
Nr 2 juni 2020 - Årgång 17

WESTGÖTARNAS 
IDROTTSHISTORIA

MEDLEMSTIDNING

Speddvaj i byn

Allsvensk Vara

Barfotamatch

Sista ropet

Japaner, japaner

Kabelvägen

Foto: Lennart Odéen



Före-under-efter covid-19
Helt plötsligt ser världen omkring oss 
annorlunda ut. Vi har tagit frihet och 
hälsa för givet. Nu är det tvärstopp. 
Allt ändrades över några dagar. 
Inget är som det ska med alla de 
konsekvenser det medför. 
Hur aningslöst omedvetna och 
oförberedda har vi varit. Det hela känns 
nästan overkligt. Nu är tid för eftertanke 
och medmänsklighet.
Folkhälsomyndigheten styr, 
rapporterar siffror och ger 
förhållningsorder varje dag. 
Är det den mjuka eller hårda vägen, 
som är rätt val? Svaret får vi kanske senare. Men betänk att 
bakom varje siffra finns eller fanns en människa. 
Jag upplever en viss tilltagande avtrubbning och känslokyla. 
Än mer makabert i mina ögon är den ”tävlan”, som uppstått i debat-
ten, om vilket nordiskt land som är bäst på krishantering. 
Själv är jag placerad i krisgrupp och delvis i karantän och därmed 
föremål för särskild omtanke. Men det är i kris som förtroende och 
solidaritet prövas. Alltför många bryr sig inte utan håller på 
sina egna självvalda ”privilegier”.

Även idrotten tvingades tvärnita med allt vad det innebär
inte minst ekonomiskt och socialt. I nuvarande svåra situa-
tion märks dock idrottens kraft, och hur många som berörs.
Föreningar kämpar för sin överlevnad. Glädjande många 
ställer upp för att stötta och hitta lösningar t.ex fiktiva match-
biljetter. Diverse oklarheter kring träning eller tävling/match
och vilka som är åskådare lämnar dock utrymme för dem,
som inte bryr sig. Svältfödda idrottstokiga tv-tittare får
nöja sig med repriser. Det kanske behövs för att man skall
känna sig trygg i osäkra tider. Till slut blir dock lite väl mycket 
nostalgi. Idrott handlar mycket om vad som skall hända,
ovisshet och dramatik. Idrottshistoria skall vara en källa till
kunskap. E-sport kan vara ett alternativ. 

Kommunikation är viktig i alla lägen i minst i kristider. 
Det är därför oerhört viktigt och glädjande att Westgötarnas 
Idrottshistoria kan utkomma som vanligt. Vi drabbas inte av 
sponsorsbortfall som övriga tidningsvärlden. Bidraget från 
VGIF räknar vi med som en del av stödet till idrotten.
Vårt årsmöte blev av kända skäl inställt. Nyligen kom en ny 
lag om bolags- och föreningsstämmor. Detta för att under-
lätta genomförandet av årsmöten t.ex. digitalt. Lagen berör
inte ideella föreningar. I dessa regleras verksamheten av 
föreningens stadgar. Det som inte uttryckligen förbjuds där
är tillåtet. Den gamla styrelsen sitter kvar tills en ny styrelse
kan väljas av årsmötet. Visst skulle WIS kunna kalla till ett
digitalt årsmöte. En videokonferens kräver proffsighet, annars
blir det ofta många näsborrar i rutan. För mig är den sociala 
delen i ett fysiskt årsmöte inklusive final i idrottsvetartäv- 
lingen så viktig, att jag fortfarande hoppas på ett årsmöte i 
höst.

Ingenting är som sagt som det ska, men förhoppningsvis blir
det som det var men bättre.

Roland Gustafsson 
Ordf. WIS
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Allsvensk Vara

Bo Björkman längst upp till höger här i Djurgårdens tröja

I historiens sken kan dock konsta-
teras att Varaslätten producerat ett 
antal fotbollsspelare, som erhållit 
allsvensk status. Ändå ingen med 
A-landslagsmeriter. 
Här följer en sammanställning av 
de som spelat allsvensk fotboll i 
kronologisk ordning:

Bo Björkman. Kom ursprung-li-
gen från Sollebrunn. Bo Björkman 
började studera på Vara Folkhög-
skola i början av 1930-talet. 
Eftersom han hade en faster som 
bodde på Önumstorp i Önum, blev 
han inkvarterad där under skolti-
den. 
Ryktet gick om hans fotbollsta-
langer. Det nådde även IFK Em-
tunga, vars fotbollsplan

Mossbrott enbart låg några lång-
skott från Önumstorp. För att 
säkerställa Björkmans kvalitéer, 
mer eller mindre kidnappade IFK 
Emtunga honom inför seriestar-
ten. På Mossbrott stannade han 
två säsonger. Från Folkhögskolan 
i Vara till Torsvallen var det också 
ett par långskott. Vara SK lycka-
des övertala Björkman att ta den 
vägen. De mest bestående min-
nena från Torsvallen härrör från 
”sandlådan” och löparbanan. Bo 
Björkman har nämligen fortfaran-
de klubbrekord för Vara SK när 
det gäller såväl sprinterlöpning 
som längdhopp. 
Som fotbollsspelare berikade han 
också VSK med sin snabbhet och 
målfarlighet under ett par säsong-
er. Från Vara bar färden

Som bekant är gamla Skaraborgs 
län en vit fläck på den allsvenska 
fotbollskartan. Vilken färg har då 
fotbollen i Vara kommun? 
Det är meningslöst att försöka leta 
kulörer eller nyanser. 
Konstateras kan att inget lag häri-
från har lyckats nå högre status än 
Div. III. 
Om vi leker med tanken att det 
enbart funnits ett lag i kommunen, 
om Varaslättens Fotbollsallians 
hade utgjort en sammanslutning 
av kommunens bästa spelare, hur 
högt hade det laget kunnat nå? 
Tja, det är också meningslöst att 
spekulera i. 
Vi sysslar ju med historia. Då är 
det bara att konstatera faktum.

vidare till Stockholm. 
Djurgårdens IF fick upp ögonen 
för den vindsnabbe, ljuslockige 
ynglingen. I Djurgårdens repre-
sentationslag spelade han 10 
säsonger, för att sedan ta ledar-
uppgifter i klubben. Djurgårdens 
IF. Allsvenska matcher: 24. Mål: 
9 1936-48.

Egon Nyman. Född vid Stora 
Hov, Tråvad. Ansågs inte platsa 
i Edsvära IK utan gick istället till 
Jungs IF. Därifrån fortsatte han till 
Skara IF och hamnade slutligen i 
Göteborg. Där blev GAIS klub-
badressen. 
Hos ”makrillarna” blev Egon 
Nyman en viktig kugge genom sin 
allroundkunnighet och

kämpaglöd. Följande baksidetext 
återfinns på Alfabild nr. 58 1950-
51: ”Egon Nyman (F. 17.2 1923), 
allroundspelare i Gais. Både back, 
halvback och forwardsplatser 
har han beklätt. En litet kantig 
spelare, utrustad med fränhet och 
framåtanda. 
Gott huvudspel och god skjut-
förmåga.” GAIS. Allsvenska 
matcher: 50. Mål: 15 1947-53. 

Tore Apelgren. Född i Norra 
Vånga, där han började spela med 
dess BK. Tore flyttade sedan till 
Stockholm och spelade för IFK 
Lidingö. Lumpen gjordes på P 4 
i Skövde, varvid han spelade en 
säsong i Skövde AIK. Tillbaka i 
Stockholm gick Tore slutligen till 
Hammarby IF. Baksidetexten på 
Alfabild nr. 427 1956-57 lyder: 
”Tore Apelgren (7.2 1928), vän-
sterback i Hammarby IF. 
Han kom till stockholmsklubben 
1950 från Skövde AIK. Det är en 
brytsäker och hård back med god 
teknik. Han kan även spela halv-
back och har som sådan gjort flera 
mål i allsvenska serien. Affärsbi-
träde.” 
Det där med ”många mål” stäm-
mer dåligt. Sitt enda seriemål i 
A-laget gjorde han nämligen i 
Div. II 1957. Målgörandet överlät 
han istället till sonsonen Michael, 
som t.ex. gjorde 14 mål för sitt 
”Bajen” i en elitseriematch mot 
IFK Skövde 2008. Men då var det 
förstås fråga om handboll.
Hammarby IF. Allsvenska match-
er: 51 1955-59 (inga mål).

Tore Lennartsson. Som 
17-åring blev Tore Lennartsson, 
Skogslunds IF, ”veckans idrotts-
profil” i SkLT genom att göra två 
mål i en toppmatch i Div. IV. Den 
vindsnabbe yttern sprang sönder 
de flesta motståndarlagen – det 
spelade ingen roll om det var i 
fyran eller Allsvenskan. 
Så småningom blev det allsvenska 
Örebro SK som fick dra nytta av 
Tores snabbhet. 
Flyttlasset gick senare till Gävle. 
Han uppmärksammades av såväl 
landslagsledningen som av fot-
bollförbundet genom att dels göra 
fyra ungdomslandskamper (tre 
mål) och dels att så småningom 
bli anställd på förbundet. 
Under en period var Tore Len-
nartsson verksam som

Martin Andersson, med moderklubb Arentorps SK har spelat 198 allsvenska matcher för Elfsborg. 
Martin har också representerat Sverige i 10 U-21 landskamper.

instruktör i Afrika. 
Örebro SK. 
Allsvenska matcher: 154. 
Mål: 19 1972-78 Gefle IF 33. 
Mål: 5 1983-84

Inge Lennartsson. Lillebror 
som gick i storebror Tores fotspår 
dels till allsvenska Örebro SK 
och dels som anställd på Svenska 
Fotbolls-förbundet. 
Inge jobbade efter aktiva karriä-
ren som instruktör för pojk- och 
juniorlandslagen och har varit 
assisterande förbundskapten för 
svenska B-landslaget under Lars 
Lagerbäck. 
Örebro SK. 
Allsvenska matcher: 21. 
Mål: 3 1976-78

Joakim Granath. Mittfältare 
som gick från Arentorp SK i Div. 
IV till allsvenskt spel i GAIS 
1989. Där lyckades han emellertid 
inte ta en ordinarie plats, så därför 
gick Joakim ”ner sig” till Gun-
nilse IS, där han avslutade sin 
karriär.
GAIS. 
Allsvenska matcher: 6 1989.

Martin Andersson. Flyttade till 
Borås 1997 som 16-åring för att 
gå på fotbollsgymnasiet. 
Då hade han redan varit ordinarie 
i Arentorps SK: s A-lag ett år.

Att det sedan blev IF Elfsborg 
var givet. Martin har spelat 10 
U-landskamper, 10 juniorlands-
kamper och 34 pojklandskamper. 
Var uttagen till A-landslagets 
januaritrupp 2003, men tvingades 
lämna återbud på grund av skada. 
Mittbacken Martin Andersson 
blev svensk mästare i IF Elfsborg 
2006.
IF Elfsborg. 
Allsvenska matcher: 195. 
Mål: 4 2000-2013.

Johan Svantesson. Moder-
klubb: Levene/Skogslund. Värva-
des 2010 av Vara SK, där han blev 
skyttekung. Två år senare spelade 
han allsvensk fotboll i Gefle IF. 
Det blev emellertid enbart fyra 
inhopp och karriären förstörd på 
grund av skada.
Gefle IF. 
Allsvenska matcher: 4 2012. 
Det var de manliga fotbolls-

spelarna som nått allsvensk status 
från Varaslätten. 
I rättvisans namn bör även mot-
svarande kvinnliga nämnas. De 
undertecknad känner till är

bara två till antalet. 

Martina Psag (född 1981). 
Gick från IFK Emtunga till 
Holmalunds IF och spelade i den 
klubbens enda allsvenska säsong 
2001. 15 matcher och gjorde 3 
mål.

Sofia Hagman (född 1997). 
Värvades från Vara SK till stor-
klubben FC Rosengård 2015. På 
grund av bristande speltid gick 
hon 2017 vidare till Kristianstads 
DFF. På tre säsonger har hon 
spelat 35 allsvenska matcher och 
gjort 4 mål. Hon är fortfarande 
aktiv. 

Carl-Owe Johansson 
Vara IHS
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IFK Skövde handboll
Uttrycket säger...”för tredje gång-
en gillt”. För IFK Skövde krävdes 
inte mindre än fyra missade kval 
inom loppet av sex år innan först 
det femte försöket att nå handbol-
lens högsta serie blev verklighet. 
Det efterlängtade historiska ögon-
blicket skrevs för 30 år sedan - 
och därefter har klubben otroligt 
nog hållit sig kvar på toppen.

