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Lite västgötsk idrottshistoria

Vid vårt årsmöte i Borås i våras bestämde vi
att styrelsen även på hösten skall ge ut en liten
skrift om idrotten i Västergötland. En skrift lik
den som vi presenterat på våra årsmöten hit-
tills.

Höstskriften I992 - ja, så har vi kallat den .
håller du just nu i din hand. Det är en anspråk-
slös skrift, som jag hoppas du ändå skall ha
glädje av.

Här har Wästgöta Idrottshistoriska SäIlskaps
samtliga lokalfrireningar fått komma till tals
och berättat lite om sin verksamheL Det ärvik-
tigt att detta utbyte av erfarenheter sker några
gånger varje år. Här kan nog föreningarna lin.
na tips ftir den egna verksamheten.

Några skribenter skriver också lite idrottshisto-
ria från vårt landskap. Det gör vår egen vice
ordfdrande Harald Jakobsson genom att påmin-
na om att det * 40 år sedan vi hade olympiska
spel i våra närma*ste grannlåinder. Harald var diir
och berättar om resorna till Oslo och Helsing-
fcrs. 1952.

Carl-Martin Biörk}vist skriver om bandyn i Vä-
nersborg och berättar om en dramatisk match
där en av WIS' medlemmar, S Gunnar Peterson,
spelade huvudrollen.

Nye ordforanden i Borås Idrottshistoriska Säll-
skap. Oiof Franzon, skriver om boråsidrottens
tre giganter, Axel Cadier, Sven Jonasson och
I{arry Snell. Olof Franzon iir pensionerad bank-
direktör, men har också meriter av ledarskap i
Elfsborgs friidrott och dessutom mångårig skri-
bent i Borås Tidning, både idrott och boråsiana.

Stig Hagberg - välkänd sportchef i Borås Tid-
ning i många år, senare på Expressen, skriver
mycket initierat om en av sina specialsporter,
nämligen bordtennis. Hagberg har kanske när-
mare än någon annan sportjournalist i landet
följt den spoften under de senaste 40 åren.

Om bordtennis skriver också Gunnar Lindahl i
Liclköping. En man som ägnat niistan hela sitt
liv åt just den sporten. Själv ak;tiv med stor fram-
gång under tidigt 30-tal och därefter ledare med

hög kapacitet. Inte minst visade han det i arbe-
tet i Viistergötlands bordtennisförbund. Från
Udköping citeras oclså en intervju med Sven
"Svensken" Blomqvist, som varit publicerad i
LAS jubileumsskrift. Den iir värd atr läsas av fle-
ra.

Du som har minnen eller synpul,rter på den gam-
la viistgötaidrotten åir viilkommen att medarbeta
i våra skrifter. Nåista gång iir det aktuellt med
årsberättelsen 1993. Hör gärna av dej till mej så
kan vi diskutera ditt projelr.

Jag vill oclså önska lokalföreningarna Iycka till i

Mats Segerblom
Odlörande
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Alingsås bildar
lokalfiirening

Atingsås har lö? avsikt att bilda
en lokalförening inom WlS, hös.
ten 1992. Sedan,något år verkar
en interimsstyrelse.

Studiecirkeln "I fäderns spår" har
genomförts och även en större un-
dersökning av alla i lokalpressen om-
nämnd3 idrottsklubbar - när de om-
nämns första gången och vilken verk-
samhet de bedrivit. Totalt har 114
i6yq11sf§lsningar registrerats mellan
1851 rill 1939. Av dessa är 2G'tdet
fortfarande aktiva klubbar.

Några olika "i&ottskafedr' har
ssangeratS med varierande ämnen.

Råd och samverkan har skett
med jubileran6s f§lsningar - främs1
en studiegrupp inom Alingsås Segel-
sällskap, som bl. a överfört historiska
filmsnuttar 66[ sammanställt en id-
rottsvideo.

Sven-Åke Mökander

Borås får idrottsmuseum
1993

Borås ldrottshistoriska Sällskap
söker väl lortlarande etter tre
års tillvaro sina former, intimt
sammansmält som det är med
moderorga nisationen Västergöt-
!a nds ldrottshistoriska Sällskap
och dess ordlörande Mats S+
gerblom.

Men från och med 192 står Bo
rås på egna ben och har bland annat
haft en simkviill och planerar i okto-
ber att med nye ordförande Olof
Franzon som ciceron ha en friid-
rottskvdll med tyngdpunkt på den
populära försommarstafetten Borås
runt - eller BT-stafetten - som an-
ordnades mellan åren 1915 och 1948.
En kavalkad av kiinda löparn.-tt
passerar hiir roW, Jean-Gunnar
Lindgren, Bror Iarsson och Si:(en
Larsson i Boråskanr.aterna, Olle
Pettersson och Henry Ohrn i Ymer,
Alfons Holmgren och Ingvar Hag-
lund i Elfsborg t. e:c

Men framför allt siktar BIS på
ett idrottshistoriskt museum. [oka-
ler har den outtröttlige pådrivaren
Olof Toftby hittat och fätt löfte om i
Idrottshallen. En garderob blir 100
kvadratmeter museiyta, när yrkes-
skolans bygglinje diir giort sitt liir-
linglobb under våren 1993.

fnsamlinSgeneralen Tore Jo
hansson har redan förvissat slg on
a1Ånga kära idrottsprylar till museet,
men den s1s13 insåmling(l(ampanjen
kan inte börja, förriin lokalerna är
klara och man kan ta vara på alla de
godbitar, man tror sig kunna få fram.

Cadiers Os-guldmedalj, Snells
VM-cykel och Kurt Pettersens brot-
tarskor (som han hade med sig ti[-
samnans med brottartrikån i grå-
papper under armen på vag till Lon-
don-OS) vore väl något att sätta i en
Eonter, likaså Sven Jooas dojor. Dä-
remot Karl_Efift §1ahns vassa arm_
bågar och Robert Tegstedts snärtiga
spjutkast åir kanske ryår-g att plage;
ra i museuqr - men visst ska vi också
[3 rnlnga fotomontagc från gångna
storhetstider.

OIof Franzon

Falbygdens Idrottshisto-
riska Sällskap

Den 5 november 199'l samlades
ett 2$tal idrottsveteraner i Fatk&
pings tennishall, Allahallen,
med avsikt att starts en lokalav-
delning till Wästgöta ldrottshi-
storiska Sällskap. Detta möte ha-
de sammankallats av Erik Andr6-
asson och Hary Thiel, båda le-
damöter i Wåstgötasällskapet.
Beslut lattades om bildandet aY
en lokalavdelning - Falbygdens
ldrottshistoriska Sällskap.

Till interimsstyrelseordförande
valdes Bo "Båsse" Johansson och le-
da-öter blev Karl Greeq Bengt Set-
terberg Karl-Erik "Kea" Andersson,
Johan Perssoq samtliga Falköping.
Jan Brunstedt, Stenstorp och Harry
Thiel Floby. Till suppleanter valdes
Tore Sun4 Stenstorp och Elof
Rehn, Slutarp.

Fram till årsmötet den 2i april
l9{2 arbetade ledamöterna i inte-
rimsstyrelsen med att se över lo-
kalfrågan. Samtliga klubbar inom
kommunen tillskrevs och frck en 6r-
frågan om eveutuella jubileumsböck-
er, eventuellt öwigt matrial och pris-
samlingu som kunde tänkas ko--a
Falbygdens Idrotshistoriska Säll-
skap till del.

Trots brev utskick och annonser i
ortspressen visades inget större in-
tresse för årsmötef men styrelsen
beslöt att jobba vidare på lokalfrå-
gan och dessutom trycka upp de
stadgar som antoigs vid årsmötet.

I styrelsen ingår Bo "Båsse" Jo-
hansson (ordf), Jan Brunstedt (kas-
sör), Bengt Setterberg (sekr) samt
Kad Gresn och Johan Persson (le-
damöter). Arne lkrlsson och Thore
Sund är suppleanter, Grnnal Glad
och Ingr4ar Alströrn, revisorer. Filip
Sjogren är sammankallande i den
valberedning som i öwigt består av
Anders Johansson och Elof Rehn.

