till 
Göteborg. Väl där togs vi omhand 
av Expressen. Vi blev bjudna 
på både det ena och det andra. 
Företaget Nike varmedarrangör 

och informerade om mötet med 
Carl Lewis. Vi fick ställa frågor 
till Carl plus att det blev tillfälle 
till fotografering och även få en 
autograf. Kepsen med Carl Le-
wis autograf finns idag på Marks 
IHS: s museum i Rydal. På kväl-
len var det tävlingar på Ullevi. 
Hade turen att denna kväll var det 
final i tresteg för herrar. Jonathan 
Edwards slog till med nytt världs-
rekord hela två gånger i samma 
tävling. Först med 18 meter 16 
cm innan han i ett senare försök 
ökade på med ytterligare 13 cm. 
Detta är ett rekord som står sig än 
idag. Några dagar senare var jag 
på nytt i Göteborg. 
Såg denna gång ett nytt världs-
rekord slås. Nu var det damernas 
tur i tresteg. Inessa Kravets från 
Ukraina vann tävlingen på 15.50 
meter, även detta rekord står sig 
i skrivande stund.
Besöket i Göteborg har jag att 
tacka sonen för. Det var han som 
skickat in slogan i mitt namn.

Boxning/Fotboll 
Utan att vara det minsta intres-
serad av boxning befann jag mig 
ändå i Göteborg 1958 för att se 
matchen mellan Ingo och Eddie 

Machen. Publikrekord alla ka-
tegorier slogs vid detta tillfälle. 
Över 53.000 åskådare fick se en 
match som var över innan de 
flesta var på plats. 
Fotboll är mitt största intresse. 
Har bland annat sett den Engelska 
Cupfinalen 1984 på Wembley 
med närmare 100.000 på plats. 
Från den matchen har jag kvar 
autografer från den legenda-

riske ledaren för Liverpool, Bob 
Paisley. På stolen bakom mig satt 
Jackie Charlton med en jättestor 
bärs. Mellan klunkarna skrev han 
också sin autograf på bladet.

Skidor 
Vintertid är skidor den mest 
intressanta idrotten. Har vid två 
tillfällen varit på VM i Falun. 
1974 och 1993 har jag fått vara 
med om svenska totalfiaskon i 
stafetterna. 

Första gången tappade Hans-Erik 
Larsson sina plastskidor efter 
endast några hundra meter. 
Andra gången klappade Niklas 
Jonsson igenom totalt på start-
sträckan. 

VM 1974 blev det brons genom 
Thomas Magnusson på femmi-
len med Sven-Åke Lundbäck på 
platsen efter. 

Östtysken Gerhard Grimmer 
segrade men hans seger kan med 
säkerhet tillskrivas DOPNING!

Sven-Olof Andersson 
Idrottsnörd, med i styrelsen 
för Marks IHS sedan 1996

Idrottshistorien och framtiden
Under den rubriken samlades 
närmare femtio idrottshistoriker 
från sjutton av de nitton sällska-
pen i WIS på Vara folkhögskola 
29 oktober. 
Målet var att diskutera utveck-
lingsfrågor för att stärka både säll-
skapen och WIS inför framtiden.

Mötet inleddes efter att Roland 
Gustafsson hälsat välkommen 
med en inspirationsföreläsning 
med Jim ”Jimmen” Thuresson 
från Borås som aktör. 

Temat var att se det positiva och 
möjligheterna i allt från vardag-
liga förtretelser till större problem 
och vikten av att finna glädje i 
inte minst idrotten och det lycka-
des han verkligen med. 

Igenkännandet och skratten blev 
många och hänvisningarna till 
”Jimmen” var täta under resten av 
dagen.
Efter föreläsningen stod det mera 
praktiska saker på agendan. 
Först diskuterades tidningen efter 
en inledning av Tommy Olsson. 
Inläggen var många. 