IFK Skövde kval 1990
Söndagen den 22 april 1990 full-
komligt kokade den fullknôkade 
gamla klassiska Idrottshallen - 
ett beredskapsbygge från andra 
världskriget - på Södermalm i 
Skövde. 
På resultattavlan lyste segersiff-
rorna 32-24 mot Stockholms-
laget BK Söder; vilket var sista 
matchen i ett kvaldrama som 
pågått i långt över en månad med 
hela tolv matcher. 
 - Söder, som vi fajtats med i 
division 1 under många år, var 
klart för uppflyttning redan före 
matchen. 
Likväl hade vi en press på oss att 
vinna. Men vi var starka

på hemmaplan, minns tränaren 
Gunnar Blombäck. IFK Skövde 
vann samtliga sex kvalmatcher 
hemma i Idrottshallen och 
dessutom bortamötet mot Katri-
neholm. Och uppflyttningen är gi-
vetvis en milstolpe i föreningens 
historia: - Speciellt för oss som 
varit med hela vägen från tidig 
ungdomshandboll och

ända in i kaklet, påminner IFK-
tränaren. I dag 65-årige Gunnar 
Blombäck blev och är något av 
mr IFK. Speciellt eftersom han 
var med i alla fem kvalrysarna 
1984, 1986, 1987, 1989 och 1990. 
Som spelare, spelande tränare och 
slutligen lyckosam tränare. - Vi 
råkade ut för några hack under 
resan. Dåvarande storheter som 
Hellas, Heim, Kroppskultur, 
Saab, Kristianstad och Viking-
arna stod i vägen vid olika kval. 
Men vi grävde oss alltid upp från 
gropen och tog nya tag, påminner 
Mr IFK. En av Blombäcks många 
adepter var Mats Ljungquist, 
också IFK-produkt sedan

7-årsåldern i bollskolan. Sönda-
gen som vi gick upp glömmer jag 
aldrig. Om det var en härligt varm 
vårdag utanför hallen upplevde 
vi det som glödhett inne i hallen. 
Ja, närmare kokpunkten. Publiken 
stod upp under slutskedet och 
hyllade oss och vi fick springa 
ärevarv efteråt. Extra kul eftersom 
vi var otippade som andralag från

”norrettan” och för mig som 
relativt ung blev det nu tredje 
gången gillt. Mats Ljungquist de-
buterade i A-laget som 17-åring 
(spelade då tillsammans med 14 
år äldre Blombäck), vann skytte-
ligan två år i rad i division 1, och 
är numera tre decennium efter 
uppflyttningen som 51-åring en 
stark IFK-profil som assisterande 
A-lagstränare för elitlaget och 
ungdomsledare. 
- Jag var 21 år när vi gick upp 
och fick sedan tio härliga säsong-
er i högsta ligan där vi mestadels 
låg och pendlande runt platserna 
tre och fyra i tabellen, minns 
Mats.

269 elitseriematcher och 1 035 
mål säger det mesta om ikonens 
betydelse. Ovanpå detta cirka 70 
slutspels- och Europamatcher 
och närmare 250 fullträffar gör 
Ljungquist till en av föreningens 
största.

IFK-legendaren Mats Ljungquists 
matchtröja nr 18 hänger förstås 
på Skövdes idrottshistoriska mu-
seum. Foto: Urban Brumm

I kvalet 1990 öste han in 44 mål 
och 30 år senare är det äldste 
sonen, Victor, 19, som sköter pro-
duktionen hos Skövdes idrotts-
mässiga stolthet. I syskonskaran 
ingår även Adam, 17 år och Isak 
12 år som alla spelar handboll 
med framgång under bland annat 
pappas ledarskap. 

Från kvallaget finns många 
spelare som varit och i dag är 
instruktörer och vars söner och 
döttrar spelar elithandboll. Jerker 
Nyman, född 1966, är en av pap-
porna: - Det var egentligen inte 
vår generation som skulle ta IFK 
till elitserien utan den gyllene 
årgången med 64: orna som mis-
sade så många gånger. Där fanns 
profiler som Magnus Börjesson, 
Inge Johansson och Robert Wed-
berg som alla var U-landslagsmän 
liksom Joakim Damm och Mag-
nus Frisk. Vi något yngre var 
en outsider. Inga jättestjärnor. Å 
andra sidan var vi överlägset bäst 
tränade och starkt som kollektiv. 

Mäktigt i sammanhanget är att 
IFK Skövde genomförde samtliga 
tolv kvalmatcher med samma tolv 
(...jämfört med nuvarande tillåtna 
16) spelare i laguppställningen. 
Inga skador eller sjukdomar, såle-
des. Målvakten Robert

Elovson kom till klubben 1988 
från Hellton i Karlstad och på-
minner om sin första säsong i 
IFK: - Vi åkte dit i kvalet mot 
Vikingarna. Vi förlorade i Hel-
singborg med tio bollar och vann 
med samma marginal i returen på 
hemmaplan. Men Vikingarna gick 
upp tack vare fler gjorda borta-
mål. Snacka om små marginaler. 
Fast med facit i hand tror jag att 
detta stärkte oss inför det lyckade 
kvalet året efter. I dag är Robert 
Elovsons 17-årige son, William, 
en av föreningens påläggskalvar 
som nyligen skrivit kontrakt för 
framtiden. A-lagets general ma-
nager, Klas Wahlström, var också 
framträdande i kvallaget 1990 
som effektiv kantskytt och vet 
vad som krävs: - Det vimlar av 
talanger i varje årskull.

Mats Ljungquist visar upp tidningsurklipp från kvalet 1990 för unge 
och lovande sonen Victor.  Foto: Urban Brumm

Tack vare en enormt kompetent 
ledarstab där många själva varit 
i finrummet. Vår ungdoms-verk-
samhet är en av de starkaste i lan-
det och föreningen hoppas kunna 
spela i högsta ligan i ytterligare 
30 år, säger Klas. 
Det är faktiskt få förunnat inom 
handbollen att tillhöra översta 
serien säsong efter säsong med 
därtill höga snittplaceringen 5,66. 
30 år i följd på herrsidan sedan 
1990 har enbart Redbergslids IK 
och IK Sävehof också klarat av. 
Dock väntar IFK Skövde, en av 
sex klubbar från Västergötland 
som spelat i högsta serien, fortfa-
rande på första SM-titeln på

seniorsidan efter fyra juniorguld. 
Möjligheten 2019/20 försvann 
med Corona-pandemin och avslu-
tad säsong i förtid utan slutspel 
över huvud taget. 
Där får Mats Ljungquist sista or-
det: - Jag påstår inte att vi vunnit i 
år. Men vi besegrade samtliga lag 
i serien, avslutade med åtta raka 
vinster, och tog 31 av 34 poäng 
från december och framåt. 
Vi hade en bra form... 

...fast den som väntar på något 
gott, som exempelvis ”femte 
gången gillt”, kan säkert ha tåla-
mod ett tag till!?

Text: KJELL-OVE ”KOA” 
ANDERSSON 

(Artikelförfattaren har jobbat på 
båda Skövde-tidningarna SLA och 
SN samt mellan 1979 och 2014 på 
GT/Expressen. 

”Koa” är uppväxt i IFK Skövde 
som spelare och tränare och till-
delades efter säsongen 1978/79, 
innan flytten till Göteborg och 
satsningen på yrket som sport-
journalist, priset ”Främste leda-
ren” av Västergötlands Handboll-
förbund.
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När speddvajen kom te byn 
6000 åskådare på Hallevi i lilla Överlida
1950-1960 
I slutet av 40-talet fick ett antal företagsledare i 
Överlida idén att anlägga en speedwaybana i Över-
lida. Det passade alldeles utmärkt i samband med att 
det anlades en fotbollsarena på Hallevi som ligger 
mitt emellan byarna Överlida och Mjöbäck. 

Under pingst och midsommarhelgerna var det stora 
familjefester på Hallevi med olika former av under-
hållning. Redan första året märktes den kända doften 
av metanol som var ett säkert tecken på att speed-
way även stod på programmet, dock inte på pingst 
eller midsommar.

Den 30 juli 1950 invigdes Hallevi Motorstadion med 
en öppen tävling gällande det ståtliga vandringspri-
set Överlidakannan som Överlida Motorklubb satt 
upp och sen dess varit vandrande men mer om detta 
lite senare.

Det stora dragplåstret var ” Sveriges snabbaste spe-
cerihandlare ” Stellan Strand från Fristad.
En lokal publikmagnet var Göte Johannesson från 
Torestorp men även Stig Svensson från Kalv visade 
att han behärskade denna populära motorsport.
Segrare första året blev Kjell Carlsson även kallad
” Gema-Kjell ” som under många år var ett stort af-
fischnamn och även flickornas idol.

Isracing
Tävlingarna på Hallevi avlöste varandra och publi-
ken strömmade till. Intresset var så stort att man inte 
kunde vänta på att björkarna slog ut på den vackra 
Hallevi utan de driftiga ledarna lyckades arrangera 
en isracingtävling på Lillsjön i Överlida. Man plo-
gade upp en 300 meter lång bana på den 
lilla sjön.

Det är verkligen på plats att nämna att all denna 
verksamhet som pågick i över 10 års tid inte hade 
varit möjlig utan ett massivt stöd från folket i 
bygden.

Storpublik på väg till Hallevi

Stora publiksiffror
De exakta publiksiffrorna är svåra att få fram så här i 
efterhand, men rekordet när det gäller åskådare torde 
vara ca 6000. 
Detta i det lilla samhället Överlida som vid den 
tiden hade 400 invånare. Bilderna i artikeln talar sitt 
tydliga språk om vilken fantastisk publikinvasion 
det blev när det var dags för tävling. Hela nordiska 
eliten deltog och många av dessa blev också världs-
mästare.

Åskådarna har precis köpt program till tävlingarna

Speedway-tåget 
Stor del av publiken kom med tåg.
Fram till 1959 gick det en smalspårig järnväg mel-
lan Falkenberg och Älvsered. Denna järnväg gick 
under namnet ”Pyttebanan”. När denna del lades ner 
fortsatte man att köra tåg mellan Älvsered och Lim-
mared fram till sommaren 1961.
Själv fick jag förmånen att under tre skolår åka tåg 
till skolan. Två år till Mjöbäck ett år till Älvsered. 
En dag i veckan fick vi åka godståg och resten räls-
buss. Åter till Speedway-tåget. 
Under tävlingsdagen gick det extratåg från Falken-
berg och Limmared och dessa stannade mitt emel-
lan Överlida och Mjöbäck vid en anhalt som hette 
Dalalund inte långt ifrån Hallevi. 
En av fördelarna med att ta detta tåg var att man 
slapp att gå de två kilometrarna till Hallevi.

Lyckodag
Den 5 maj 1957 var en lyckodag för arrangörerna. 
Fint väder och de hade lyckats locka regerande 
världsmästaren Ove Fundin till start.
Ove fick utstå en oerhörd utmaning från ”ungtup-
pen” P-O Söderman och detta gjorde att banrekordet 
slogs tre gånger denna dag. 
Göte Nordins gamla banrekord fick sig en rejäl knuff 
neråt och till sist stod Ove Fundin som innehavare 
av banrekordet.
”Varg-Olle”Nygren deltog också vid tävlingar på 
Hallevi liksom norrmannen Basse Hveem.

Så man kan med fog säga att eliten verkligen deltog 
i tävlingar på Hallevi.
Överlidapublikens största idol förblev ”Gema-Kjell” 
och när det blev bekant att han skadats allvarligt i 
en tävling i England blev förstämningen stor. Ett 
bevis på hans storhet var att publiken helt spontant 
startade en insamling till banans populäraste åkare 
under åren.

Snart dags för smattrande metanolmaskiner

Sponsorer
Många små men störst uppmärksamhet fick 
Varbergs Bildepot när dom hade produktvisning 
av Volvos nya Amazon-modell.

I samband med tävlingarna annonserade en 
bensinstationsägare. ”Gulf Bensinstation Överlida 
håller öppet hela tävlingen”. 
Det var bara det att under 1950-talet var det regel att 
bensinstationerna var stängda från lördag eftermid-
dag till måndag morgon.!!!

Bilparkeringen är ”knôkafuller”

Överlidakannan vandrar fortfarande
1958 kördes den sista tävlingen om Överlidakannan. 

Här följer en lista över de olika vinnarna av denna 
populära kanna. 
Listan är ett bevis på hur stora tävlingarna var på 
Hallevi.

1950 Kjell ”GEMA-KJELL” Carlsson 
1951 Einar Lindkvist 
1952 Sune Carlsson 
1953 Kjell”GEMA-KJELL” Carlsson 
1954 Henry ”Stompa” Andersen Norge 
1955 Leif”Basse”Hveem Norge 
1956 Olle ”Varg-Olle” Nygren 
1957 Ove Fundin 
1958 Ove Fundin

Kannan försvann, var och när vet ingen men många 
underliga förklaringar finns.
En sak är säker att priset förblir ständigt vandrande 
för någon mer speedway blev det inte på Hallevi.

Vi som nu så där 60 år senare sitter på den mytom-
spunna läktaren och tittar på div-6 fotboll har en 
klurig uppgift. Nämligen att förklara för de unga hur 
stort det var med speedway och 6000 åskådare.

Källa:  Björn Wall Kaparnas historik 
  Urban Lidrot 
Bildskatt:  Jarl Johansson
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Inget nytt för orienterarna
Coronaviruset, covid-19, har vänt 
upp och ned på samhället. Idrotts-
rörelsen är inte undantagen.

Besked om inställda idrottsar-
rangemang duggar tätt. För 
idrottsrörelsen är det nytt. Inga 
idrotter har upplevt något liknan-
de, med ett undantag.

Orienteringsrörelsen har ”vanan” 
inne. Det är tredje gången orien-
terarna drabbas av tävlingsstopp.

Gulsot
Under 1958 och -59 upptäcktes 
att ett antal orienterare insjuknat 
i gulsot, Hepatit B, orsakat av ett 
virus, som sprids via blod.

Det var framförallt i Göteborgs-
trakten, Halland, Västergötland 
och Värmland som orienterare 
drabbades. Även i Norge fanns 
gulsotssjuka löpare.

Skälen till smittspridningen var 
två. Löparna sprang på den tiden 
normalt i kortbyxor. 
Det betydde att de flesta kom i 
mål med mer eller mindre rejäla 
blödande revor och sår på benen.

Efter tävlingen tvättade man sig i 
dammar med stillastående vatten 
eller små bäckar. En löpare, som 
var smittad, förorenade vattnet 
med virus och gulsoten spred sig 
snabbt.

- Jag arbetade i Borås i början på 
1960, berättar Karleric Fransson, 
orienterare från Trollhättan. 
Jag märkte att jag orkade dåligt 
på mina träningsrundor. 
Dessutom upptäckte jag att urinen 
var starkt gulfärgad. 
Prov visade att jag hade fått gul-
sot och jag blev inlagd på lasaret-
tet i Vänersborg.