Irckalfrfuan är just nu det vikti-
gaste för lokalavdelningen, som haft
kontakter ned kom"'unens Fritids-
nämnd. Ekonomin tillåter inte hoga
hyreskostnader, Elen samtidigt vore
det värdefullt om lokalavdslningen
kunde fl tillgång till cn centralt belä-
gen lokal med viss öppettid och diir
dokumentation över idronslivet på
Falbygden kunde visas upp.

Rom byggdes som bekant inte på
en dag och så sker icke heller denna
lokalavdelning. l4sdlsmsrekrytering-
en är oclså något som lokalavdel-
ningen får jobba hårdare med.

Bo'Båsse "Johansson

Lidköpings ldrottshisto-
riska Sällskap

Den 27 november 1g9l bildades
Lirlköpingr ldrottshistoriska Såll-
skåp Yid ett'upptaktsmöte" på
Museet I Udköping.

Bildandet hade föregåtte av
många och !ånga sonderangar.

Det hela ttrjade med att Säll-
skapets nuvarande ordförande Gun-
nar Lindahl kontaktades av företrä-
dare för Wästergötlands ldrotts-
historiska Sällskap. Han samlade
kring sig några "gamla" idrottsledare
till ett första qanrnantr'äde den?A ja-
nuari 1989. Niirvarande vid möte var:
Gu"nar Lindahl, Sven "Svensken"
Blomqvist, Arne Friman, Sven Fri-
man" Rune Carlssotr, Rune'Sippan"
Svensson och Karl Fasth.

Vid tiUfiUet valdes följande inte-
rimsstyrelse: Ordförande G.nnar
Lhdahl, sekreterare IGrl Fasth och
kassör Sven Friman. Sedan dess har
flera "äldren idrottsmän/-ledare knu-
tits till gruppen.

Gruppen arbetar som en studie-
cirkel i SISU och har företrädesvis
förlagt sina sannankomster till Ska-
raborp Folkrörelsearkivs lokaler,
där vi har niira till det material, som
vi skall bearbeta.

Vi har Emellertid octså, och det
åir angeliiget sökt oss ut till llubbar-
na runt omkring i Lidköping. Detta
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för att se hur f,§leningarna har det
men också, och inte minst för att in-
formera och engagera f§lgningarna i
vårt arbete. Vi tror nämligen, nej vi
är övertygade om att det mesta och
bästa arbetet med att dokunentera
vår idrottshistori"".ker i klubbarna -
så nära häadelserna som möjligt allt-
så. Vi har diirför i sanband med
bilrlandet poängterat för klubbarna
att de skall utse en "Arkivarie" som
är kontaktman till Sällskapret och
som ansvarar för att den egna för-
eningens verksamhet dokumenteras
på ett fullidigt sätt.

I Uinsarkivet har vi ett stort stöd
och en aldrig sinande kålla att ösa
information ur. En av våra första
uppgifter blev därför att aktivt Eed-
verka till att alla förening;ar i vår re-
gion blev representerade i arkivet.
Hnsarkivet har en stor kapacitet
och de tar emot fi36dlingar.na osor-
terade - sorterar upp dem och
registrerar dem samt tar dem i sä-
kert förvar och håller 6s6 tiflgängli-
ga för ev. forskning. Allt detta utan
kostnad för den enskilda föreningen.
Vi har etablerat en god kontakt med
arkivets personat vilket utmynnade i
att vi när Radio Skaraborg skulle gG
ra ett reportage från arkivet fick till-
fälle att medverkq vilket vi såg som
en utomordentlig PR för vår verk-
5amhet.

Så en dag i slutet av mars månad
1992 sändes progråmmet nFol<trottn

där vi medverkade och vi har fån
många bevis på att programmet blev
uppskattat.

Bildandet av Lidköpings ldrotts-
historiska Såillskap föregick av ett
informationsmöte den 26/9 lgm i
Lidbeckska Huset dit samtliga för-
eningar i regionen inbjudits. Med-
verkade giorde bl. a. Wästgöta Id-
rottshistoriska Sällskaps ordf. Re-
daktör Mats Segerblom, Finn Bost-
röm från ldrotts- och Fritidsnämn-
den i Lidköping, Chefredaktör Folke
f[§1lin& NLT, samt museiintendent
Per-Eric Ornell. Mötet föregicks av
artiklar i NLT och refererades i
tidningen bl.a. i redaktör Hörlings
återkommande kåseri "I kikaren" diir
han blickar tillbaka på hiindelser,
som timat i vår bygd.

Under informationsmötet väckte
redaktör l{§1ling tanken på ett id-
rottsmuseum i Lidköping. Tanken
är inte ny,n sade han, eftersom han
redan för 10 år sedan kontaktats av
en herre vid nrmn Karl-Grstaf
Frid\ vilken entusiastiskt pläderade
för ett idrottsmuseum i Lidköping.

Sällskapets st5relse har arbctat vida-
re på denna ide och idag har vi ge-
nom Lidköpings lfumnnns tillm$
tesgående en lokal för säker försar-
ing av idrottsforemAl, priser ctc. och
står nu beredda att ta emot vad som
kan finn35 gömt på yindar, i fonåd
och annorstädes.

Vårt samarbete med Lidköpings
Kommun är det bästa tänkbara och
vi får värdefull hjäp av kommunen-
Bland annat har.de nu engagerat sig
i en exponerin! av atseiföremålen i
montrar i Idrottens Hus.

Vi har mycket trevligt i rår gupp
och samarbetet flyter utan gnissel Vi
ha, ju sarrma mä att arbeta emot
och så är vi, som an§ddes i rubriken,
"bildade"!

J4 det är sälert, § i sekretera-
reili kladdnoteringar från upp
taktsmöte kan man läsa: "Meddela
NLT att vi är bildade!"

Rune Palm

Tibro Idrottshistoriska
Sällskap

Tibro !.H.S bildadee den 7 nov.
1990 vid ett sammanträde I
Rankåsstugan och det var på ini-
tiativ av Erik Andreesson, gam
malTibrobo och totbollsledare I

Västergötland. Ett sextiotal ld-
rotbveterener håde hörsammat
kallelsen och d$sa repre-
senterade nio olika föreningar.
Dagens gäst rrar Wästgöta ld-
rottshistoriska Sällskaps ordf.
Mats Segerblom som höll ett l«å-
seri om Våstgötaidrottens hir
toria sarnt inlormerade om syf-
tet med bildandet av
lokalavdelningar.

Efter att ha valt ordf. för mötet
beslutades enhälligt att bilda Tibro
I&ottshistoriska Sällskap. Ordf. för
mötet blev Thore Martinsson vilken
också blev interimstyrelsens ordf.
och till sekr. valdes en annan kiind
i&ottsprofil i Tibro, Axel Adolfsson
orienterare och friidrottare som kom
till Tibro på trettiotalet.

Vid styrelsemöte i dec. 1990 be-
slutades att soka få kontaktmän från
de olika ffilsningarna, för att på så
sätt skaffa in materiel från dess4 till
en början med årsberättelser och
eventuella jubileumsskrifter. Detta
med tanke på ett framtida idrotts-
museum.
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Det beslutades också att fortsätta
med de tamrattråffar som Hclge
Larsson tidigare ordnat f§1 §amle
Tibro A.IJCare, rnen nu med även
an&a ån T.A,.I.K-medlcmnar. Hcl-
ge son är gaEpel orientcrare oc.h
ledare nar med och in6rde sporter i
Tibro och han har också samlat ett
stort bildmaterial över idrotten i
Tibro.

Efter årsnOtet i april 1991 om-
valdes i stort sett den tidigare styrel-
sen. Medlemsantalet som vid bildan-
det endast var tolv ökade till 45 beta-
lande och under året hade st5nelsen
tio sammantomster. Detta för att
försöka organisora verksanheten.

Tvä tamratträffar genomfördes,
en på våren och en på hixten, och
till de.ssa kom dryg ett 4Gtal var

såry.

IGmratträffarna hålls på förmid-
dagarna då man samlas för "en kopp
kaffe" och pratar Eamla idrottsmin-
nen. Varje gång har vi bjudit in en
idrottsprofrl för ett litet kåseri. Un-
der vårmötet var det Elis Furhofr,
känd vetern."5jdlkare från Skövde
som berättade om sina mångn vete-
ran-VM, där han pgd fremgång har
deltagit.