Nuvarande upplägg med en bland-
ning av olika idrotter och olika 
sällskap i samma nummer fick ett 
starkt stöd. 
Hur få fler att medverka diskute-
rades liksom en stimulansdag för 
de som redan gör det. 
Behovet av mer historia från 70-, 
80- och 90 tal och fler artiklar om 
nya sporter och kvinnlig idrott 
påtalades.

Efter tidningen var det dags för 
Andreas Fäger från SISU som 
talade om RF: s situation idag 
och framtidsplaneringen Strategi 
2025. Roland G passade på att ta 
upp frågan var den idrottshisto-
riska rörelsen hör hemma i sam-
manhanget, något som inte är helt 
klart och tydligt.

Janne Åberg tog upp frågor kring 
kommunikation och medlemsre-
krytering och menade att möjlig-

heterna till ökad kommunikation 
via hemsidorna, sociala medier, 
mail, sms och annat är oändliga 
men att man inte heller ska glöm-
ma mera traditionella sätt som 
olika träffar, samtal och blänkare i 
ortstidningen. 

När det gäller rekryteringen 
framhöll Janne tidningen, bevaka 
när folk går i pension och kontak-
ter med olika seniorföreningar, 
reportage (som man nog måste 
skriva själv) i lokaltidningen 
och att bry sig om de som redan 
är medlemmar så att de i sin tur 
värvar andra.

Medlemsresor diskuterades sedan. 
Lars-Göran Bengtsson samman-
fattade de som redan gjorts och 
menade att inte minst den senaste 
till Växjö/Mullsjö blev mycket 

bra trots att det saknades ett 
idrottsevenemang. 
Förslag till nästa år är Finnkam-
pen i Tammerfors.
Därefter var det dags att gå ige-
nom läget när det gäller projektet 
Föreningsdokumentation där det 
nu bl a finns en nyutkommen bok 
om föreningarna i Marks härad av 
Carl-Erik Johnsson.

Lennart Karlsson redovisade läget 
vad gäller Idrottsvetartävlingen 
där sjutton sällskap deltar den här 
gången.
Lottningen är klar och återfinns 
på WIS hemsida. Semifinaler och 
final blir på WIS årsmöte 21 mars 
i Vara. 

Lennart tog också upp arrange-
mang som gå-fotboll som inställ-
des i höstas. 
Där bedömde deltagarna det som 
att det i första hand är en lokal 
fråga.

Konferensverksamhet typ dagens 
och eller med bibehållet Som-
marmöte hanns också med liksom 
en diskussion kring olika typer 
av samarbeten mellan sällskapen, 
mellan sällskapen och lokala 
föreningar och kulturinstitutioner 
som museer och mellan sällska-
pen och WIS och WIS och andra 
regionala instanser.

Sedan var det dags för att avrunda 
och resa hemåt efter en lyckad 
dag där folkhögskolans goda 
kåldolmar och fika också gjorde 
sitt till!

Tommy Olsson
Foto: Lennart Odéen

Roland Gustafsson

Andreas Fäger från SISU

Tommy Olsson

Jim Thuresson
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Hela laget diskat……

Hösten 1963 beslöt klubbarna 
IFK Karlsborg och BK Trix att 
låta alla sina fotbollsspelare sam-
las i ett och samma lag. 

Förhoppningen var att därigenom 
skapa ett slagkraftigare represen-
tationslag och bredda ungdoms-
verksamheten. 
Ett beslut som samhällets fot- 
bollsälskare väntat på i flera år. 
Båda klubbarnas spelare skrev 
den 23/2-64 på för Karlsborgs 
Bandyklubb, som sökte inträde i 
Svenska Fotbollsförbundet. 