- Jag är säker på att jag smittades 
på natt-DM för Bohuslän-Dal 
hösten -59. Det fanns tre baljor 
med vatten i. Den första fick vi 
kliva i och tvätta av våra rivna 
och smutsiga ben. Ur de två andra 
fick vi ösa vatten. Som gjort för 
överföring av virus. 
Förutom jag var det 6-7 andra

orienterare, som deltog i den täv-
lingen, som smittades.

Minst 600 fall upptäcktes, men 
man beräknar att ännu fler fick 
gulsoten subkliniskt, d.v.s. att de 
smittades med sjukdomen, utan 
att få några symptom.

Orienterarsjukan
Under åren 1979 – 1992 dog 
närmare 20 unga orienterare av 
hjärtsvikt. 
Orienterarsjukan, som den kom 
att kallas, var svår att förklara.

Efter tävlingen tvättade man sig i tunnor med stillastående vatten

Hur många orienterare som avled 
finns inga uppgifter om. 
Många löpare fick sina oriente-
ringskarriärer avbrutna av följd-
sjukdomar.

Åtgärder
Den 12 februari 1962 bestämde 
sig Svenska Orienteringsförbundet 
(SOFT) för att ställa in samtliga 
vårtävlingar. 

Dessutom infördes krav på hel-
täckande klädsel, framför allt 
långa byxor och att det skulle fin-
nas rinnande vatten (dusch) 
vid målet, när höstsäsongen 
startade.
Påbuden fick god effekt och få 
sjukdomsfall noterades fram till 
1965. 
Då lättade SOFT på kravet om 
heltäckande tävlingsklädsel, 
vilket fick till följd att 84 oriente-
rare insjuknade under 1965-66.
Efter att kravet på täckande klädsel 
infördes på nytt, försvann gulsoten 
och har inte återkommit.

Till en början misstänkte man 
bakterien twar, men senare forsk-
ning har visat att det troligen var 
bakterien bartonella som var orsa-
ken. Ingen av dessa bakterier är i 
sig speciellt farliga, men i kombi-
nation med hård fysisk ansträng-
ning eller om man tävlar med 
infektion (förkylning och halsont) 
i kroppen, kan bakterierna sätta 
sig på hjärtat och ge upphov till 
hjärtmuskelinflammation, som 
kan leda till döden.

När landslagslöparen Melker 
Karlsson, IFK Södertälje, hastigt 
avled i november 1992, blott 
24 år gammal, skapade det stor 
uppmärksamhet i media.

- Det kom som en fullständig 
chock, minns Lars Hogedahl från 
Vänersborg, som var förbunds-
kapten då. Elitverksamheten 
lamslogs och ingen visste vart 
det skulle ta vägen.

SOFT avrådde elitlöparna från

träning och tävling. Ett omfattande testprogram 
genomfördes, där 240 elitorienterare deltog. I januari 
1993 togs ytterligare ett steg och all tävlingsverk-
samhet för elitlöpare låg nere under vårsäsongen. 
Däremot arrangerades tävlingar för övriga oriente-
rare som vanligt.
Även i Västra Götaland drabbades vi. Några yngre 
orienterare avled under oklara förhållanden. 
Hade det varit idag, hade orsaken säkert kunnat 
fastställas.

2020
2020 är all tävlingsverksamhet inom orienterarrö-
relsen stoppad. I och med regeringens förbud mot 
större samlingar än 50 personer, 
kan inga tävlingar genomföras.

Den stora budkavlen, Tio-mila, som brukar arrang-
eras i början av maj är inställd. Även orienteringens 
”flaggskepp”, O-ringens 5-dagars 
är framflyttad till 2021.

Lennart Karlsson
Tvagning i naturens eget badhus

Svenljunga IK:s danspalats
Under efterkrigstiden och senare 
såg många idrottsklubbar sin 
chans att tjäna pengar genom att 
bygga egna danspalats. 

Byggnation, skötsel och vakthåll-
ning sköttes oftast av klubbens 
medlemmar och spelare. 
Att ordna danstillfällen var en 
viktig källa till inkomster för 
föreningarna. 

Dansbanorna har ett skimmer 
över sig av en svunnen tid med 
fullsatta dansgolv, härligt varma 
sommarkvällar med lövade logar 
samt kulörta lyktor. 

Lukten av björkar, syren, parfym 
och möjligtvis en och annan rus-
dryck känner nog många igen. 

Ett och annat slagsmål hörde 
också till, då oftast utbölingarna 
skulle sättas på plats för att inte 
lyckas charmera ortens flickor. 

Det var även underhållning för 
byns smågrabbar som inte fick 
komma in utan smög utanför 
stängslet och försökte nyfiket se 
vad  storasyskonen hade för sig. 
Danspalatset på Högelid revs 

Svenljunga Idrottsklubbs dansbana som låg på Högelid alldeles intill 
fotbollsplanen Högvalla. 
någon gång under slutet av 1960-talet. Ändrade vanor hos publiken 
gjorde att intresset minskade kraftigt, samtidigt som skötsel och under-
håll var mycket arbetskrävande. 
Dessutom började många idrottsklubbar att arrangera den nya flugan 
med bingospel som var mer lönsamt.

Lennart Odéen
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Fritsla - tidiga hockeykrigare på mossen
Fritsla Ishockeyklubb, den första 
i Mark, bildades på café Borg-
gården i Fritsla 1954 av ett gäng 
ungdomar. En av ungdomarnas 
fäder, Sigfrid Johansson, stöttade 
killarna i deras första stapplande 
steg att bilda en förening. Förste 
ordförande var Curt Berg. 

Killarna började spela på en göl 
”bort i skogen” men omgående 
började bygget av en rink mel-
lan Stommens gård och Haldens 
Färgeri. Första året spelades 
vänskapsmatcher, bland annat mot 
Wendelsberg (ett lag från Borås). 
Andra året blev det seriespel.

Jag kommer ihåg alla resor till 
bl.a. Dalstorp och Nittorp. En 
match i Nittorp spelades i 28 
graders kyla, det var långt före 
ladornas tid. Matchen blev 

dessutom försenad, domaren från 
Borås hade fått problem med 
bilen. Ett ännu större problem 
var att Fritsla´s materialförvaltare 
hade ställt fodralet med alla klub-
bor mot ett element kvällen innan. 
När det var dags för match och 
klubborna kom ut i kylan gick de 
av som tändstickor. Det ordnade 
sig genom att hemmalaget lånade 
ut klubbor till oss i Fritsla.

Som bäst spelade vi i Fritsla i div 
III mot bl.a. IF Elfsborg och 
Norrby IF, som båda hade 
ishockey på programmet på den 

tiden. Alla matcher spelades 
utomhus. På ungdomssidan hade 
klubben ett bra pojklag 1960. 
Laget segrade i VD-pucken (Väst-
göta-Demokraten) och blev tvåa i 
BT-cupen (Borås Tidning) denna 
vinter. Allsvenska Troja-Ljungby 
gästade en gång Fritsla för spel på 
den gamla rinken. Fritslas krigare 
var vid detta tillfälle förstärkta 
med den kände kanadensaren Des 
Moroney. Des som spelat i Lek-
sands IF, Rögle BK och Örebro 
IK var duktig men det hjälpte föga 
mot det starka motståndet från 
Småland. Fritsla förlorade stort, 
smålänningarna vann med 9-1. 
Vintern 1963/64 drog sig klubben 
ur seriespel. Ungdomarna hade fått 
andra intressen och klubben lades 
ner under 1964. Killar som ville 
spela vidare gjorde det i IK Tras-
ten, Örby. 

40 år efter nedläggningen av 
Fritsla IK startade ett gäng 

Fritsla IK:s ishockeykrigare från mitten av 1950-talet.
Bakre raden fr.v. Leif-Åke Åkesson, Roy Nilsson (Skarnehall), Lars-Uno 
Thorsson, Lars Jansson, Kjell Erlandsson, Bosse Thörnqvist. Främre 
raden fr.v. Kurt Berg, Jimmy Johansson, Sture Johansson, 
Stig Nygren, Benny Halvarsson.

ungdomar på nytt ishockeyn på 
orten under namnet Fritsla Hock-
eyklubb. Nu gällde spontanhock-
ey och de energiska ungdomarna 
lyckades 2017 få till en konstfru-
sen bana i Fritsla.

Invigningen gästades av ingen 
mindre än förra NHL-proffset An-
ders Hedberg med 523 matcher i 
världens främsta liga. 
Anders namne Lukas Hedberg är 
den store eldsjälen i den nystar-
tade föreningen. I år har klubben 
även startat ett damlag. Trots den 
milda vintern har det varit åkbart 
stora delen av ”vintern”. 

Sven-Olof Andersson 
Klubbens siste ordförande

Södra Vings IF: s fotbollsvisa från 1935
Detta litterära mästerverk hittade jag i ett urklipp från Ulricehamns Tidning från 80-talet. 

Södra Vings IF bildades 1931 men redan 1935 hade man fotbollsavslutning med bal på Hökerums Slott 
(numera bekant från Colin Nutleys TV-serier). 

Visan präglar väl? tidsandan med hårda tag, lite sprit och röka. Samtliga matcher under året gås igenom, 
samtliga spelare ”får betyg” och även styrelsen får en känga. 
Ett inlägg i var den nya föreningens fotbollsplan ska ligga finns också med. (då i Aspanäs – idag vid nämnda 
slott – Slottsvallen) 

Visan är författad av Sten Karlsson, Vings kvarn, Hökerum

Lennart Johansson
Ulricehamns IHS

1 Nu i kväll så är det bal
uti Slottets stora sal,
Idrottklubben är ju snäll
Ordna´ till en munter kväll.

2 Idrottsvänner är ju dä
Allihop, som här ä mä.
Tränar diskus, kula, spjut
Tar rekordet absolut.

3 Nej, dä tror vi inte på
Att det blir rekord ändå
Allmän idrott uti Wing
är det nästan ingenting.

4 Springa i terräng en da
Med kompass och kartebla
Dä ä inte sköj ett jot
Ja ger skam i alltihop.

6 Intresset uti socknen här
är uti ett forbollslär
Gamla gubbar, me fan
hoppar vilt på fotbollsplan

7 Wing de har ett lag så bra
I betyget stora A
Tänk vad de kan sparka boll
De vann lätt med 14-0

8 När de sedan vände hem
Mallig – var varenda en
När de hyllas för besvärt
Peka näsan rätt i värt.

9 I våras laget skröt å sa:
varenda en poäng vi ta
Men första matchen högg emot
Mot Dalsjöfors blev oavgjort.

10 Andra matchen var det fräs
Dalsjöfors i Aspanäs
Jäklar va de sparka boll
Wing vann lätt, med fem mot noll

12 Wing de sen till Tvärred for
Tvärred sins emellan svor
Tyst ska ni få höra på
Wing de vann med fyra två

16 Denna matchen den var svår
Allra värst för Centern vår.
Gällstabacken var en stut
centerns öga stånga ut.

17 Men dä hjälpte ej ändå
Alf var lika pigg som två.
Se´n i stan han sa rent ut
”doktorn bötte på en klut”.

18 Ja, den gången va dä sköj
Ingen kände någon sorg.
Två å en halv vi hade då
Renat stod det säkert på.

19 Sjunde matchen vann ju Wing
med fem-noll som ingenting
Olle hade inte svårt
rökte cigarett i mårt.

20 Sen for Marbäck genast hit
med en friskare aptit.
Marbäck de tog två poäng.
Jäkla slöa Wingbogäng.

Detta är ett urval av 51 verser

Rätta svar ”Sport-grodor” 1/2020
1. Åke Strömmer
 2. Jakob Hård
 3. Arne Hegerfors
 4. Jan Svanlund
 5. Sven ”Plex” Pettersson
 6. Tommy Engstrand
 7. Staffan Lindeborg
 8. Lennart Hyland
 9. Bo Hansson
10. Bengt Grive

Följande vinnare har dragits:

Tre Sverigelotter: Torgny Karlsson 
Gillstad Sörbytorp 531 97 Lidköping

Två Sverigelotter: Lena och Sven-
Olof Svensson Högliden 27 523 38 
Ulricehamn

En Sverigelott: Bengt-Ove Torstens-
son Öglunda Björkstigen 7 532 92 
Axvall
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Jag hade en burk valla i bakfecka!
- Det var 14-15 grader kallt och 
full snöstorm, när första Munk-
spåret på skidor genomfördes 
1967, berättar Gösta Carlsson, 
som tävlade för IK Albion.

Vi blev totalt igenisade. När jag 
såg en bild i tidningen efter täv-
lingen, kände jag knappt igen mig. 
Jag blev tvåa efter Gösta Svensson 
från IFK Ore, Buredal.

Munkspåret
Munkspåret var ett sam-arrange-
mang mellan Falköpings AIK och 
IF Hagen. Starten skedde vid Bre-
dablick på Mösseberg, med mål 
vid Alphyddan på Billingen. Det 
fem mil långa loppet passerade 
Gudhem, Håkantorp, sluttningen 
av Brunnhemsberget och nådde 
högsta punkten vid Bolum.

Vid Varnhem passerades vägen 
mellan Skara och Skövde i en tun-
nel nära Tre Bäckar och fortsatte 
uppför Billingen.

Premiäråret deltog 250 skidåkare.

Munkspåret var ett krävande lopp 
för arrangörerna, inte minst när 
det gällde spåren.

- Det fanns inga skotrar på den 
tiden, utan spåren fick prepareras 
för ”hand”, minns Rolf Gabriels-
son. Det innebar att stavfästet ofta 
blev mindre bra.

I snöstormen premiäråret hade 
åkarna ibland svårt att se spåret, 
trots spårpatruller.

Bakhalt
Efter att loppet 1968 arrangerats 
i regn och blåst, verkade förut-
sättningarna 1969 vara perfekta, 
med några minusgrader på Mösse-
berg för de knappt 400 startande. 
Men väderutvecklingen blev 
dramatisk.