På ntxtmOtet var det den kände
Tibrokanotisten, Ove l,manu6lsso4
som kåserade samt visade bilder från
sina tre Ollmpiska Spel på 6Gtalet
och han dår samtliga tre gånger gick
till frnal.

De.ssa träfrar har blivit mycJret
populåira och vi hoppas att vi har
nått upp till vad Helge och hans
medhjälpare syftade till.

Under detta år antogs också säll-
skapets stadgar och en del material
från föreningarna insamlades.

Vid årsmOtet t9{2 avgick Axel
Adolfsson som sekreterare och
ersattes av undertecknad och ny i
styrelsen blev Tage Engelbrektssoa,
en veteran inom cykelsporten i
Tibro. Ördga i styrälsen'föruton
Thore Martinssonr ordf., år Bertil
Andersson, lessör, Rune Strende,
Seve Johansson och Ingemar Karls-
§on.

På vårens kamratträff var det
orienteringslandslagets
förbundskapten - Lars Hogedal -
som höll ett intressant före&ag som
orienteringssporten idag, säke( h-
tressant fr1 många av de ädre som
orienterat. En ny träff fu planerad
nu under hösten.



J"g h med den här lilla artikeln
velat berätta lite hur vi har arbetat
h?ir i Tibro under den torta tid vi har
funnits till.

GöstaWahll

Tidaholms-föreningen
jobbar föredömligt

Tidaholms ldrottshistoriska För-
ening bildades i mal 1989.
Bengt Undqvist var lnithtivtaga-
re och den verkliga eldsiålen de
lörsta åren, men lick tyvån låm
na oss 1991, då undertecknad
överlog ordlörandeposten och
tillsammane med styrelsen tort- 

.

satt detta nog så vlktiga och vår-
delulla arbete 8tt dokumentera
idrotten i Tidaholm.

Tiaatolm har alltid och iir fortfa-
rande en aktiv och livlig idrottsstad
och då gåiller det att försöka doku-
mentera det som har varit och förso-
ka påverka klubbarna att verkligen
se till att protokoll och annan doku-
mentation blir bevarade.

Vi har redan från börja" känt re-
spons från såvåil kommunala
nämnder, f§isningar och enskilda.
Därför känns allt arbete som utföres
både stimulerande och glädjande. Vi
har styrelsemöte varje månad och
dessutom har haft och kommer att
anordna mer allmänna möten med
olika inslag. f'1ifid5aåmnden har väl-
villigt stiillt upp med både startbi-
drag och annat bidrag. Vi har t. ex
för år I9Y2 f^tt ett driftbidrag på
10.000 samt 5.000 kronor till.en kom-
mande lokal.

Vi kan hiir nåmna vad som har
hänt och kommande planer:

En idrottshistorisk utställning
anordnades i mars 1990, där huvud-
syftet var att påminna om stadens
största idrottsman genom tiderna,
Erik Backmans stora löpargiirning.
Dessutom visades en mängd bilder
från glmnastikens stora bredd och
utveckling i staden.

I uovember 1990 hade vi en trfi
diir vi försökte att samla ihop alla
gamla frna brottare och andra intres-
serade till en träff.

Det kom över 35 sscken och det
blev en trevlig samvaro med besok-
are från Göteborg Linköping; IGis-
tinehamn, Alvesta. Detta blev upp
takten till en återblick av hela klub-
bens historiq vilken nu finnes place-
rad i form av ett bläddersysten där
klubbens historia i form av samtliga
ordföranden och klubbens första

match och fram till sista samman-
komsten är placerad i stadens muse-
ltD-

I sanband med idrottshallens 5G
årsjubile'r-, 191, rar föreningea
med som delarrangör oct samtidigt
ordnade en idrottsutställning om de
olika sporter som använt hallens lo-
kaler. Denna utstältning f,yttades sc-
dan till lokal i centrala staden-

Vi fic& ett glädjande beslut från
stadens eget arkiv, där nu Llubbarna
fän en särskild plats att förvara sina
5sadlingar. Detta är ju otroligt vär-
defullt, då vi nu har konstaterat hur
svårt det år att försöka fä fram infor-
mation om klubbar då uppgifter sat-
nas.

I febnrari 1992 anordnades ett
allmänt möte där 6s ft16ningar som
har lagt ner eller har vilande verk-
samhet var inbjudna och deltog i en
frågesport samt berättade om sin
verksamhet.

Under våren 1992 ställde vi upp
på primiirvårdens vädjan om hjåilp
att ordna något program fiör vissa
personer, som ville komma ut och
var intresserade av idrott. Vi hade
fem samnankomster där vi med de-
ras hjalp skulle placera in alla de
kvartersplaner som har funnits i
kommuneu. Hiir lades ju gruaden
för dl idrott inom kommunen. Vida-
re visade vi bilder och hade en all-
man trevlig samvato. Vi lransl<s hat
möjligh4 att återkomma och hjälPa
till även i höst.

Under september i år har vi hela
tiden arbetat med att få disponera
en egen loklal. Det har funnits några
förslag och nu hade vi ett första mö-
te med fritids- och tekniska nåmden
om en lokal i kållarql i nuvarande
idrottshall. Dilr skulle finnas lokala
möjlighslsl att ordna något stort. Vi
får se vad berörda parter kan gå med
på. Vi arbetar med intresse på att
försöka lösa denna uppgift.

Vi arbetar ävcn ned att få fran
alla klubbmiirken som finn6s scf,
framförallt få fram märkena från de
klubbar som iir nedlagda. Vi har
komrnit en hel del på vägen.

Detta var ea del som har hånt
och att hiinda. Arbetsprojekten är
outtömlig4 men vi jobbar på.

BrynolfAntonsson

Wadsbo Idrottshistoris-
ka Sällskap - 1 år med

många aktiviteter -

Föreningen får anser tom en ltr
nlor I Wårtgötrsållrkape[ Iven
om medlemmrrnts genomsnltt+
åldr är hö9.

Vad sbo ldrottshistorlsk! Sä ll-
*ap höll lin törst! möte I no
Yember 1991, nårmare b$tånrt
den 12 november, aom ltltså lår
!n8e8 som !ållskapets stittels&
dag.

Fadder n ordföranden i Wäst-
gotasällskapet, Mats Segerblom, som
dagen till åra hade rest till Marie.*ad
i att och rnening att bevista den ce-
lebra htudelsen.

Till ordförande för det komman-
de verksamhetsåret valdes Harry Jo
hansson, bL a känd som upphoraman
till vår guldollmpier cykel-Bcrnt Jo
henssol, bara det en prastation väl
värd att uppmärksamm65.

I styrelsen i ö\Eigt invaldes idet
ädel idrottsadel från Vadsbo Härad i
norra Skaraborgs län, nårnligen Stu-
re Stensson, Mariestad, Martin Möl-
ler, Törebod4 Ingwr "Busken" Jo
hansson, Hovq Henrik I-arsso. n,
Ö$eräng och Ernst Johanssoq Ä-
garås' "Mr Fotboll". Senare tillkom
Bo Zetterman, Hov4 som sekretera-
re.

Sällskapet, som snart kan fua 1-
årsjubile.-, har mjukstartat sin
verksamhet och från det qångna året
kan löljande nämnaq;

I mars månad anordnade Säl-
skapet stt allmänt nöte i Mariesta{
till vilket lokaltidningen TSI;s förste
sportche( Ingemar "Everton" Hel-
gosson, var inbjuden som kåsör.
"Everton", son ilrmera är en glad
pensionär, bosatt i Västerås kunde
berätta om många roliga lokala epi-
soder på idrottsfronten under ssnare
delen av l94Gtalet. Vid mötet infor-
merades de nårvarande medle-mar-
na också om styrelsens planer för
den fortsatta verksamheten. Det när-
maste målet uppgavs vara, att 6rsö-
ka dokumentera Vadsboidrotten på
ett så bra sätt som möjligt för att
dårefter kunna anordna en utställ-
niog av det mest intressanta materia-
let.