Samtidigt skickades en begäran 
om kollektiv registrering av 38 
spelare in till SFF.
När spelare gjorde sin första 
match beskrevs detta i lokaltid-

Svenska Fotbollsför-
bundet Seriekommittén
Solna den 25 februari 1964

Angående Gunnar Björnell
Med anledning att ni re-
presenterat Karlsborgs 
BK under 1963 utan att 
vara kvalificerad där-
till, har seriekommittén 
vid sitt sammanträde den 
23 januari 1964 beslu-
tat diskvalificera Er för 
fotbollsspel två måna-
der från den 23 januari 
till och med den 23 mars 
1964.

ningen som ”En historisk dag för 
Karlsborgs fotboll”.  Men gläd-
jen och entusiasmen skulle dock 
snabbt komma att förbytas i vrede 
och ilska. 

Några dagar senare meddelade 
nämligen SFF att samtliga spelare 
diskvalificerats från fotbollsspel 
23/1- 23/3-64.

Den unikt hårda bestraffningen 
blev uppmärksammad i hela 
landet. Tidningen Expressen t.ex. 
rapporterade på sin sportsida, vad 
som hänt. ”Hela laget är diskat”. 
Snart blev det dock klart, att båda 
berörda parter hade missat i sin 
handläggning av ärendet. De två 

tidigare fotbollsklubbarna hade 
glömt att avregistrera sig, och 
SFF hade ej följt sina stadgar och 
gängse rutiner.

Alltnog kunde Karlsborgs BK 
påbörja sin fotbollsresa genom 
seriesystemet med tre säsonger 
i division III åren 1985-87 som 
främsta placering. Fotbollen i 
KBK upphörde år 2000. 

Samma år återuppstod BK Trix. 
Föreningen är idag en av tre fot-
bollsklubbar i kommunen.
Cirkeln kan på så sätt sägas vara 
sluten.

Skribent: Roland Gustafsson 
Källa: Gunnar Björnell, 
KBK-spelare

Diskade är vi allihopa. Roine Mattson, Willy Rosén, Dan Persson, 
Gunnar Björnell, Kennet Borgström, Göran Larsson, Kent Meyer, Jan 
Andersson, Jan Carlenstål, Sten-Erik Larsson, Mats Johansson, 
Stig-Bertil Johansson, Lars-Erik Johansson och Lars Lennebring.

Rätta lösningar
Idrottstermer nr 3/19

Plockhandske
Målvaktstavla
Klistervalla
Tjuvstart
Grensling
Saxbacke
Straffrunda
Piruett
Rött kort
Masstart

Följande vinnare har dragits:

Tre Sverigelotter: Anders Nolstrand 
Gulsippevägen 13  461 44 Trollhättan

Två Sverigelotter: Bengt Jonsson 
Birgittagatan 40  531 43 Lidköping

En Sverigelott: Ingemar Williamsson 
Klövergatan 39  531 41 Lidköping

Verkliga Västgöta Veteraner
Den här gången får du foton på tio Verkliga Västgöta Veteraner. 
Din uppgift är att identifiera dem. 
Bokstäverna i namnen är som vanligt omkastade.

Skicka in din lösning per mail till leomattila@hotmail.com eller per 
post till Lennart Karlsson Skinnmo Moholm 461 98 Trollhättan.

1. My Valpe

2. Lattab Rewil Sluriden

3. Sidov Sevdnans

4. Sonni Torstabeln

5. Glert Bighsad

6. Nars Oresnande

7. Larsh Lenry

8. Dires Kriorknesf

9. Doledi Bireme

10. Söte Krisosagn



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 BORÅS

Posttidning B

Starten har gått för det första Kullingsloppet 
på skidor mellan Vårgårda och Herrljunga 1966. 
         Foto: Rune Andersson

Segraren i 1969-års Västgötalopp Lennart Thor 
från Redvägs SK får segerkransen av Ann-Christine 
Sundström.          Foto: Bernt Ragnarsson

Karl Karlsson från Mullsjö SOK forsar fram i skid-
spåret i DM 1959.          Foto: BIS Arkiv