- Efter ett tag slog vädret om och 
det kom underkylt regn, minns 
Gösta. Spåren blev glatta och reg-
net ställde till stora problem med 
fästet.
Som tur var hade vi i täten hunnit 
till Bolum innan regnet. Därifrån 

var det mest nerför till Varnhem. 
Men det gick snabbt i isföret. 
Tur att inga olyckor hände.

De som fick värst problem med 
regnet var motionsåkarna. Det var 
rejält bakhalt och de flesta hade 
ingen möjlighet att valla om.

”Vid Bolum sågs flera deltagare 
komma springande vid sidan 
av spåret med skidorna under 
armen”, kunde man läsa i Falkö-
pings Tidning.

En lyckad vallning!
Vid vägundergången ledde tre 
Hagenåkare före Gösta Carlsson. 
Dessa stannade och vallade om 
med klister, för att få fäste sista 
milen uppför Billingen.

- Jag hade en burk med rödblå 
Swix kallvalla i bakfickan, be-
rättar Gösta. Utan att ta av mig 
skidorna, kladdade jag på så 
mycket jag kunde under trampet.

Det blev min främsta vallaträff 
någonsin! Efter ett par kilometers 
åkning uppför Billingen, blev det 
kallföre igen. Hagenåkarna fick 
problem med att det frös i under 
skidorna.

Gösta Carlsson visar vandrings-
priset, en nära halvmeterhög 
munk i trä

- Mina skidor fungerade utmärkt 
och jag åkte ifrån dem sista milen 
och vann med fyra minuter.

- Efter loppet blev jag intervjuad 
i Radio Skaraborg. 
Fredrik Belfrage var reporter. Som 
avslutning på intervjun frågade 
han: - Hade det inte varit bättre att 
du tagit tåget till Skövde?

Munken
Ett vandringspris, en nära halvme-
terhög munk i trä, snidad av Åke 
Sandberg, Tibro, instiftades. Seger 
gav 20 poäng o.s.v. För att erövra 
priset krävdes minst 61 poäng.

- Efter serien 2:a, 5:a, 1:a och 
2:a lade jag beslag på första Mun-
ken 1970, berättar Gösta.

Ytterligare två Munkar hann delas 
ut. De erövrades av Lars Grehn, 
Sandhems IF och Anders Ingves, 
IF Hagen.

Totalt 13 lopp genomfördes, där 
det sista arrangerades 1986. Snö-
fattiga vintrar gjorde att 
loppet ställdes in flera gånger.

- Jag genomförde samtliga Munk-
spår, avslutar Gösta.

Rolf Gabrielsson och 
Lennart Karlsson

Bandy – in the beginning 
För en vänersborgare är bandy 
kultur av den allra finaste sorten. 
I Vänersborg tar vi verkligen 
bandysporten på djupaste allvar, 
men tänk om alla vänersborgare 
har tagit fullständigt fel? 
Är bandy rent av en sport endast 
för stollar?
Ja, för hur skall man annars kunna 
förklara att det finns elva dödsför-
aktande individer, som frivilligt 
ställer sig i bandymålet. Det kall-
las hörna. En märklig 

Att ha tittat på dambandy – anno dazumal – måste ha varit en riktigt 
stor upplevelse

företeelse, där planens mest hård-
skjutande människa i lugn och ro 
får stå och avlossa dödliga pro-
jektiler mot motståndarnas ädlare 
delar. Jag tänker främst på kom-
pisen, som fick en pärla i skrevet 
och sedan dess har en stående 
inbjudan om att få plats 
i stadens stolta damkör.

Den böjda pinnen 
Ordet bandy sägs komma från 
Wales och betyder helt enkelt 
"en böjd pinne”. 
Officiella regler skapas i England 
år 1891. Spelet kan dock vara 
betydligt äldre än så. Grottmål-
ningar i Egypten - för över fyra 
tusen år sedan(!) - visar nämligen 
bilder från ett liknande spel. 
Fundering: Kan detta verkligen 
ha varit bandy måste det i alla fall 
ha varit rätt så problematiskt. Hur 
sjutton får man exempelvis till 
skridskoåkningen - och glidet på 

sanden vid alla pyramiderna?

Kolonialmakten England vill i 
historieböckerna ta åt sig äran för 
att ha introducerat de flesta idrot-
ter. Så är det även med bandyn. I 
Ryssland är man dock igång med 
bandy redan på 1700-talet. 

På den tiden är det mest förnämt 
folk, som på floden Nevas is spe-
lar "hockey" med klubba och boll. 
Under andra hälften av 1800-

talet blir bandyn sedan en populär 
sport även bland vanliga ryssar. 
Med andra ord långt före de själv-
goda engelsmännen. 

Clarence von Rosen är mannen 
som inför bandyn i Sverige – och 
enligt vissa historiker även nazis-
men. 
1939 deltar han exempelvis i en 
svensk delegation, som i Berlin 
gratulerar Hitler på dennes 50-års-
dag. I början av 1900-talet 
är det just bandy som gäller i 
Sverige.

Adel och mode viktigast i 
dambandyn 
På Stockholms stadion spelar 
stadslagen Stockholm och Upp-
sala mot varandra. Uppsalalaget 
uppträder i helvita sweaters, 
medan stockholmarna har vita 
tröjor med rött skärp och röda 
mössor. 

är lite märkligt - men skall det 
vara aristokratiskt så skall det. 
Bandy är nämligen nu ett spel 
direkt riktad för högadeln. Själva 
bandykunnandet verkar vara långt 
ifrån det viktigaste. Ibland verkar 
det till och med vara viktigare att 
vara rätt klädd än att ens kunna 
åka skridskor. I alla fall då det gäl-
ler dambandy(!) 

Redan vid Nordiska spelen 1913 
spelas det faktiskt dambandy. 
Kronprinsessan Margaretha är 
initiativtagare och har även bildat 
ett eget dambandylag. 
En klubb bestående av enbart 
societets-damer. Motståndarlaget, 
fru von Platens lag, innehåller 
även det uteslutande kvinnor från 
högadeln. Kung Oscar II är på 
plats, liksom kronprinsen (senare 
Gustaf VI Adolf) – som tjänstgör 
som måldomare(!) 
Pressen efteråt är dock inte speci-
ellt entusiastisk. Idrottsbladet är 
allra tuffast. 
”Damer skall inte fara fram som 
tosingar på plan. 
Och slå varandra på benen. 
Och vanställa sin vackra byst. 
Och skaffa sig karlben. 
Och stora breda fötter. 
Så de måste gå med minst 
42 i skonummer.” 

Jojo J-O Gustafson

Vänersborgs 
Idrottshistoriska Förening

Fakta dambandy

Bandyn utövades redan från 
början av kvinnor. Damerna 
höll oftast till på isen vid Ny-
broviken i Stockholm. 

Då landisbanor började spolas 
upp blev det spel på dåvarande 
idrottsparken i Stockholm, från 
1912 Stockholms stadion. 

Damerna brukade då spela i 
kjol, och ofta med en pälshatt 
på huvudet. Det handlade 
oftast om interna matcher, inte 
tävlingsmatcher. 

Kring 1915 började damer 
spela bandy på fler orter i Sve-
rige, som Uppsala, Linköping 
och Västerås.
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Sista ropet har klingat ut!
Nu är det slut, oåterkalleligen 
slut. När bingoutropare Monika 
Sjöberg tackade de trogna bingo-
spelarna för sista spelkvällen och 
säsongen gick en 40-årig bingoera 
i graven. Många bingo-spelare var 
både ledsna och besvikna, men 
allt har sin tid, och när det inte 
finns tillräckligt med funktionärer 
insåg bingoalliansen det omöjliga 
i att fortsätta. 

Logdans
Men bingospelandet i Lyrestad/
Sjötorp har äldre anor, började 
redan på 1960-talet. IK Lyrestad, 
som bildades 1964 hade en finfin 
inkomstkälla i logdanserna under 
andra halvan av 1960-talet i Norr-
kvarn. Storheter som Hep Stars 
och Flamingokvintetten drog fulla 
hus, och även Miss Norrkvarn 
utsågs ett år.

Logdansen lades dock ned efter 
några år, men ishockeyn kostade 
pengar och en ny inkomstkälla 
behövdes. Bingo hade blivit på 
modet och eldsjälen och ordföran-
den Rune Andersson, 

tillsammans med Lasse Freij och 
Svenne Esplund kläckte idén, 
bingo, kanske skulle det vara 
något för oss.

Biografbingo
Kontakt togs med Brånn, inneha-
vare av Pensionat Åsgården, som 
tyckte det var en lysande idé. Spe-
landet tog fart, pengar spelades 
det inte om, tiden var inte riktigt 
mogen än. 
Det var varuvinster såsom kaffe 

Göran Ek, ordförande i IF 
Weimer Lyrestad, tillika bingo-
alliansens ordförande blickar ut 
över slagfältet en sista gång.

och dylikt som gällde. I bland var 
det t.o.m. en halv gris som högsta 
vinst. Bingoutropare var mesta-
dels Rune Andersson, Lasse Freij 
och Svenne Esplund. Spelet ut-
vecklades, det blev trångt även på 
Åsgården. Men herrarna var fulla 

av idéer, vi flyttar till biografen. 
Det blev mycket merarbete med 
att flytta bänkarna i biografen 
inför varje spelkväll, men många 
var villiga att hjälpa till. Samti-
digt kom det en ny entusiast in 
bilden, John-Gunnar Nilsson, han 
var som klippt och skuren med 
att hjälpa till som bingoutropare. 
Bingoepoken i biografen varade 
i drygt 10 år, noterbart är att IK 
Lyrestad köpte Ordenshuset, som 
det också kallades, 1968. 

Drive in bingo på 
bandybanan
Det kom nya regler för att spela 
bingo. 1979 var det dags att 
förnya sig. En bingoallians bilda-
des, bestående av IK Lyrestad, IF 
Weimer och Elless IF. Spelplats, 
utomhus på bandybanan i Sjötorp. 
Det blev populärt redan från bör-
jan, bingospelare strömmade till 
från alla håll. Bandybanan räckte 
inte till alla gånger, ett gärde i 
anslutning till planen fick tas i 
anspråk. Även klubbstugan var 
fullsatt, och så var det bingo hos 
Sture i lokalen, sade utropa-ren, 
förmodligen var det slätte-

vallaprofilen Sture Davidsson som 
huserade där.
Och funktionärsskaran växte. 
De flesta som har eller har haft 
någon anknytning till alliansför-
eningarna har förmodligen varit 
involverade någon eller några 
gånger genom åren.
Bingoutroparna har varit några 
stycken under de 40 åren. 

De första 10 åren var det troligen 
parhästarna från IK Lyrestad 
Lasse Freij och John-Gunnar 
Nilsson som ropade. Andra har 
bl.a. varit Per Unosson, Inga-Lill 
Magnusson, Göran Ek och Laila 
Andersson, samt bingokungen 
själv, Leif ”Loket” Olsson som 
gästat någon gång.

Jätten
Undertecknad har, åtminstone 
indirekt en koppling till bing-
ospelandet. En gång i forntiden 
spelade jag bingo i Sjötorp med 
mina döttrar och en kompis till 
dem. Sista spelet kallades Jätten 
och där låg väl högvinsten. Det 
var inte ens spännande. Tror det 
saknades 7 nummer innan brickan 
skulle fyllas. Men som det sägs, 
plötsligt händer det bara, sifforna 
ström-made in och brickan blev 
full. En trevlig upplevelse var det, 
hon fick dela med ytterligare en 
som fått full bricka, men 15.000 
kronor till en 14-åring i början av 
1990-talet var inte precis kattskit.

Pelle P

Jan Levinsson och Dag Gustavsson har båda varit med från starten av 
bilbingon. Ekonomibiten har varit deras huvudsyssla. 

Falköpings AIKs Rune Persson och Thomas Liffner
Under friidrottens glansdagar på 
1940-talet och en bit in på 1950-
talet var Rune Persson den stora 

stjärnan i Falköping, framförallt 
på 1500 och 1000 meter. Än idag 
talas det om året 1945 då Gunder 
Hägg besegrade Rune Persson på 
1000 meter inför 3 600 åskådare 
på Odenplan. Det tog 23 år innan 
en annan duktig FAIK-löpare 
lyckades med bedriften att avliva 
Runes 800 meters rekord .
Det var den då 26-årige Thomas 
Liffner som sprang på 1.51,8
Runes tidigare rekord var på: 
1.52,2..
Rune hade satt upp en ståtlig 
pokal till den som lyckades med 
detta.
Nu blev Thomas Liffner den 

lycklige och välförtjänte ägaren 
av denna.

Båsse Johansson - Urban 
Lundberg Falbygdens IHS

Thomas Liffner Nummer 149 Rune Persson 

Joel – en pionjär inom innebandy
Joel Rickardsson var en av inne-
bandyns verkliga pionjärer. Han 
var en stor del i innebandyns 
utveckling och spridning under 
sportens pionjärår. Han grundade 
innebandymärket Jolly och 2018 
invaldes han i Svensk Innebandys 
Hall of Fame som tolfte person.

Vi får gå tillbaka till 60-talet då 
Joel var verksam som rektor vid 
Ekedalens skola i Tidaholms 
kommun. Han var mycket för att 
aktivera barn på flera sätt och ville 
gärna se att de hade aktiviteter att 
ägna sig åt på rasterna.

Han var också något av en kon-
struktör och fick bland annat lek-
sakstillverkaren Brio att tillverka 
leksaker efter hans idéer. För att 
återgå till Ekedalen började han 
tillverka träklubbor i skolans 
slöjdsal till eleverna och redan här 
fanns ämnet till det som skulle bli 
en världssensation genom Jolly-
klubban.