Senare uader vårea stod Sällska-
pet som €rd for en träffmed VärE-
lands Idrotshistorista Sällskap.
Träffen kom till stånd efter initiativ
av journalisten Kjell T(ecper" F'na-
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nuelsson, nunera vertsam i Maries-
tad men med ett Värmlandsförflutet
i flydda 6der. Träffen genomfördes i
ng'änslande[" Gullspång och utmp-
nade i en gemytlig samvaro mellan
Sapla idrotsprofiler i tralcteraa
norr, öster och söder om Vånern.

Under 6"a långa heta sommaren
har verksamheten gått på sparlåga
men vi vet att entusiasten Martin
Möller varit ute och fiskat med sin
videoke-era hos en del gamla id-
rottsprofiler. Här har vi fått en ga-
ranti för att Töreboda lsmmrrns id-
rottsverksamhet komner att doku-
menteras på ett förnåimligt sätt!

Vid det setraste styrelsemötet be-
slutades, att Sälskapet under den
närmaste månaden skulle genomföra
ett medlemsmöte i Gullspång, till vil-
ket vi bl. a skulle inbjuda Guld-Bernt
Johänsson och Gullspångs egen
olympiahjiilte, paraollmpiern och
skytten Anders Lundvall. Mötet
kommer att arrangeras via kommu-
nens fritidsnämnd, 566 också lovat
svara för information rörande den
numera så kända RID-
DARVECKAN i Hova.

Bo Zetteruan

Från Vänersborgs
horisont

Vä nersborg ldrottshistoriska
Förening går nu mot slutet aY
sitt ljärrte verksamhetsår. Vårt
årsmöte ilebruari med detlagarr
de av över 50 medlemmar gav
oss en lin start för året. Mötet
gästades aY chefredaktören Jarr
Erik Ehne vid Elå, Bom öYer!åm-
nade en gåw till föreningen I
lorm av en tavla från bandvdra-
mat på nyårsdagen 1950. Årets
bältespännare (en ministatyett
av den berömda statyn) ut-
delades till ett antal törenange
medlemmar, 8om gjort fina irr
satser vid tillskapandet av mu-
Beilokalerna.

lärdagen den 4 april, på årsda-
gen av invigningcn av Västergötlands
och Vänersborgs i&ottsmus6er, an-
ordnades "Oppet hus" i idrotts-
musderna. Närmare hundra perso-
ner kom och detta gladde oss myck-
et. Vi bjird alla på kaffe vilket rönte
stor uppskattning.

Under hela sommaren och fort-
farande hålles de båda idrottsmusd-
erna öppna för allmänheten varje tis-
dag kl 18.00 - n.N och även på an-

nan tid sfts1 §yusnskommelse per
telefon Besöksfrekvensen under
sommeren har varit förhllllandevis li-
ten men ökat något under hösten
Det har därtill varit studiebe.sök i
mus€erna från $na idrottshistorisla
sällskap.

I september höll vi idrotscafd i
Vänersborgs-mus6et. Fnligt "qam-
mal" tradition stod en u§mld idrotts-
gren på progranmet och det var
denna gång simninggi- §.@rrnnar ps-
terson, själv mycket god bröst-
sirnrnars på sin ti4 hade kallat sam-
rnan flg1s av Vänersborgs gamla sim-
mare. Han ledde sedan detta simhi-
storiska iggminarign" och bcrättade
många roliga upplevelser. §imrnares
och old-timern Nils Pelmstr'öm be-
rättade fåingslande och roligt om sina
upplevelser i "plurret". Det blev
många goda slaatt under den gemyt-
liga samvaron på idrottscafdet. Det

har också blivit en tradition att vi vid
våra träffar har en tipstolva med id-
rotsfrågor. Denna specialitet har
kunnige och klurige Ragnar Nilsson
*ott på ett Iöredömligt sätt. Denna
gång vanns tipståvlingen av Karin
Andersson som slog maten 6gh mäs-
terlöparen Arne klart!

Stuaiecirkcln inom vår f[lsning
med Ivan Nynart som ledare och 12
deltagare, vars mll Srrldsalligen år
att dokumentera idrotten i Väners-
borg från äldsta tider och fran till
nuet kommer under hösten sannG
liLl att kunna avsluta sitt arbete. Re-
sultatet av det idoga wåårig forsk-
ninEnarbeEi i cirkeln är avsctt att re-
dovisas i bokform lago- till firandet
av Vänersborgs 350 års jubileum 19-
94.

Carl-Martin BjörLlsytst

Mästare på OS-minnen!

ownrltytt|lEgt Vltcla

19il-atä6n&tn*r[ngtn^anhno. 'ffiffiH
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Vi gav oss Eu istället ut och titta-
de på aktiviteter vi aldrig hade sett
tidigare.

Rödkleiva, den olympiska slal-
ombacken låg inte långt från Hol-
menkollen där aorrmannen Stein
Eriksen visade hur det gick till an
åka slalom fillsammans med dåti-
dens svensksg flans Hansson ocå
Stig Solander för att nu inte nämna
vår då bästa dam, Sara Thomasson.

Bobsleighbanan var byggd fråtr
Frognersetern och Der Eot
Holmenkollen och här frck vi stifta
bekantskap med en sport som verkli-
gen var för de fullväxta pojkama.

Den t,rske värdshusvärden And-
reas Ostler och hans kompis Lorenz
Nieberl på bobea Cognac vägde till-
sarilnans 2!5kE, till det kom bobens
160 kg. Det gav naturligtvis åket en
viss stadga.

HjaIIis Trippel
På kvåillarna var det Bislet och

Jordal Amfi som var samlingsplat-
serna. På Bislet fick vi stifta bekant-
skap med en av Norges
nationalsporter "Sköyter' där "Kung
Gladern hela Norges store idof Hjal-

"mar "Hjallis" Andersen, var det all-
männa samtalsämnet vilket i och för
sig inte var så konstigt dl han ju lade
beslag på tre guld. Vi hade nöjet att
se honom i ett inspirerat 150G.me-
terslopp.

Damernas fria åkning var eD
uppvisning av allra högsta märke där
fransyskan Jacqueline du Bief stod i
en klass för sig och hade hon varit li-

ka bra i dse oUigätoriska åkningen
hade hon tagit hem guldet utan vida-
re. Nu frck hon nöja srg med brons.

Ishockey på Jordal var det som
gladde mest av allt under detta vin-
ter-OS. Det svenska laget uppträdde
som några vglkliga vikingar och ville
inte garna släppa någon över bron
och man minns speciellt det wenslo
backparet Äte ?lutten" Aadersson
och Rune Johansson samt den småf-
räcke yaglingen Sven "Tumba" Jo
ha$son. Det nar en trio som bctyd-
de mycket för att det blev ollmpiskt
brons och ett europamästerskap på
köpet till Sverige;

Av matcherna som vi hade nöjet
6ft s9 rninns man bäs,t drabbningea
mot IGnada. Det var verkligen en
match. Kanadensarna var ju spelens
sätraste guldnedaljörer ansågs det
men Tre Kronor hadc dom velkligen
i gungning ocå höll stäIlningen vid 2-
2 älmda tills det var 2l sekunder kvar
av matchtiden då Kanada slog in se-
germålet vilket trots allt kanske kom
som eD lättnad för kompisen Jean
och mej då vi hade lovat att gå
brandvakt i Oslo om Sverige kunde
hålla oavgjort mot Kanada.

Sveriges enda seger i detta OS
togs nu i en icke officiell gren, ban-
dy. Men det var en seger som inte
var så mycket att glädja sig åt heller
då endast de tre nordiska länderaa
Norge, Finland och Sverige fanns på
plats och niir man diirtill frck s§k av
Norge i inle'dn in g's'natgfusa.

Slutsegern räddades sedan av att
Frnland slog Norge och Sverige se-

Jordal lmli
lcc llscloy Rinlr

dan slog Fioland med klara zl-0. Sve-
rige vann alltså en mållvotsseger.

Spelens officiella avslutning fick
vi inte vara med oE Den väl hålftcn
av den sisa tävlingsdageq bacl-
hoppning uppe på Homentollen.

Tidig söndagsnorgon samlades
vi med kernr3ls6a från Bgdegutten
för cn nog så uppfriskande prome-
nad från byos centrum upp till bac&-
en. Hur detta lät sg göras har jag
svårt att förstå i dag men en sah är
klar och det är att konditionen var
bänre för,10 år sedan än vad den är

150 000 på backhoppning

Backhoppningen på Holmenkol-
len är väI, nåist 17 maj, Norges stora
nationaldag och denna avslutnings-
dag för de M olympiska vinterspelen
var inget gsdentag.

Publiktillströmingen upskattades
till 150 fl)O och trångt var det vilket
kanske var bra då man hade alltid
någon att stötta sig emot för nog nar
det lite stumt i benen 

"6"1 
6sa långa

marschen uppför backarna

Nåval det bjöds ialla fall på 6na
backtävlingar. Men hur det nu är så
kan backhoppning bli lite enformig
ör en inte riktig förståsigpåare.

Vi hade också bestämt att vi skul-
le dra oss neråt centrum efter första
omgången. Det var så att det då nar
lätt att få plas på tricLen och så
skulle vi anträda resan hem till Sol-
lebrunn.

Detta var dock något som inte
var så lätt. Våra närmsta gratrDar, ett
par åildre norska damer tyckte att:
"har dere &att till kollen så må dere
stanne till det äi slutt". Så blev det
inte. Vi kom ner, åkte hem nöjda och
glada efter en vecka i olympiasaden
Oslo.

Harald Jakobsson

I{r. 5310
lrbstUl, Orlo

Stade dc

Jordal Amli

Eotracr&tr.nc!

AB.C

Jordal Amfi

fftnofd {ar 22 Fntst 821,N spcfofc

Stattcntot CounoIultM-OS 1!152. M
Sbufö,{t$tnufi-Z

ttat*sa{Utfit@anc7 8.§trilplass kr. 7
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Veckan i Oslo ihspirerade till
nya planeringar med semes-
ter och sparande Iör att
kunna fönerkliga en resa till
sommar-OS i Helsingfors.

Vi var en lwartett sol.
lebrunnsgrabbar, som
träffades snart sagt varenda
kväll uppe på idrottsPlatsen
etler vid j ärnvägsstationen,
varvid Helsingfors alltsom of-
tast blev samtalsämnet och
när vi fick kontakt men
IOGT:s resebyrå som hade
en resa till Finland i sam-
band med OS bestämde vi
oss frir att åka.

Vi tog tåget från afingsås till
Stockholm varifrån vi sedan skulle
åka båt till Helsingfors.

Men nu var det ju så att 1952 var
inte bara OS utan det var ju också
Snoddas år, vilket gjorde att vi var
ndra att missa invipitrgen av spelen i
Helsingfors.

Jag hade tidigare under året vid
ett flertal tillfällen varit i kontakt
med Folkparkernas 4'1i51f§16edling
för att engagera Snoddas till idrotts-
klubbens festplats men alltid fått nej.

Nzir vi nu ändå var i Stockholm
tyckte vi att vi lika gärna kunde göra
ett personligt besök på artistförmed-
lingen vilket skedde och nu tog det
endast fem minuter innan jag hade
ett kontrakt på fickan med den store
folkidolen varefter vi snabbt gav oss

ner till båten med god tid ansåg vi.
Men vad hade hänt, jo avgÅngstiden
hade iindrat5 sa timm3 utan att vi
hade fått något meddelande härom,
så båten hade just lagt ut när vi kom
ner. En repstege kastades ner som
jag skulle börja klättra ombord På
men som tur var gick Anna Sahl6n
till kaj igen och vi fick gå ombord på
en landgång vilket var bättre.

Hägg resesällskap

Båtresan gick tämligen lungt, det
var gott om olympiaresenärer på re'
san. Diir fanns bröderna Ragnar och
Sven Nilsson från Herrljunga för att
inte nåmna den inte helt obekante
Gunder Hägg.

Helsingfors -OS nästa!

I Helsingfors inkvarterades vi på
golvet i Ordenshusct på PaP
persmadrasser ffllda med haln"
Man vad giorde det, vi hade inga 5,t6»

ra fodringar, vi var ju ändå i Ftdand
för att bevista ollmpiska spelen i en
hel vecha

Som tur var så missade vi ju hcl-
ler inte spelens högtidliga öppnande.
Men vilket repväder det drog övcr
Helsingfors en och när
det var dags att gå till den vita fina
olympiastadion lyste solen igenom.
Stadion $lldes snabbt av förväntans-
fyllda åskådare. Idrottsnngdonen
från hela världen marscherade in.
Den gamle löparidolen Paavo Nurmi
löpte in med den olypiska elden och
tände bålet på innerplan rrarefter
han förde facklan vidare till ollmpia-
tornet där etr ennan gamrnal löpar-

en eld på stadiontornets topp.

Nu hände något som inte skulle
få hiinda. En objuden fredsängel
hoppade in på löparbanan och
sprang sarnma viig som tidigare fac-

Lelbäraren giort och nårmade sig ta-
larstolen. Vi på läktarna trodde att
det hörde till progr"--et. Många
finländare trodde att det rrar den
nyss korade miss universrrm, en finst
skönhetsdrottning, men så var det in-
te. Det var en ung t)rska som ville
franföra en fredsdemonstration- Det
hela lug.ade snart ner sig utan att vi
på läktarna hade fån en uppfattning
om vad som egentligen hade skett.

f)ea finlänske grmnasten Heikki
Savolainen svor den ollmpiska edeq
unisont sjöngs Vårt lan4 innerplan
tömdes på de aktiva liksom läktarna
på åskådare och så var de olympisla
aktiviteterna till änd4 denna första
d"g i Helsingfors.

Vi hade best?imt oss Iör att i för-
sta hand se på brottning och fri-
idrott.

Zatopeks olympiad

Som tur var hade vi köpt biljetter
i förviig till friidrottstävlingarna iör
där var det fullbokat varenda dag
d'iir massor av världsstjärnor degli-
gen presterade resultat av virldklass.

fuuupnasust{o...

Harald Jakobsson fortsätter här att berätta olympiaminnen-.
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Den som mest har etsats sig fast i
minns[ är utaa tvekan Emil Zatope\
Tjeckoslovatien. Det vaggande ång-
loket som verkade vara slut redan ef-
ter första varvet men som tydligen
hade oförbrutade kraftcr kvar i dea
tunna kroppen i'alla lägen och att
vinna tre guld (5 000, 10 00 och ma-
rathon) var väl sn prestatioa så god
som någon-

Det mest rafflande lopp av dessa
var utan tvekan 5 fi)O metersloppet.
En kvartett bestående av Tato,plg
Tjeckoslovakien, Mimoun, Frank-
rike, Herbert Schade, dåvarande
Västtyskland och Christopher Chat-
away, England, men det var först på
sista varet som dom kom loss riktigt.
Niir klockan ringde för sista vanet
ledde engelsmantren men avlöstes
vid utgången av kurvan av Zatopek
som inledde en formidabel långspurt
och var först in på upploppet, då den
lille Mimoun kom med en raketspurt
som Zatopek svarade på och bröt
målsnöret först medan den lille eng-
sl56annsa råkade trampa på sargen
vid utgången ur sista kurvan och fö[
znnars hade han säkert blandat sig i
medaljstriden.

Svenska glädjeämnen på olppi-
astadion var tre. §ångaren John Mi-
kaelsson som tog hem guldmedaljen
på 10 000 meter samt Ragnar L-
undberg bronsmedaljör i stavhopp
och Gustav Jansssq den över-
raskande värmländske marathonlG.
paren, även han bronsmedaljör. Där
trodde vi väl nästan att en sensation
skulle inträffa då han uil i lsdningen
yid yfradningen men på hemvägen
körde omöjlige Zatopek alltför hårt
och svensken passerades även av ar-
gentinaren Reinaldo Corno.

I Owig var det friidrott av världs-
klass som visades upp i snart sagt va-
renda tävlingspass.

Brottar{ramgångar

De svenska brottarna hade vi sto
ra föruäntningar på och vi var trogna
gäster i Mässhallen, som var brottar-
nas tävlingsarena. Sverige hade ju
mängder av medaljer att försvara
från London 1948 men nu var kon-
kurrensen hårdare iin någonsin.
Främst beroende på att Ryssland nu
giorde sin debut i olympiska spelen.