Ganska snart insåg Joel att det 
skulle bli betydligt billigare att 
framställa klubban i plast och då 
hade han nog inte en tanke att 
tusentals elever och sedermera 
innebandyföreningar under de 
kommande åren skulle använda 
sig av Jollyklubban och spela 
landhockey och innebandy. Han 
startade upp företaget 1986 som 

förutom klubbor också började 
tillverka sarger, bollar och an-
nan utrustning som  behövdes för 
innebandyn. Våren 1987 intro-
ducerade han satsningen fullt 
ut. I början på produktionen var 
klubbladen helgjutna i plast, men 
ett misstag i produktionen föränd-
rade bladet och är det som 

numera används av spelare värl-
den runt.

Det var när Joel tagit fram en ny 
modell som misstaget skedde och 
Joel fanns på plats vid tillfället. 
Maskinen sprutade inte ut tillräck-
ligt med plastmassa och bladet 
blev genombrutet på flera ställen. 
Han fick då en snilleblixt och 
kom på att bladet skulle bli 
betydligt bättre med den ”miss-
lyckade” varianten. Klubban 

marknadsfördes sedan med att 
skotten blev hårdare och luft-
motståndet mindre och klubban 
blev en succé, bara en vecka efter 
lanseringen kom Unihoc med en 
liknande produkt.

Joel Rickardsson blev sedan något 
av en ambassadör för sporten 
och deltog vid sportmässor värl-
den över. Han var bland annat i 
Sydney och Singapore och sedan 
vaknade också intresset i Japan 
och Kina.

Inför utnämningen till Hall of 
Fame intervjuades han bl.a. av 
innebandy.se med följande citat.
-Jag är stolt över mycket och 
var mycket glad när jag såg att 
svenska landslagsspelare spelade 
med märket Jolly. Naturligtvis är 
jag också mycket stolt över att ha 
kunnat utveckla en sport som är 
en världssport idag. Jag är en av 
upphovsmännen och fått uppleva 
mycket och väldigt mycket är tack 
vare innebandyn.

Naturligtvis har Joel Rickardsson 
en plats på Tidaholm Idrottsmu-
seum.

Joel Rickardsson blev 89 år och 
avled 2019. 

Janne Kindmalm

Joel Rickardsson kom att bli nå-
got av Mr Innebandy. 
Foto:Västgöta-Bladet
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Första Dam-SM i friidrott 1927 
Genombrottet för damidrott i Lid-
köping……och i Sverige!

För nu mer än 100 år sedan tog 
den fria idrotten sina första stapp-
lande steg i Lidköping. Kanske 
var det en tidningsannons 1893 
som väckte det första intresset. 
En Fredrik Andersson lät nämli-
gen i den tillkännage, att han var 
beredd att springa i kapp med 
hästar längre eller kortare sträckor 
och han inbjöd till vadslagning. 
Resultaten vet vi inget om, men 
Anderssons uppvisningar kanske 
inspirerade, för snart hade Lidkö-
ping egna löpare av god klass. 

Någon idrottsplats iordningställ-
des dock inte på länge men 

sedan medlemmar i den tidigt 
avsomnade IK Göta demonstrativt 
marscherat genom staden skande-
rande” Vi vill han en idrottsplats”, 
anlades till slut en sådan vid Nya 
stadens sannor, i närheten av da-
gens Framnäsbad. 

Full fart på friidrotten i Lidköping 
blev det först omkring 1918, när 
idrottsplatsen Framnäs högtidligt 
invigts med stora tävlingar. Då 
fick även kvinnor vara med och 
hoppa, springa och kasta och det 
verkar vara smått unikt i Sverige. 
Redan 1918 hittar man Vera Otter-
ström och Lisa Cederbom i prislis-
torna, och på tjugotalet händer 
det trevliga att Lidköpings 

Elsa Svensson i kulringen

Idrottssällskap blir en av de le-
dande kvinnliga friidrotts-klubbar-
na i Sverige. Klubben hade 1926 
bildat en damsektion och redan 
då arrangerat särskilda friidrotts-
tävlingar för kvinnor på Framnäs. 
Motståndet mot kvinnoidrott var 
dock massivt i det dåtida Sverige. 
Bara idrotter som kunde utövas i 
kjol ansågs lämpade för kvinnor 

Fram träder då Einar Lilie, född i 
Strö, uppvuxen i Källby, idrotts-
kolad i Lidköping och på tjugota-
let rektor i Göteborg. 
Han gör en resa till England och 
ser där kvinnlig friidrott. 
Tävlingarna gör intryck på honom 
och han bildar vid hemkomsten 
1926 Sveriges Kvinnliga Idrotts-
förbund och blir dess förste ordfö-
rande; under hela sitt liv kommer 
han sedan att ha kvinnlig idrott 
som sin hjärtesak. Med i styrel-
sen kom också Lidköpingsflickan 
Ilma Otterström. 

På Lilies initiativ anordnades 
1926 internationella tävlingar i 
friidrott i Göteborg, dessa kom 
något oegentligt att kallas Dam- 
OS. De svenska uttagningarna 
till dessa tävlingar ägde rum på 
Framnäs och kvalificerade sig 
gjorde Lidköpingsflickorna Märta 
Johansson i längdhopp och löp-
ning 60 m samt Elsa Svensson i 
kula och diskus.

LIS damsektion genom Ilma Ot-
terström skrev 1926 en motion till 
Sveriges Kvinnliga Idrottsförbund 
om att Svenska Mästerskap i frii-
drott för damer för första gången 
måtte anordnas och Einar Lilie 
och de övriga i styrelsen biföll 
den gärna. 
LIS anförtroddes att arrangera 
och Ilma Otterström, Helmer 
Svensson, Nils W Hallgren och 
många andra ledare och funktio-
närer fick nu bråda dagar. 

Söndagen den 31 juli var så den 
stora dagen inne och bjöd på strå-
lande sol med 1300 åskådare och 
fullsatt läktare. 
Där pöste landshövdingen med fru 
och där trängdes stadens förnäm-
sta ämbets- och affärsmän.

Lidköpings Blåsorkester mar-
scherade taktfast tutande runt plan 
innan talarna tog vid. Eldsjälen 
Einar Lilie fick äran av att förkla-
ra spelen invigda och snart hördes 
det första startskottet. 

Tävlingarnas utan jämförelse mest 
mångsidiga deltagare var Elsa 
Svensson från Lidköping. Hon 
vann bejublad sin specialgren 
kulstötning, där hon tidigare satt 
världsrekord, kom trea i spjut och 
slungboll och tvåa på 800 m och 
i diskus. Övriga hemmaflickor 
som utmärkte sig var bl a Märta 
Johansson med segrar på 80 m 
häck och i längdhopp,

Daga Berling med andraplatser i 
80 m häck och i löpning 60 och 
en tredjeplats i stående längd samt 
Anna Fredriksson med en tredje-
plats i diskus.

Man hade lite annorlunda regler 
1927 jämfört med i dag. I häck-
löpning 80 m vann Märta Johans-
son LIS, på tiden 14,9 och tvåa 
var Daga Berling, LIS, samma 
tid. Det innebar nytt svenskt 
rekord men Daga Berling blev 
ensam rekordhållare på grund av 
att segraren Märta rivit en häck. I 
längdhopp med ansats hade Märta 
Johansson och en annan flicka 
samma resultat; 4, 64. 
Då tillgreps omhopp, varvid

Märta hoppade längst men landade så olyckligt att 
hon vrickade foten. Detta var dubbelt förargligt, för 
hon skulle nämligen springa sista sträckan i stafetten 
4x100 m. 
Ett av landshövding Axel Ekman skänkt pris till 
bästa klubb stod nämligen på spel och den avslu-
tande stafetten kunde bli avgörande. 
Men Lidköpingslaget, bestående av systrarna Daga 
och Stina Berling och systrarna Erna och Kate Fors-
berg lyckades utan Märta och under publikens jubel 
komma tvåa. 

Efter tävlingarna samlades deltagare och funktio-
närer till middag på Stadsträdgårdens restaurang 
där glädjen var stor och där enligt tidningsreferatets 
nyskapande bildspråk ”idrottens vågor gingo höga 
en stund inpå kvällskvisten”. 
Detta var ju egentligen inte att undra på för enligt en 
senare artikel i Westgöta-Posten så hade: ”LIS för 
alltid inristat sitt namn i idrottens historia – och det 
inom damidrotten”.
LIS har även på senare år fått fram många fram-
gångsrika idrottare, bl a Evy Palm och dagens 
Amanda Holmberg.

Utdrag ur artikel skriven av Tore Hartung 
Ingemar Williamsson LIHS

Toppspelare i barfotamatch
Sommaren 1949 anordnades en vänskapsmatch 
på Hols gamla fotbollsplan. Motståndare var 
Kilanda IF. Till denna match hade Hol förstärkt 
sitt lag. Oscar Rothenberg, som spelat bland 
annat i Örgryte och Alingsås IF, gästspelade i 
Holtröjan. 
Kilanda deltog vid denna tid inte i seriespelet 
och spelarna ställde upp till spel i gymnastik-
skor. 
När Holspelarna uppenbarade sig i vanliga fot-
bollsskor vägrade Kilanda att starta matchen. 
Att med kort varsel skaffa gymnastikskor till 
alla hemmaspelarna gick inte och för att match-
en skulle kunna genomföras tvingades en del 
Holspelare uppträda barfota eller i strumplästen. 

Trots detta handikapp vann Hol matchen med 
6-1. Oscar Rothenberg dominerade och gjorde 
fem mål. Hjalmar Lindstrand dömde matchen 
och fick för detta utkvittera ett arvode på fem 
kronor.

Stig Sjögren
Texten är hämtad från Hols IF:s 50-årsskrift 
1994.
I WI 2019/2 finns mer att läsa om Oscar 
Rothenberg.

Oscar Rothenberg i Ny Tid 1950

Elsa ”Necke” Svensson
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Mr VIK, Per ”Pelle” Sjöstrand
I min reportageserie om eldsjälar 
inom idrottsföreningar i Vårgårda 
har turen kommit till Pelle Sjö-
strand. Jag tror att Pelle är den 
20:e jag intervjuar på ca 7 år och 
listan är inte slut än. 
Skulle vi gradera listan på eldsjä-
lar efter insatser så borde Pelle 
kommit med långt tidigare. 
Flera har blivit uppmärksammade 
efter lång och trogen tjänst och 
samtidigt inte haft långt kvar i 
livet. Att det blev Pelles tur just 
nu hänger ihop med att Vårgårda 
IK firar 100 år i år. 
Vi som känner honom, och vet 
vad Pelle betytt för den anrika 
klubben, vet att han med rätta kan 
tituleras Mr VIK.
Stig Sjögren har skrivit en jubi-
leumsbok om VIK 100 år och 
kommer att i nästa nummer av 
denna tidning försöka samman-
fatta sig själv till max två sidor 
inklusive bilder. 
Han våndas redan nu över den 
nästan övermäktiga uppgiften. 
Jag begränsar mig till att porträtt-
tera Pelle och hans insatser för 
VIK.
Vi träffas hemma hos mig i Coro-
natider och sitter i ett uterum med 
ett stort bord mellan oss. 
Det hjälper inte att det är ett un-
derbart vårväder när vi börjar tala 
om hur mycket VIK och Tånga 
Fritids inkomsttapp p.g.a corona-
viruset påverkar årets resultat. 
Då är det roligare att tala om 
svunna tider och allt Pelle varit 
med om att bygga upp. 
Han måste erkänna, trots viss 
blygsamhet, att mycket av det 
som nu är klubbens stolthet och 
framgångar beror på att han varit 
drivande i flera stora projekt.

Pelle - ingen Pelé
Pelle blev ingen Pelé i VIK utan 
han gled ganska snart in i ledar-
roller och styrelseuppdrag. Han 
har fått vara med om att bygga lag 
från grunden. 
Pelle har genom sitt ledarskap 
upplevt hur nära A-laget varit att 
ramla ur division fem i början av 
70-talet till att gå upp i trean 1975 
och spelade seriefinal mot Västra 
Frölunda 1976 (som VIK förlo-
rade med 0-3). 
I modern tid gläds han förstås 

över att laget även tagit steget upp 
i division två. Under 60-talet hann 
Pelle också vara ledare för Vår-
gårda IK:s ishockeysektion.
Pelle insåg tidigt att en aktiv 
förening behöver en attraktiv och 
funktionell klubblokal. Sagt och 
gjort. Självklart var det Pelle som 
blev byggledare när klubbhuset 
skulle byggas om och till 1990 till 
en kostnad av 1,2 miljoner men 
med bara 400 000 kr i bidrag. 
Engagemanget var enormt och 
eldsjälarna Pelle Sjöstrand och 
Christer Gustavsson satsade all 
sin fritid men fick också god hjälp 
av andra VIK:are. Pelle berättar 
att han åkte till bygget direkt efter 
jobbet på Doggy. Hemmet var 
mest till för sömn denna tid.

Två nya inomhushallar på fem år
Samma engagemang präglade 
också bygget av en inomhushall 
för fotboll på Tånga Hed. 
När jag ber Pelle värdera den 
ideella insatsen så handlar det 
om cirka en miljon. Tre år senare 
brann hela hallen ned till grunden. 
Nu borde väl eldsjälsglöden var 
släckt? Nej, brandresterna hann 
inte svalna förrän planer på att 

”Pelle” har ”klätt upp sig” inför 
Vårgårda Marknad 1975. 
Foto: Stig Sjögren

den skulle byggas upp igen bör-
jade ta form. Och nu skulle allt 
göras ännu lite bättre och så blev 
det. Pelle namnger några som likt 
honom var unga pensionärer och 
jobbade 5 dagar i veckan med den 
nya hallen. Och det var alltid lätt 
att ringa in fler när det behövdes.
Parallellt med de här stora pro-
jekten har Pelle allt sedan tonåren 
haft ett dagligt engagemang i 
klubben genom sitt ledarskap, sty-
relseuppdrag, ideell vakt-mästare, 
kassör och mycket, mycket annat. 
En förstående och även delaktig 
familj har gjort det möjligt för 
Pelle att fylla nästan all sin fritid 
med VIK.