Men detta till tros blev vi inte
lottlösa även om vi fick nöja oss med
ett guld i den antika stilen genom
Acke Grönberg medan Gustav Frej
och Gösta Andersson, guldmedaljö-
rer i Iondoq nu lick nöja sig med
silver.

I fristilen blev det wå guld genom
Olle Anderberg och Vrfi4g PalE
samt silver för Pelle Berlin och Bertil
Antonsson- Inget dåligt facit även
66 yi kanske hade hoppats på ännu
mera guld-

I övrigt fanns det ju mycket an-
nan fin idrott att se såsom fotboll där
vi fick sc Sverige besegra Österrike
med 91 efter en ninst sagt misera-
bel insats i första halvleken. Lite sim-
niry och tFgdlyftniqg hatrn vi också
lned innan vi något nissbelåtna nar
twng[a att lämna Helsingfors, vi ha-
de velat se lite mer olympisk idrott.

Fängelsebesök

VarfOr vet jag inte, men hemre-
san inlEddes med ett litet matabert
besök på kvinnofängelset i Tavaste-
hus där unga finskor satt uppflugna i
fönstren, nnga tjejer som kommit vid
sidan om lagen.

Re.sil fortsatte sedan med så
kallad sjöbuss genom en del av Fin-
lands beryktade sjtxptem upp till
Temmerfors till det flotta t-
urishotellet Aulanko dår vi skulle
serveras Eiddag, vilket också sked-
de. Men vi kom inte fram förrän halv
10 på hållen och då middagsbordet
stod dukat. Som förrätt scrnerades vi
en stabil tallrik hawegrynsgröt. Det
var väl tur att rnrn var ung, idag hade
man aldrig klarat av en såd"" förrått.

Efter övernattning ställdes fär-
den mot Åbo, dar det'blev rundtur i
9131 innan båten embakerades för
överskeppning till Stockholm igen
och vidarebefodran till Sollebnrnn,
fyllda av 6na idrottsminnen.

HaraldJakobsson
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Bandy i Vänersborg med och utan dramatik
Bandysporten i vårt land kan
snart fira hundraårs-jubi.
leum. Det var nämligen lE95
som greYe Clarence von Ro-
sen - kanske vår störste id-
rottsfrärqiare genom tidema
- introducerade bandyr i Sve-
rige. Von Rosen hade vid ett
besök i England året innan
kommit i kontakt med detta
lagspel. Bandyn, som i star-
ten kallades ishockey här,
var från början något ev en
nsnobbsport" och utövades ba-
ra inom societeten och diplo
matiska kåren i Stockholm.
Dåvarande prins Gustav
Adolt sedermera kung i Sve-
rige, spelade centerhalvback
i Oflicerarnas Hockeyklubb
och prins Wilhelm var väns-
terhalvback i Sj ökadetternas
lag. Man spelade från början
med 9-mannalag och "bollen"
var en trätrissa. Efter några
få år övergick man till sam-
ma uppställning som i fotboll
med 1l man i laget och en
boll fiir spelet.

1907 besökte ett ryskt ban-
dylag Stockholm och lärde vid
sina matcher ut en del spelfi-
nesser och detta år har be-
traktats som bandyns genom-
brottsår i Sverige.

I Viistergötland anammade
man tidigt den nya vinterspor-
ten och var praktiskt taget
med från början. Så var det
också i Våinersborg där man
sedan mycket gammal tid va-

rit håingivna slrridskoåkare.
Det iir belag att Vänersborp
Idrottsförening spelande ban-
dymatcher under vintern
1908. Bandyintresset ökade
med åren inom VIF och laget
intog med åren en gansft3 de-
minerande stiillning inom
våistgötabandyn med sexton
distriksmåisterskap och sex
seriesegrar i gamla division tr
fram till 1977, då bandp la-
des ner inom flilsningen.

Bandyn rönte stort publikin-
tresse i Vänersborg och detta
i siirskilt hög grad niir VIF
mötte lag i grannskapet och
det blev seriederby. En sådan
derbymatch, som inte var nå-
gon annan lik, spelades nyårs-
dagen 1950 på Boteredssjön i
Vänersborg, där VIF mötte
Wargöns Sportklubb. Mat-
chen rönte som vanligt stort
intresse och omkring tusen
personer kantade bandybanan
på sjöisen. Det var en tät och
fin derbymatch fram till fyra
minuter frire full tid. VIF fick
då en hörna och WSK-laget
radade upp sig i den egna
målburen. I samma ögonblick
som hörnan slogs brakade det
till i isen som brast och mål-
bur och spelare sjönk ner i
sjön. Bröderna Edgar och
Gunnar Peterson i VlF-laget
tog sig snabbt fram till vaken,
diir Vargö-spelarna klåingde
sig fast i nätmaskorna under
målburen, som sjönk mot sjö-

botten. Några av de allvarlig
nödstiillda spelarna lcravlade
sig upp mot iskanten och kun-
de släpas i land men två man
följde med målburen ner i
djupet. Edgar och Gunnar
hoppade då aer i det iskatla
vattnet och dändd lyckades
Edgar få tag i en av spelarna
och förde upp honom till ytan
dåir Gunnar tog över och slä-
pade denne i såikerhet. I sam-
maveva välte målburen i vaff-
net och i denna låg en in-
stiingd spelare. En tillsk)'n-
dande man lyckades vippa
upp målburen så att Edgar
kunde dyka ner och ta sig un-
der buren och få ut och upp
den instiingde och svårt med-
tagne spelaren. De wå wårt
medtagna Vargö-spelarna för-
des s§ndsamt till Väners-
borgs lasarett för vård. Båda
klarade sig utan men från den
oerhört dramatiska händelsen
i det iskalla vattnet.

Sedermera tilldelades Edgar
och Gunnar Peterson Svenska
Bandytörbundets diplom'För
snarrådig och modig räddning
av nödståillda kamratern.

Pressfot
ren från
plas och
bandydramatik i en serie uni-
ka bilder varav en del visas på
Viinersborgs Idrottsmuseum.

Carl.Martin Biörklwist

Ior*Afitort fiilt sl{n 74...

På VM blev han 5:a och i
London satte Wå punkteringar
punkt för alla segerfunderingar. En
18:e pats var en stor besvikelse. Men
sedan kom revanschen på VM i
Hollan( där han efter två
avgörande rycl på de sista varven
distanserade medtävlarna med
närmare två minuter.

Frangångarna 19zE fortsatte
också hemma på SM i Borås med två
nya mdsterskapstecken, och Harry
inhöstade mrnga segar i ytterligare
+5 b. Han var cn sgg gubbe, den
lille världsmästaren. Aven vintertid
tävlade Harry Snell. 1942 vana han t.
ex Götalandsmästerskapen på skidor
30 kD, och han upptradäc också
icke utan flamgång som skrinnare i
Borås Vinteridrotsklubb.

Harry Snell var infödd boråsare,
född 1916, men bosatte sig i egen vil-
la i Brämhult på l94Gtalet, då rör-
mokaren sadlade om och blev Cre-
scentförsäIjare. Sedermera öppnade
han egen atråir på All6gatan.

OlolEnnzoo
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Boråsidrottens tre största idrottsprofiler...
Visst har det lunnitr profiler, rto
ra profiler, lnom Eorår ldrot-
tsvårld - men vl får gå tlllbak!
till 3Gtalet, tl0-talet och SGtalet.

Brottaren och guldmedaljören
Arel Cadier och Sveriges meste
,otbollsspehre Sven Jonasson
var idoler hela 3Gtalet och
cykelvärldsmåstaren Harry Snell
var mäkta populår på cykelba-
norna på eOtalet. De tre år väl
våra största namn någonsin.

Men vi hade en annån brottar-
guldmedallör 1948, Kurt Petter-
sen, vi hade löparstjårnorne SL-
ten Larsson, lngnar Haglund
och Gösta Jacobsson, Borå+
kamraterne, Ellsborg och Ymer i
nämnd ordning, vi hade Karl-
Erik Grahn och Aruid Emanuels-
son igulsvart fotbollsdråkt, vi
hade Nisse "Bagarn" på cykel
och Sven Davidson I tennis i slu
tet på 4Gtalet.

Vi hade på sotatet Lennart
Samuelsson i lotboll och Hasse
Als6r i pingis - och inne på eOta-
let hade vi Ulla-Britt Wieslander
itriidrott, Mats Svensson i sim-
ning och Ove Grahn i lotboll,lör
att ta några av de mest namF
kunniga.

Låt oss bekanta oss lite ertra
med AxelCadier, Sven Jonae-
son och Hany Snell.

Guld och brons

Guldmedalj i Berlin 1936 och
bronsmedalj i l.os Angeles fyra år ti-
digare, europemästare tre gånger,
svensk mdstare tio gånger och 23
landskampssegrar.

Visst galer det Axel Cadier, Bo-
rås Atletklubb i 13 år och Borås
Brottarklubb i tre, mottagare 1938 av
den första Boråsmedaljen.

1938 var året han blev europa-
mästare för tredje gångeq blev sven-
sk mästare i båda stilarna, vann dub,
belt i frnnkampen och slutligen i en
avgörande match i Sstadsturnering-
ens A-grupp vände runt den 20 kilo
tynge sundsvalbtungviktaren John
Nyman. Mellanviktaren Axel Cadier
hade då blivit 32 år och "vuxit itr" i
lätta tungviktsklassen.

Axel var egentligen varbergpoj-
ke (med franskt blod i ådrorna) men
kom redan i uog" år till Borås som

bilreparatör och byggnadsarbetare.
Efter den 10:de SM-titeln 1912 blev
han instnrktör i Sverige några år, in-
nan han blev norsk x,h L94647
fransk rikstranare. I Frankrite
etablerade han sig som proffsbrotta-
re och såväl i Frantrike som i USA
väche hans konst- och shocörott-
ning berättigad uppmärksamhet.

Åter till Borås

Som proffs kom han också ea
septemberdag 1948 tillbaka till Bo
råS där han OCh en ennrn Svensk
proffsgigant, den slrånskc tung-
viktaren och Os-guldnedaljören Jo-
han Richtoff, gick en &rondcrs
match (uppvisning) inför 2.000 åskå-
dare på Ryavallen.

lg5Z hedrades Axel Cadier med
att få pryda det årets fyrstadsmedalj.
Medaljinskriptionen var signifikativ
för Cadiers brottning: balans, styrka
och elegen^s.

I slutet på 195Gtalet återkom
Axel Cadier till Sverige (ned fransl
fru) och bosatte sig i Göteborg där
han avled t974 efter några svåra år
med infektioner och värk. Kroppen
hade fått mycket ssk under de
6ånga åren på brottarmattan.

Fotbollens gigant

Sven Jonasssp - Jsnas inte bara
med Borås utan med hela svenska
folket - var med om att spela hem tre
allsvenska guldmedaljer till Elfsborg
åren 1936, 1939 och 1940. Han vann
den allsvenska skytteligan såvåil 193
som 1936 med 20 rcsp. V4 inspelade
(ofta innickade) mål oc,h han repre-
senterade Sverige i 42 landskanper
med 20 mål på sitt konto.Inte heller
LY39 behövde ldrottsfr;'njandets
medaljkommittdrade, Arta Ander-
son, Nils Davidson och Gösta Öst-
ling långa 5ys1lägg'ningar innan de
fann det årets Boråsmedaljör: Sven
Jonasson var sjåilrnkriven.

Sven Jonasson var genuin borå-
sare, född på Fridenshöjd 1909. Via
Brodal flyttade han 66d familjen till
Dalagatan på Nombygiirde, och det
var på Norrbygärde som fotbollsin-
tresset kom i dagen. På Hjerska
lyckan ('löckan') och vid sprutboden
spelades det bolt så snart skolan till-
lät (och kansLe åndå mer). Storebror
Einar stod i mål framför sprutbo-
dens vägg. Ymer blev första klubb

adressen och i Ymer blev han di-
strihsm,ästare.

33 matcher i rad
Den allsvenska debuten med

Elfsborg daterade sig ti[ lYn Å
sedan återfanns den robuste, oömme
och konditionsstarke Jonas i varenda
allsvensk match t o m söndagen dcn
4 april 1%3 - i dlt 334 matcher i rad.
Men söndagen den 11 april 1943 var
hen inte med. Och Sveriges brsvar
fi"f gå 6re allsvensk fotboll, det på-
gck ju krig strax inpå våra gränser..
Men Sven Jonasson kom tillbata och
spclade allt som dlt 410 matcher i
trlfuysnslran och noterade 256 Eål - i
båda fallen rekord för svensk elitfot-
boll. En gAry - borta mot Degerfors
- giorde han fem -ål i cn och samma
halvlek!

Sven Jon"sson prövade också på
bandy och handboll och blev dis-
triktsmästare med Elfsborg i båda
sporterna. I bandy stod han i måI -
spelade barhåint i sträng kyla -
okänslig som han var för kylq spar-
kar och andra hårda töruar.

Stor,liten cyklist
Redan 1944, innan han nått sin

karriåirs höjdplnkt, v:irldsmästarti-
teln i Holland 1948, fick Harry Snell
Boråsnedaljen. Men också 19114 rar
ett fantastiskt cykelår för ymeriten
Harry Snell. Det året vann han näm-
ligen lll segrar på 22 tävlingar, och
bland de 13- segrarna fanns bl. a SM
på 15 mil. Aven Ny Tids guldnedalj
för bästa västsvenska prestation gick
det året till Borås store, lille cyklist
Harry Snell.

Första cykelsegern kom i .ng-
domsklassen i BCA-propagandan
1933. Irkalt slog Harry Snell igenom
1936 då han vann B:klassen i cykel-
propagandan och blev boråsmiistare
på 10 km. l9l2Jag han stegpt in i
svenska eliten efter meriterande se-
ger i Djurgårdsloppet i Stockholm
octr 1943 blev han för första gången
svensk mästare.

194643 var Harry Snell svensk
cykelkung: han rubricerades som
"trollkonstnär på cytel" efter några
formidabla spurtvinster. Sjäv trodde
h- på stora segerchans€r såvä vid
Wl i Frankrike LW som OS i Lon-
doa 1948.

fu#itttq plsttut 13 ....
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Bordtennis - en stor västgötasport

Elfsborg Yann SM redan L9281
Det råder ingm tvekan om
att bordtennissporten tillhör
de stora rubrikidrotterna i
Västergötland.

Att bordtennissporten redan
i mitten av 20-talet slog kraf-
tig rot i Borås med omnejd
var inte heller att lörundra
sig över.

Detta med boll hade "alltid"
roat unga knallar. Och när
man nu inte kunde spela fot-
boll vintertid, varfiir då inte
detta med den roliga lilla cel-
Iuloidkulan...?

Vad inte många minns eller tän-
ker på idag iir alltså att Elfsborg ti-
digt västgötafotbollens stolthet, både
1928 och 1933 blev svenska lagmäs-
tare i pingis (den idag sedan liinge,
även internationellt gångbara termen
för bordtennissporten).

Första mästartriou i gulsvart be-
stod av Henry Wilbert, Harry Krii
och Anders Andersson. Den andra
av Arne Meijer, Torbjörn Ström och
EIis "Slampen' Hernström.

Arne Meijer är viird några extra
rader. Han var något av bollgeni och
stilspelare av rzrng, dessutom. Han
hck spela i blågult några gånger och
var i SM-hnal 1937, där han föll mot
legendaren Gusten Jehns5eq LiDkö-
pingspojke, som flyttat till Göteborg
och som för öwigt representerade
Mariestad.

Spela om vinetbollen

Jag hade nöjet att spelåret 1951-
52 spela llllsal6ans med Arne i
Mariedals reservlag. Minns särskilt
ett par ord från hans sid4 som sa det
mesta:

- N"j, vinna på serven - inte...
Man skall spela om vinstbollen.

Idag spelar man helst inte om
bollen. Vinst på serven är en tung
merit...

Förste västgöte att vinna herr-
singeln var allroundidrottaren Henry
Wilbert, som vatrn guldet 19D, över
favoriten I-ennart Biiiow från Göte-
borg.

1936 dök en 19-årig boråsare
upp i SM-finalen. Han skulle länge
finnas med i de stora sammatrhatrgen
och så sent som 1rns - fi år cannal
- spela sin sista mästerskapsfina[ då
i yglglanLlassen- §arnngg I iss Ilrs-
son.