Fyllda planer - belöningen
Det kan nämnas att detta är bara 
exempel på projekt som Pelle gått 
i bräschen för. På min fråga om 
vad som driver honom till detta 
outtröttliga engagemang svarar 
Pelle: Uppmuntran. 

Ansvarskännande som han är 
har han svårt att se när något inte 
fungerar och tycker att det många 
gånger är enklare att ta tag i saker 
själv än att tjöta på andra. Enga-
gemanget i fotbolls-sammanhang 
har också gett mig många vänner, 
säger Pelle. 
Och det saknas verkligen inte 
förtjänsttecken för allt han åstad-
kommit. Det han värderar mest 
är guldmedaljen från Riksidrotts-
förbundet som utdelades i Luleå 
2013. 
Han har erhållit flera utmärkelser 
från Västergötlands Idrottsför-
bund, Västergötlands Fotbollsför-
bund och Svenska Fotbollsförbun-
det. 

Tre gånger har Pelle utsetts till 
årets VIK:are. Det borde han fått 
9 av 10 gånger, var det någon 
inom klubben som sade. 
Vid den här uppräkningen, som 
jag läst mig till på WIHS:s hem-
sida om profiler, säger Pelle att 
det finns något som betyder mer 
än alla dessa utmärkelser tillsam-
mans. 
Det är när han en dag som denna, 
när solen lyser och gräset är grönt 
på alla VIK:s planer på Tånga 
Hed idrottsplats, får se dem fyllda 
med barn och ungdomar som 
spelar fotboll.

Det är belöningen!
Vi beger oss till Tånga för att ta en 
dagsaktuell bild. Några ungdomar 
tränar i bakgrunden. När vi skiljs 
åt går Pelle in genom entrégrinden. 
Jag frågar vad han ska göra och 
han svarar: 
”Jag ser att en av grabbarna klätt-
rat upp på taket till avbytar-kuren 
och jag ska säga till honom att det 
inte håller för att klättra på.”  
Det kallar jag engagemang!

Bertil Hedlund. WIHS

Fotnot: Den som vill läsa mer 
om Per ”Pelle” Sjöstrand kan gå 
in på Wårgårda Idrottshistoriska 
Sällskaps hemsida och söka under 
profiler.

Per ”Pelle” Sjöstrand

Louise från Tibro avslutade elitkarriären med SM-guld
Louise Eriksson, 28 år och från Tibro, blev match-
hjälte när Halmstad tog ett historiskt guld i lag-SM 
i badminton. Nu väljer hon att avsluta elitkarriären 
och definitivt flytta hem till Tibro efter flera år i 
Danmark.

Hellen Wallén, Tibro kommun, Bo Friberg, Hôl i 
Vägga och Christer Carnegren, Tibro Idrotts-his-
toriska sällskap överräckte en bukett med blommor 
och en tårta till Louise Eriksson.
Foto: Anita Enocksson

-Jag kunde inte ha önskat något bättre avslut än det 
här. Härligt att få sluta på topp, säger Louise 
Eriksson.

Hon har bott i Danmark i snart fem år i området 
kring den danska huvudstaden Köpenhamn.

- Jag har tävlat både för ett danskt och ett svenskt 
lag. Jag hör till Hôl i Vägga i Tibro och de lånar ut 
mig till seriespel i både Danmark och i Halmstad. 
Jag representerar bara de andra klubbarna i seriespel.

Nu går en lång och framgångsrik karriär mot sitt 
slut.
- Jag har fått vara med om många häftiga stunder 
och fått uppleva mycket under min karriär. 
Det är klart att både VM och student-OS var stort. 
Där har jag många fina minnen ifrån. 
Jag hade aldrig räknat med att få vara med om allt 
det här när jag började spela, säger Louise Eriksson. 

Louise har vigt sitt liv åt badminton men allting har 
sin tid och allting har ett slut. Efter den här säsongen 
väljer hon att avsluta elitkarriären. 
Hon har flyttat hem till Tibro som hon lämnade 
efter högstadiet och bor där sedan i vintras.
Nu väljer hon alltså att satsa på en civil karriär men 
kommer fortsätta att spela badminton med Falans 
BK i Falköping.

Christer Carnegren, 
Tibro Idrottshistoriska sällskap
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Aktiv som 90 plus
I sin avslutande uppsats i stu-
dierna i släktforskning, valde Ulf 
Tiborn att skriva om Orien-tering-
ens historia. Då utgick han från en 
intervju med Karleric Fransson, 
en orienteringsveteran från Troll-
hättan.

Här nedan följer ett utdrag ur 
intervjun.

Så började det
Min första tävling var hösten 
1940, det var en bruksorientering i 
Göta Älvdalen vid Göta, Ryrsjön. 
Det var en tävling mellan Lilla 
Edets pappersbruk, Göta pappers-
bruk och Inlands pappersbruk. 
Det var en av landets äldsta orien-
teringar – hade startat redan 1936 
- en lagtävling med ett vandrings-
pris (som hette Massakubben) och 
den arrangerade man årligen ända 
fram till 2007.

Tävling i Mölndal 1943
Det var min första långa orien-
teringsresa. Och det var också 
första gången som jag åkte tåg. 
Och på lördagskvällen var jag 
och Harry Sjöberg ute och åkte 
spårvagn, Ringlinjen, för första 
gången i hela mitt liv. 
Vidare var vi på Cirkus Scott. 

Karleric Fransson 19 år gammal

Vi låg över i Harald och Anne-
Maries lägenhet hela basset (hela 
klubben). Thorsten och Folke 
betalade hela resan för mig. 
Mycket bussigt. 
En resa som jag aldrig glömmer. 
Jag var 15 år gammal och gick 
och läste för prästen, men jag 
var inte i kyrkan den söndagen. 
Sprang i nybörjarklass istället.

Färdmedel
För att ta sig till tävlingarna var 
det oftast cykel som gällde, bilar 
fanns ju inte särskilt många. 
Och det kunde bli rätt så långa 
sträckor. En gång cyklade vi 
från Hjärtum till Grunnebohed, 
där Uddevalla Skidklubb hade 
sin vårorientering. Väl framme 
sprang vi vår bana, och sedan 
vart det att cykla hem igen. Vid 
ett annat tillfälle cyklade vi till 
Uddevalla, även denna gång för 
Skidklubbens vårorientering. 
Framme i Uddevalla samlades 
vi på järnvägsstationen, och tog 
därifrån tåget upp till Sportstugan 
vid Bjursjön där Arndt Winberg i 
Skidklubben hälsade oss välkom-
na. Sen sprang vi orienteringen, 
tog tåget tillbaka till Uddevalla 
och cyklade hem till Lilla Edet 
igen. Det var ganska 

lätt att somna sedan på kvällen! 
Det var inte helt ovanligt med 
”orienterartåg”. En gång åkte vi 
via Göteborg till en tävling i trak-
ten av Ulricehamn. 
Det var så mycket folk på tåget så 
att ångloket nätt och jämnt orkade 
dra vagnarna i vissa uppförs-
lutningar.

Utrustning
Jag hade på mig en gammal 
skjorta, kortbyxor och vanliga 
enkla gymnastikskor, inga dubbar. 
Kompassen var en luftkompass, 
så man fick luta lite på den för 
att nålen skulle stå stilla. Men 
efter några år köpte jag en vätske-
kompass, minns att den kostade 
92:- vilket var mycket pengar på 
den tiden. 
Kartfodralet var av den äldre 
modellen - plast fanns ju inte – 
och gjort av läder och celluloid. 
Jämfört med idag var det rätt stort 
och klumpigt. Kartorna var förstås 
av back-strecktyp, skalan var 1:50 
000. Här runt Trollhättan gällde 
kartblad ”Vänersborg, SV, nr 42”, 
en karta som var och en hade med 
sig till tävlingarna. Om vi sprang 
orientering någon annanstans 
var kartorna så gott som alltid ett 
militärt särtryck som man fick på 
plats vid tävlingen. 

Tävlingsvillkor
Omklädningen var oftast utomhus 
och dusch var något mycket ovan-
ligt. Vi hade med oss en handduk, 
och tävlingen gick alltid vid en 
bäck eller sjö så där kunde man 
tvätta sig efteråt. Något som var 
kutym var att arrangören hälsade 
oss deltagare välkomna till täv-
lingen och vid prisut-delningen – 
på den tiden stannade ”alla” kvar 
tills prisutdelningen ägt rum - 
var det alltid någon av deltagarna 
som på allas vägnar tackade för 
de genomförda arrangemangen. 
Sådana yttringar förekommer 
knappast nu för tiden eftersom var 
och en brukar åka hem direkt efter 
genomfört lopp. 
Resultatredovisningen på tävling-
arna var spartansk, men det var 
inte heller så många klasser att 
redovisa; seniorer A o B, oldboys, 
juniorer och en damklass. 
Man satte upp handskrivna lappar 
med häftstift, och sedan flyttade 
man lapparna om ordningen be-
hövde ändras. Visserligen 

kunde man väl i efterhand läsa om 
resultaten i Tidningen Trollhättan 
men vi hade ingen tidnings-prenu-
meration hemma, och tid-ningen 
gavs bara ut några dagar i veckan, 
så något resultat i efter-

hand såg man inte så ofta. Några 
gånger kunde jag se resultaten i 
tidningen Bohusläningen då man 
hade den på gården där jag var 
lilledräng. 

Karleric Fransson 90 år

Tävlingssäsong
De flesta tävlingarna hölls på hös-
tarna, kanske endast några få på 
våren, i april månad. 

Jägarna var inte så organiserade 
på den tiden, utan det var olika 
jaktlag, och olika markägare som 
man hade att diskutera med och 
ofta var dom inte så roade av att 
orienterare skulle fara fram i sko-
gen och skrämma bort viltet. 

Älgen var väldigt sällsynt på den 
tiden. Älgsöndagen var helig, då 
fick man inte gå ut i skogen ens. 
Inom korpen arrangerades också 
orienteringar. NOHAB (Nydqvist 
& Holm AB) genomförde länge en 
årlig budkavletävling i trakterna 
av Trollhättan. Jag har också täv-
lat i budkavle för min klubb. 

Liksom i nattorienteringar. På 
SM-budkavlen har detta kombi-
nerats för mig så då har jag ibland 
tagit hand om nattsträckan. Har 
även deltagit i vårt lag i 10-mila-
orienteringen.

Klubbar
Hela tiden har jag varit medlem i 
OK Gipen och tävlade också för 
den klubben när jag bodde här i 
Trollhättan tidigare. Längre fram 
i livet kom jag att bo på olika 
platser. När jag gjorde lumpen 
sprang jag för olika regementen, 
bland annat T2 i Skövde i början 
av 50-talet. 
När jag jobbade i Borås tävlade 
jag för IFK Borås, och sen blev 
det Linköpings OK, därefter 
Jönköping och Tenhults SOK. 
Sedan 1998 är det TSOK som jag 
springer för.

Fortfarande aktiv
Karleric är, som 92-åring, fortfa-
rande aktiv orienterare. 
2018 blev han världsmästare i 
90-årsklassen, då veteran-VM 
avgjordes i Danmark. Han vann 
samtliga tre deltävlingar; sprint, 
medel och långdistans.

Ulf Tiborn

Rune Jingård
Rune Jingård med Holmalunds IF som moderklubb 
(1940-1948), här i GAIS tröja där han spelade under 
åren 1948-1959 och blev svensk mästare 1954. 

Jingård representerade Sverige i två A-landskamper. 
Vinst mot Norge med 6-0 med lagkamrater som 
Kalle ”Rio-Kalle” Svensson, Bengt ”Julle” Gustavs-
son och Kurt ”Kurre”Hamrin. 
Även mot Finland blev det seger med siffrorna 3-0 
och därutöver flera matcher i B-landslaget. 
Rune spelade högerinner i GAIS och var en duktig 
målskytt och rena målvaktsskräcken. 

Jingård var en komplett fotbollsspelare med ett fruk-
tansvärt tillslag i sina långskott och var dessutom en 
frisparksspecialist av stora mått. 
Huvudspelet var också på en mycket hög nivå. 
Hela 222 allsvenska matcher finns på meritlistan. 

I slutet på 1950-talet hamnade GAIS i en genera-
tionsväxling med svaga resultat som följd och 
många spelare skrev på för andra klubbar. 

Året 1960 skrev Rune Jingård på för Alingsås IF och 
avslutade sin långa och framgångsrika fotbollskarriär 
1963. Leif Forsberg och Hasse Olsson skrev på för 
varsin Trollhätteklubb. 
Storstjärnan och GAIS-ikonen Karl-Alfred 

Jakobsson som vann allsvenska skytteligan tre år 
i rad hamnade i Tranemo IF, som spelade i dåva-
rande division III. Han spelade sedan även ett år i 
Gerdskens BK i Alingsås.

Lennart Odéen
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Backhoppning i Trollhättan
I am sailing…

- Jag fick till ett perfekt ut-
hopp, minns Christer Bratt, 
svensk mästare i 90-meters 
backen i Falun 1983. Jag kände 
att jag fick gynnsamma vindar 
och bestämde mig för att ta ut 
maximalt av hoppet.
När det närmade sig landning, 
förstod Christer att hoppet 
skulle bli mycket långt.
- Jag fick hålla igen lite på 
slutet, för att inte äventyra 
nedslaget.

Så började det
Christer Bratt växte upp i Troll-
hättan, bara ett per stenkast från 
Trollhättans SOK:s skidstuga 
med hoppbackarna.
- Eftersom pappa och flera av 
grannarna höll på med backhopp-
ning, hade jag knappast något 
”val”. Jag höll på med flera idrot-
ter, men efter att ha börjat hoppa 
när jag var nio år, insåg jag att 
backhoppning passade mig. 
Jag tyckte om det lite utmanande 
och ”farliga” och var ganska 
orädd.

Falun
När det var dags att börja gymna-
siet 1981, valde Christer Falun, 
eftersom där fanns ett backhop-
pargymnasium.
- Flytten hade stor betydelse för 
mig. Jag utvecklades mycket. 
När jag kom dit var jag sämst av 
eleverna, men när gymnasiestu-
dierna var klara efter två år, var 
jag bäst.
Efter skolan stannade Christer i 
Falun och arbetade, innan det var 
dags för ”lumpen” på Idrottsplu-
tonen på I 13.
Mellan 1982 och -84 var Christer 
med i landslagstruppen. 
Han tävlade i flera av backarna i 
Mellaneuropa.
- Landslagslivet var ingen dans 
på rosor. Visserligen stod förbun-
det för boende och mat, men där-
utöver hade vi bara 100 kronor 
per dag.

SM i Falun 1983
1983 var det dags för SM i 
Falun. I 70-meters backen place-
rade sig 

Christer som 9:a.
- Jag har alltid trivts bäst i stora 
backar, så jag hade goda förhopp-
ningar inför 90-meters backen.

Backrekordet i stora backen löd 
på 112,5 meter och hade satts i 
Svenska Skidspelen året innan. 
Därefter ändrades backprofilen, 
då man var rädd för skador vid så 
långa hopp. Därmed trodde ingen 
att det var möjligt att hoppa över 
110 meter.
Det var en rejält blåsig tävlings-
dag med byiga vindar, där det 
gällde att invänta rätt tillfälle.
Efter första hoppet låg Christer på 
4:e plats med Göran Andersson, 
Sysslebäck och Anders Daun, 
Borås i topp.
- Jag nådde 104 meter i första 
hoppet och var nöjd med min 
fjärde plats. Någon seger trodde 
jag inte på.

Men det andra hoppet blev en 
överraskning.
- Även om jag kände att hoppet 
var långt, blev jag smått ”chock-
ad”, när jag hörde speakern ropa 
ut det nya backrekordet på 114 
meter.
Därmed petade han ner Göran 
Andersson och Anders Daun till 
2:a resp. 3:e plats och stod som 
17-åring som Svensk Mästare.
Christer sticker inte under stol 
med att han god hjälp av vinden.
- Men det gällde också att utnyttja 
den och våga satsa, menar Chris-
ter. Det hade kunnat bli 3-4 meter 
längre i andra hoppet, om jag inte 
hade backat i slutfasen.

SM-titeln var givetvis en stor 
överraskning och skapade stor 
uppmärksamhet i media.
- Bl.a. var jag med i ett inslag i 

Sportspegeln, säger Christer 
stolt.
En som inte var helt överraskad 
var Anders Daun.
- För mig är Christers guld ingen 
sensation. Jag vet vad han kan 
när det stämmer. Sen är han 
lite ”tokig” också. Ingen annan 
skulle våga satsa så våldsamt i 
den här blåsten.
Själv höll jag på att blåsa ut på 
läktaren.
Trots att Christer var orädd och 
lite ”våghalsig” blev de allvarliga 
vurporna få.
- Men en gång 1984 störtade jag 
och slog i huvudet. Då var jag 
”borta” en lång stund. Kanske 
satte sig händelsen i huvudet, så 
jag blev lite mer försiktig.

Epilog
Efter lumpen flyttade tränings-
kompisarna till sina hemorter. 
Då bestämde sig Christer för att 
återvända till Trollhättan.
- Det var tufft att ligga med i top-
pen. Arbete, träning på kvällstid 
och tävlingar i veckosluten med 
dåliga ekonomiska villkor, gjorde 
att det blev för mycket. 
Säsongen 1988-89 blev min sista.
- Men fortfarande kan jag känna 
”suget” efter att få hoppa.
Christer berättar att det finns 
veteranbackhoppning. 
Efter att ha visat en sekvens i 
mobilen, där en 80-årig norrman 
gör ett stilrent hopp, konstaterar 
han med ett underfundigt leende.
- Jag har ju framtiden för mig. 
Det finns en backe i Delsjön i 
Göteborg, som är hoppbar.

Lennart Karlsson

Klassisk rallysträcka med kultstatus
Jag kommer ihåg när jag var 5-6 
år, att de höll på att handgräva 
och spränga fram denna vägen i 
slutet av 40-talet, berättar Yngve 
Hofling. 

Vägen vi pratar om är den lite 
smått legendariska inom rallykret-
sar, Kabelvägen. 
I Sverige finns flera klassiska ral-
lysträckor som Vargåsen, Björnjä-
garn och många fler. 
En som slagit sig in i denna 
kategori är Kabelvägen, som de 
flesta av alla rallyåkare känner till 
och vill köra. Lite utanför Norra 
Björke startar Kabelvägen och ge-
nom skogen tar sig denna grusväg 
bort mot Tengene.  

Två vägordföranden finns det på 
Kabelvägen. Yngve Hofling till 
vänster och Valdemar Fredriksson 
ser till att vägen har det fina skick 
den har.

Nio kilometer som en gång 
byggdes av Televerket: - Det var 
en telekabel som skulle gå från 
Uddevalla till Gudhem utanför 
Falköping som dom grävde för, 
säger Yngve. Den var inte så 
frackt byggd utan vi fick förbättra 
den efter hand. Och Yngve har 
koll på detta. Han har bott på en 
gård vid denna väg i hela sitt liv: 
- Det var för mjölkbilen som vi 
var tvungna att bygga en bättre 
väg, och sedan blev det förbätt-
ringar efter hand. 

Vara MK fick först upp ögonen 
för denna vägen på 60-talet när de 
körde vinterrally där, men med en 
annan sträckning. 

SMK Trollhättan kom in senare 
och körde sträckan som en del av 
Strömkarlsrallyt. Ryktet spreds 
sig om denna speciella rally-
sträcka, som verkligen var en 
utmaning för förarna. 

Valdemar Fredriksson, som är ordförande i den ena vägsamfällighe-
ten, bor precis vid vägen: - Där jag bor är det lite lurigt och många av 
förarna har problem där, vittnar han om. 

Det har gått mycket prestige i att vara snabbast på Kabelvägen och 
under många år var Kenneth Bäcklund, Vara MK "oslagbar" på denna 
sträcka. Numera innehas rekordet av Jerker Axelsson, SMK Trollhättan. 
5 minuter och sju sekunder slog han till med i höstas och ingen var i 
närheten av honom. 

Björn Beck Åmåls MK med sin Ford Escort i slutet av Kabelvägen när 
den körs mot Norra Björke.
Foto:  Jonny Persson

Varför har denna sträcka fått lite av kultstatus i rallykretsar? 
- Den är tekniskt svår och det händer grejor hela tiden, berättar Jerker 
Axelsson. 
Det är en underbar kombination av utmaning och underhållning när 
man kör och den innehåller det mesta som en rallysträcka ska ha. 

Jerker har alltid gillat denna sträckan: - Det är en av de mest legenda-
riska rallysträckorna i Sverige. 

Sven Wassén
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Familjen Frejd
Fröjered, ett livskraftigt samhälle med ca 170 invå-
nare och beläget knappt en mil från tätorten Tida-
holm. Här finns en mycket aktiv samhälls-förening 
och inte minst Fröjereds IF som bildades 1927. 
En välmående och framför allt en välskött förening 
som i år kommer att spela i div V. 
Idealismen har präglat föreningen genom alla år och 
klubben har en egen idyllisk idrottsanläggning som 
ligger mer eller mindre mitt i samhället. 
Namnet på arenan är Fröjevi.

Just ordet idealism är något som familjen Frejd hör-
sammat genom åren.
Familjen Frejd är synonymt med Fröjereds IF eller 
varför inte tvärtom. Det började med pappa Lennart 
Frejd och sedan ångade det på. Lennart som föddes 
i Ottravad 1934 kom till Fröjered 1955 och då var 
det en viss Margit som lockade och som sedermera 
blev hans fru. 

Krister Frejd är numera aktiv som tränare i Fröje-
reds IF  och inför den här säsongen förde han upp 
representationslaget till division V. 
Foto: Västgöta-Bladet

Lennart hade gjort en del matcher i Tidaholms 
GoIF, men nu blev det Fröjereds IF för hela slanten 
och han blev snabbt bofast i representationslaget 
fram till 1970 då han lade skorna på hyllan efter 372 
matcher och 47 mål.

Nu visade det sig också att Lennart kunde mycket 
mer än spela fotboll. Han hade en enorm förmåga att 
entusiasmera övriga i föreningen och visade snabbt 
prov på genuina ledarkunskaper som föreningen 
kunde dra nytta av genom åren. 

Lennart fanns med i de flesta av föreningens kom-
mittéer och satt i styrelsen under 23 år samt fotbolls-
sektionen i sammanlagt 25 år. 
Det är inte undra på att Lennart gick under namnet 
”Mr. Fröjered” i fotbollens Västergötland. 

Gåsalunken som arrangeras för 48:e gången under 
hösten 2020 låg Lennart varmt om hjärtat och där 
han var ansvarig under åren 1973-2000. 
Gåsalunken är en tipspromenad som också innehål-
ler olika moment som ska utföras utmed banan. Ett 
populärt arrangemang som brukar dra mellan 800-
1000 personer och där intäkterna har stor betydelse 
för föreningen.

Genom allt arbete som Lennart gjorde inom FIF 
har han också belönats med ett antal utmärkelser 
som Svenska Fotbollförbundets förtjänsttecken i 
guld. Västergötlands FF: s förtjänstmedalj i guld 
och han erhöll också Tidaholms Idrottsallians ledar-
plakett år 1984.

Margit och Lennart begåvades med tre pojkar som 
skolades in tidigt i Fröjeredsandan. 
1956 kom Krister till världen och två år senare bro-
dern Tommy. 1971 kom sladdbarnet Torbjörn.

Krister och Tommy var inte gamla när de fick följa 
med på träningar och matcher på Bruksvallen (seder-
mera Fröjevi) och agera bollkalle. 
Då var det nog inte någon som hade tanken att det 
skulle bära iväg till allsvenskan och dåvarande div 
II i fotboll. Krister debuterade som 15 åring i FIF: s 
A-lag fram till 1980 då det bar iväg till div. II-gänget 
Jönköpings Södra, där redan yngre brodern Tommy 
spelade sedan 1979. 

Han har då gått från div V via IFK Tidaholm i trean 
där han gjorde 82 matcher. 
Krister spelade 426 matcher i Fröjered och pyttsade 
in hela 190 mål. Sejouren i Jönköping blev tvåårig 
med 117 matcher och 49 mål och sista säsongen var 
han nära att vara med och föra upp J-Södra till all-
svenskan. Två år i rad valdes han in i seriens Allstar-
team. Tillsammans med Tommy blev det 
bara en säsong då Tommy värvades till allsvenska 
Halmstads BK där han spelade fram till 1990 och 
svarade för 363 matcher. 

Tommy blev känd i allsvenskan som en mycket 
hårdför försvarare och lagkapten. Han toppade 
allsvenskans varningsliga fem år i rad, men blev fak-
tiskt bara utvisad en gång för protest i ett möte mot 
AIK på Råsunda. 
Efter allsvenskan blev det spel i Huskvarna, Astrio 
och Leikin innan det åter vardags att dra på sig FIF-
tröjan under två säsonger, trots att han fortfarande 
bodde kvar i Halmstad. 
Ett bevis för en sann klubbkänsla något som genom-
syrat familjen Frejd. Krister gick tillbaka till Fröje-
red som spelande tränare och 1986 var det dags för 
spel i Tidaholms GoIF under fyra säsonger med 150 
matcher och 53 mål. 
Han fortatte sedan som tränare i IFK Tidaholm under 
ett år innan det var dags att återvända till fadershuset 
– Fröjereds IF. 
Han har tränat laget under olika sejourer och fort-
farande är han ”slavdrivare” i föreningen. Krister 
har liksom sin far belönats med en del utmärkelser 
genom åren.

Slutligen har vi minstingen Torbjörn som också var 
en bollbegåvning. Det sägs att han fick lära sig spela 
fotboll samtidigt som han lärde sig gå. 

Torbjörn deltog i samtliga åldersgrupper inom för-
eningens ungdomsverksamhet och liksom brodern 
Krister debuterade han vid 15 års ålder i A-laget. 
Han spelade fram till 1992 och gjorde 139 matcher. 
Torbjörn värvades till IFK Tidaholm 1993 där han 
spelade 105 matcher innan ”flyttlasset” gick till 
Halmstad 1996 och där han skrev på för Laholm och 
sedermera Kvibille med sammanlagt 132 matcher i 
de båda föreningarna.

Trots att två av bröderna fortfarande finns kvar i 
Halmstad är det FIF-hjärtat som slår och så fort det 
finns möjlighet, återfinns man på Fröjevi Idrottsplats 
för att stråla samman med broder Krister och alla 
andra kamrater i föreningen.

Om man nu ser till det hela från sidan har familjen 
Frejd visat vilken klubbkänsla och idealism som 
kan uppstå. Tyvärr är orden klubbkänsla/idealism 
på väg att försvinna på många håll och tyvärr är det 
idag pengar som styr i allt för hög grad. 
I dag är inte den stora frågan om vad man kan göra 
och hjälpa till med, nu är frågan vad ger det i pengar. 
Sorgligt för oss alla som varit med genom åren och 
jobbat ideellt.

Fotnot: Tillsammans har familjen Frejd gjort 999 
matcher i FIF-tröjan.

Lennart Frejd avled 2011.

Janne Kindmalm

Krister och Tommy Frejd spelade tillsammans i  Jön-
köping Södra. Arkivbild

Bildgåtan
Klassisk fotbollsbild från svunna 
tider. Den stora frågan är ”går bollen 
i mål” eller inte. 

Många av oss  har både i TV-soffan 
och på läktarplats hamnat i dålig 
vinkel för att förutse bollens väg. 

Om man tittar på fotot och noterar 
publikens leenden kan man tro att 
bollen är på väg in i nätmaskorna. 
Detta förblir dock en gåta då inga 
fakta finns noterat på denna bild-
skatt. 

Text: Lennart Odéen
Foto: Bis arkiv
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Oförglömlig resa till Frankrike
29 juni 1978 startade Nossebro IF handboll en resa 
som är en av de mest oförglömliga och roligaste 
klubben gjort. I alla fall enligt oss som var med, 
säger Ragnhild Källmén, författaren till reportaget. 
Målet för resan var Alencon i sydvästra Frankrike 
för ett tiodagars träningsläger för att slipa formen 
inför kommande handbollssäsong. Resan var en 
svarsvisit på det träningsläger som NIF stod värd för 
sommaren innan då C. S. Alencons herrlag gästade 
Nossebro under en dryg vecka. Bakgrunden till de-
ras besök var att damlagsspelaren Ragnhild Källmén 
jobbade som au-pair i Alencon 1976-77 och spelade 
med klubbens damlag en säsong.

Chaufför och bingoutropare 
Resan gick med en Mercedesbuss med 25 stolar 
inklusive förarstolen. Topphastigheten var 60 km 
uppför och 80 utför. AC och GPS saknades förstås 
och reservdäcket lämnades hemma för att ge plats 
åt alla träskor som en givmild sponsor skickat med. 
Chaufför var klubblegendaren Börje ”Mellis” Malm-
berg och det började med att Mellis glömt sitt pass, 
vilket hämtades med hjälp av en snäll person som 
råkade passera i bil där ”Mellis” stannat bussen. Vad 
gör man under nästan två dygn i en liten buss utan 
mobiler, ipads eller datorer? 
Jo, umgås, spelar kort, skrattar, läser, sover och inte 
minst spelar bingo. Samtidigt som ”Mellis” körde 
agerade han också bingoutropare med ena handen på 
ratten och den andra i påsen med bingonummer. 

Lördag middag var man framme i Alencon och togs 
emot av stadens borgmästare, klubbens ordförande 
och klubbdirektör.

Började med turneringsseger 
På söndagen började allvaret med löpträning och 
måndagen ägnades åt en heldagstur till Bretagne 
med besök i Le Mont-Saint-Michel och Saint Malo. 
På tisdagen den 4 juli spelades en trelagsturnering 

Bakre raden fr.v: Eino Norén, Göran Carlsson, An-
ders Larsson, Sven-Göte Johansson, Bernt Mogren, 
Kurt Granlund. Främre raden fr.v: Börje Malmberg, 
Thord Thunberg, Lennart Svantesson, Ebbe Ekström, 
Peter Preisz, Per Stockhem Sr.

för herrarna i Argentan med seger mot hemmalaget 
med 15-12 och oavgjort, 8-8, mot Alencon. 
Det räckte till turneringsseger och en fin pokal. 
Damerna spelade en match mot Argentan och vann 
med 7-5. Trots få gjorda mål av båda lagen var det 
klart godkänt med tanke på resan och den tuffa trä-
ningen dagen innan. 
På onsdagen blev det en tur till Paris för shopping 
och sightseeing. Eiffeltornet, Champs Elysées och 
Triumfbågen var l utflyktsmål. 
Därefter spelade herrarna en match mot Paris Uni-
versitetslag, PUC, som då låg i en division motsva-
rande vår nuvarande Allsvenska. Matchen slutade i 
förlust med 25-16.
På torsdagen spelades två matcher mot hemmalaget 
och både herrar och damer vann sina matcher utan 
större besvär.

Drinkar som uppladdning 
Fredagen den 7 juli åkte hela gänget till Sablé för 
studiebesök och matcher. Mottagandet var magni-
fikt med tal av borgmästare och klubbdirektör bland 
andra. 
Där bjöds på drinkar och tilltugg, kanske ingen opti-
mal uppladdning för kvällens matcher? 
Ett studiebesök på ett av Europas modernaste små-
djursslakterier uppskattades sådär, stanken av djurka-
daver och inälvor gjorde att flera av gästerna sprang 
ut i friska luften. 
Matcherna på kvällen inleddes pampigt med in-
marscher, spelarpresentation och nationalsånger. 
En viss förvirring uppstod hos nossebroarna när 
Kungssången hördes i högtalarna istället för Du 
gamla du fria! Damerna vann sin match med 18-5 
och herrarna sin med 35-18. 
Här kan noteras att chauffören, reseledaren tillika 
klubbens ordförande, ”Mellis”, gjorde ett inhopp 
som målvakt och sköt ett straffkast i mål. 
De franska värdarna var oerhört förvånade!

Franska raggarduschar 
Lördagen var sista heldagen i Frankrike, gästerna var 
inbjudna till Alencons borgmästare och fick många 
lovord av denne man. På eftermiddagen var man 
på bröllop och kvällen avslutades med en avskeds-
middag. 
Resan blev mycket minnesvärd och många saker 
etsade sig fast hos NIF: arna. 
Maten var annorlunda med mycket kött och inälvs-
rätter, men det gäller att ta seden dit man kommer. 
Odören från matchtröjorna efter en veckas match-
ande utan tvätt fastnade också i minnet liksom de 
franska damernas ”raggardusch” efter match, ett 
sprut deodorant i varje armhåla – klart!

Besöket på Le Mans motorstadion var en höjdare 
och likaså en bowlingmatch mellan fransmän och 
svenskar.
Några minns förstås att det var på denna resa som vi 
”träffades” och att det så småningom resulterade i 
giftermål.

Vilade med pokerspel 
Hemresan inleddes på samma sätt som avfärden från 
Nossebro. Ett pass saknades och denna gången var 
det Bernt Mogren som glömt sitt under madrassen 
hos värdfamiljen. 
Efter ett telefonsamtal kom passet tillrätta och fär-
den kunde fortsätta norrut. Bussen gick lite lättare 
på vägen då alla skokartonger var borta.”Mellis” 
körde säkert hela vägen hem, men genom Danmark 
behövde han vila. 
Han rastade genom att spela poker längst bak i bus-
sen. Tveksamt hur mycket vila det blev. 
Bussen rattades då av en spelare (preskriberat efter 
40 år?). Efter 38 timmar från starten i Alencon 
återvände gänget till Nossebro, trötta men mycket 
nöjda. 
Det tål att sägas igen: ”Det var ett under att vi kom 
dit och hem”.

Ragnhild Källmén

Bakre raden fr.v: Anette (Nilsson) Pettersson, Carina 
(Carlson) Svantesson, Karin Eriksson, Barbro (Käll-
mén) Mogren, Kerstin Lundin, Peter Preisz. Främre 
raden fr.v: Ragnhild Källmén, Annelie Johansson, 
Anna (Andersson) Almqvist, Ulla-Britt Friberg, Ann-
Britt Josefson.

Erik Källström mötte japaner
Erik Källström vänsterback i IF Elfsborg, tre all-
svenska guld och 12 landskamper för Sverige. 
Deltog även i OS-turneringen i fotboll 1936 i Berlin 
där Sverige sensationellt blev utslagna mot Japan i 
första omgången. 

Sven Jerrings referat från den matchen har ju blivit 
klassiskt. ” Japaner som hoppar, japaner som kastar 
sig, japaner som fläker sig. 
Japaner som gör allt för att ta segern åt Nippon, de 
är små men sannerligen, de är hårda”. 

Att även spelarna i det svenska laget skämdes efter 
den sensationella förlusten märktes vid hemkomsten 
med tåg till Borås Central, då Elfsborgs Gillis An-
dersson som var reserv i matchen bar en skylt med 
texten ”Jag var inte med”.

Olympiska Spelen pågick under första halvan av au-
gusti och de drygt tre miljoner åskådarna köpte över 
fyra miljoner biljetter till de olika evenemangen. 
Olympiastadion som rymde 100 000 åskådare var 
ständigt fullsatt. För första gången i olympiska his-
torien fördes facklan i stafett från Olympia i Grek-
land till värdstaden, en tradition som fortfarande 
lever kvar. 
1936 var det också premiär med direktsända radio-
referat från OS-arenan.

Text: Lennart Odéen
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Nya idrottstermer
Under varje bild finns en idrottsterm. Men bokstäverna har rörts om. 
Med hjälp av bilder och texter kan du säkert hitta orden.
Skicka in din lösning per mail till leomattila@hotmail.com eller per 
post till Lennart Karlsson Skinnmo, Moholm 461 98 Trollhättan, 
senast 15 juli.

1. Tåbgnisanskap 

Fel håll?

2. Glipronset dekror 

Att slå sig själv.

3. Räskremangeo 

Behöver man kniv?

4. Görlivnävex 

För sent!

5. Kattjarts 

Ingen fara för älgen!

6. Krandassbakdos 

Följs av lång ”semester”?

7. Gamlarraf 

Bönder?

8. Gnutlaliss 

Över!

9. Patfnattsgninfnesk 

Går den att vässa?

10. Plavdruke 

Halvrör duger inte.

Internationell mästare 
Marks Härad har genom åren förärats några inter-
nationella mästare. Häradet innefattar alla orter från 
Rydboholm i norr till Grimmared i söder. Mästare 
blir du genom att vinna EM-, VM- eller OS-guld. 
Du skall vid tillfället vunnit individuellt eller i lag i 
seniorklass och tävlat för en förening i Häradet.

Håkan Lidman, Rydboholms SK 
Först i raden av internationella mästare från Marks 
Härad är Håkan Lidman som vann EM-guld i frii-
drott i Oslo 1946. Han föddes den 31 januari 1915 i 
Västra Frölunda och tävlade från början för Örgryte 
IS. Håkan var specialist på 110 meter häck. 
Hans karriär startade i Örgryte IS, som han represen-
terade fram till krigets slut förutom ett år i IK Göta, 
Karlstad. 

Efter kriget värvades Håkan till Rydboholms SK 
efter att han fått anställning på Rydboholmsbolaget. 
Han kom att avsluta sin karriär på kolstybben täv-
lande för Rydboholms SK. 
Efter sin aktiva karriär var Håkan under en period 
ledamot i Svenska Friidrottsförbundets styrelse. 
Håkan avslutade sina dagar i Spanien där han avled 
den 6 juni 2000.

Håkan Lidman, Rekord-Magasinet från 1945

Håkan Lidman klipper häcken

SM-guld 
Mellan åren 1934 till 1948 vann Håkan SM hela 14 
gånger på 110 meter häck. Endast ett år 1946 uteblev 
medaljen, men detta berodde på att Håkan avstod 
detta mästerskap, i protest mot att Gunder Hägg och 
Arne Andersson avstängts av det egna förbundet. 
Åren 1945,1947 och 1948 vann han gulden tävlande 
för klubben i Rydboholm. Genom sina segrar på 110 
meter häck är Håkan den främste i Sverige genom 
alla tider på denna distans.

EM-guld 1946 
Håkan debuterade internationellt vid OS i Berlin 
1936. Han hamnade på den försmädliga fjärdeplat-
sen med tiden 14,4 sek. Två år senare avgjordes EM 
i friidrott i Paris. Denna gång tog han steget upp på 
pallen genom att springa in på andra plats. Donald 
Finlay från Storbritannien segrade på nytt europare-
kord, 14,3 sek med Håkan två tiodelar bakom. Nästa 
gång det var dags för EM var 1946 som denna gång 
avgjordes i Oslo. Håkan segrade på tiden 14,6 sek 
och var tre tiondelar före Hippolyte Braekman från 
Belgien. På bronsplats placerade sig Väinö Suvivuo, 
Finland.

Bragdguldet 
Håkans storhetstid inträffade under andra världs-
kriget, vilket gjorde att han inte fick möjlighet att 
deltaga på så många mästerskap. Han var bäst i 
Europa. Med tiden 14,0 förbättrade Håkan sitt eget 
europarekord på sin specialdistans 1940. Rekordet 
gjorde att han tilldelades ”Bragdguldet” det året med 
motiveringen: ”För europeiskt rekord och 10 lands-
kampssegrar”. Tiden 14,0 stod sig som europarekord 
i hela 16 år innan det slogs. Som svenskt rekord 
dröjde det hela 24 år innan någon lyckades spränga 
14 sekundersvallen. En västgöte från Karlsborg, Bo 
Forssander, lyckades med denna bedrift vid tävling i 
Skövde 1964.

CEJ



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
501 13 BORÅS

Posttidning B

Dag-SM i orientering 1980 
Hagabylöparen Hans Melin blir intervjuad av Len-
nart Karlsson. OK Alehof var arrangör och tävlings-
ledaren Göran Börjesson syns i vänster bildkant. 
Foto: Bis arkiv

Gymnastikdamer i OS-invigning
I samband med invigningen av ryttarolympiaden 
i Stockholm 1956, gjorde en gymnastiktrupp från 
Västergötlands Gymnastikförbund en uppvisning. 
Fotot visar truppens deltagare från Vårgårda.

Knallarnas serielag i speedway 1952
Stående från vänster lagledaren Stellan Strand Borås, 
Kurt Winberg Borås, Stig Svensson Överlida, 
Sven-Åke Johansson Falköping,  Göte Johansson 
Åsarp. 
Sittande från vänster, Björn Davidsson Falköping, 
Olle Andersson Skara, Per-Thage Svensson Falkö-
ping, Carl-Erik Wingqvist Borås.

CSS Wettern Race
Carlsborgs Segelsällskap har sin grund i möte som 
hölls den 6 mars 1909 vid bland ett antal seglings-
intresserade i Karlsborg. Den 22 mars samma år 
bildades Carlsborgs Segelsällskap och 48 personer 
antecknade sig för inträde. CSS anordnade sin första 
regatta på midsommardagen den 24 Juni 1909 då 
även båtar från Motala och Vadstena deltog. På 
bilden ses starten av seglingen ”Vanäsverken Vättern 
Race” som CSS anordnar i början av juni varje år.