Det skulle kunna skrivas en ro-
Ean dm denne .elegante, hlpertek-
niske boråssplare, son sanrnanta-
get Mvade hEm 7 olika SM-titlar, av
vilken den i herrsingel tlJ$ v31 irrm-
mer ett. Han besegrade, den inte
helt obekante, Bengt Grive i finalen
och representerade vid denna tid-
punkt Marieda[ en klubb som linge
varit en bärande kraft i västgötaprDg-
isen.

Liss spelade - i seniorsamman-
hang - fem SM-finaler mot Tage
Flisberg vilken för övrigt fanns i Ma-
riedal 1951-52. Den första gick 1936
och den sista 19 år senare, d.v.s 1955.

Liss vann ingen av finalerna mot
sin värste rival "Flisann och komplex-
et fortsatte ända upp till 1975, då de
möttes en sista gäpg, i veteranklas-
sens final.

Bra delensivspelare

Liss I-arsson vat. i många år lan_
des främste defensivspel.ue, men
med sin briljanta teknih så bytte haD
stil - nästan fullt ut - då svampgum-
miracketen giorde sin entrd i mitten
av SGtalet. Han skafrade sig en kort
och snärtig forehand, som inte
många hann med.

En decemberdag 1952 blev Liss
I-arsson "Stor Grabbi, pingisgns [tt-
onde i elrlningea. Jag fanns på plats
då utmärkelsen nfixades" via 5-0 mot
Danmalk i Köpenhamn och under
de många år jag kiinde honom såg
jag ddr'rg honom så glad som då.
Stors Grabb, 35 b gammal" inte
svårt att förstå.

Med tanke på sin nationella
klass av högsta grad och sin
landslagsvärdighst var det givet att
I is" Larsson dgminsllde
västgötabordtennisen, och för öwigt
även den västsvensk4 i åratal.

Uppskattningen av honom som
både niinniska och sportsman visa-
des när han en sommardag i år 

"rg_des till sista vilan.

O- jag utan direkt koppling till
det kronologisk4 skall gå vidare i
tefren, så måste nämn3s, att i I iqs

Larssons omedelbara foapår följde
Evert Fasth, bollteknisk men försedd
med lite franska neryer, vilket hind-
rade honom från att vinna de stora
matcher han eljest skulle giort.

_ En er"rarn fin spelare var Richard
Odh6D, allsvensk fotbollsspelare i
Elfsborg och Jönköpingp Sodra,
landslagsman därtill (tre benbrott
drog han på sig inom fotbollen). Ett
tag var han Liss i hälarna ordentligt,
men satsade på läderkulan.

Fotsnabb och delensiv

N{ga år in på rlGtalet dök en
flink, ny boråsare upp: Arne "Gu-
bben" Andersson. Han följde helt
den klassiska boråsskolan, var alltså
fotsnabb och defensiv. Dock försedd
med en flack snabb forehand. Arne,
en av de största i vlistgötapingiseD,
var med ocå vann SM i lag för Ma-
riedal (tillsammans med Liss, nF'li-

san" och Evert Fasth) 1952 och iir
märklig så tillvida som han förutom
lag-SM för MIK tagit titeln med
Olyrmpic i Malmö (även då med "Fli-
san") och Göta, Karlstad.

Arne och r iss utgiorde länge ett
av landets wä - tre bästa dubbelpai,
bevisat genom stor plusstatistik i
allsvenskan.

N:ir j"g nu ändll är inne på den
konselventa boråsskolan, så fö[er
det ett nan& son ingen någonsin
glömmer: !{ans Als6r. Denne börja-
de sin bana i Byttorp, fortsatte i
Norrby och Mariestad samt hade
ävcn en liten period i Möhdal.

Hasse dök upp vid DM i Skara
1956, 14 år ganmal. Vann dla titlar,
som gick att vinna. Han var 40 år
pgre än oldboysvinnaren Gusten
Johnsson, men klarade honom ock-
så, besegrade honom i seniorklas-
sens semifinal...

fut Uan skulle bli en lirare av
leng var uppenbart. Han var vis-
serligen lite väl defensiv, men hade
med sin nsvampspade" en Lic\ som
chockerade. Hans fotarbete var su-
veränt och hans temperament - oj...
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Alsår - .tö6t.Y all,
Ingen som tippade flrns, Als6r

som stjärna fick fel. Han döpas sna-
bbt till den "srreaske japanen", mar-
scherade direlA in i 16l6rtslag och
blevförste svensk som 1!)62 tog hand
om en EM-titel i singel

Fem år senare blev hen tillsarn-
mans med Kjell "Harnrnercn" Jo
hansson historist igen: Tog vårt för-
sta VM-guld gcaom att besegra rys-
sarna Amelin och Gomozkov i en ry-
sarfinal. Segera återupprepadas
1l)69, men då var det ett japanskt par
som fick stryka på foten.

Många trodde att Hasse var ut-
bränd 1970, han verkade lite trött.

Repliken kom direkt. I en av de
bästa bordtennis-matcher jag seft en
svensk görq besegrlds han, i EM-fr-
nalen, jugoslaven Istvan Korpa med
3O och en fullsatt stadion i Moskva
jublade.

Ett par år senare lade han rack-
eten på hyllan och blev förbundstr-
änare i dåvarande Våisttyskland. Han

åtenånde hem oc,h nar i början av
197l nptnämnd svs,nsk 6öuad-
skapten.

Men ödet slog till. På A),gIärd
från Jöntöping til StocLholm för ett
styrelsemöte drabbades "hans" plan
1y is§ildning och Sörtade. Vår -
Västergötlands - störste bordtenniss-
pelare genon tiderna fick aldrig bli
den inspirationskålla och kunskaps-
förmedlare, som alla vi5ste sft hrn
kunde ha blivit.

Jag str"',ar här om råstgötaping-
isens herrsida och återkom"'er vid
tillfälle om ett koippe damer, som
skurit lagrar, men kan inte undgi att
nämna känt fakr.*-"* Utan ledare,
idoga och iderik4 hade sporten inte
funits med under åratal i de största
samm6nf,61gga.

Glöm inte ledamr

Nar det alltså gäller att finna de
krafter, som jag vet att under min tid
inom sporten, svarat för ett starkt
och oegennyttigtjobb, så går det inte
att gå förbi det, bland andra, stråv-

satuna Udköpings-paret §nnnrr
Lindahl (-t.ga år i förbundsstyrel-
sen) och Henry Arnholn, inte heller
boråsarna Kurt l-arsson, John Tack"
Johanssoq Helmer Magnussoq Ba-
garn" Johansson, Bruno Axelssotr,
Olle Gustavsson, §rrnnar T-ondon"
Londr6, §rrnnm Ahlberg och Bo
Lennart Jonasson samt Ingvar Blom-
berg Vårgår@ Eric Lcnberg Ud-
köping och Ture n*ssoq Trollhåt-
ta!-

Det är ju ofta så hår att de alrtir.a
med råtta får de stora rubrilera4
medan laafterna bahom dessa ofta
"bara gör 

"io 
plilc" och finner gl,ädje

i dena Men så årr det i folkrörelser-
nes Sverige och en folkrörelse i allra
bästa bemärkclse har och iir
västgötabordtennisen.

Alla goda krafter har förenats
och dårför skulle våstgötabordtenni-
sens historia kunna bli av, som sag§
;6manfonnat. Nu får det inlednings-
vis bli en novell...

StiS H88bery

UÖN HISTORIENS VINGSI,AG SIÅ

Idrottsmuseet i Vänersbor3
är det fiirsta i sitt slag i
Västergötland och f,rir den
idrottsintresserade, eller
snarare för den
historiein tresserade, finns
mängder av intresseYäckande
fiiremål bevarade.

Idrottsmusset ligger i centra-
la Vänersborg vid
Huvudnässkolan, mellan lcyr-
kan och gamla Yattentornet.

Öppettider tills vidare är tis.
dagar mellan kl f6 - 20.

Besök på andm tider lör enskilda
och grupper kan ordnas elter hän-
vändelse till CErl Martin Biörklsvisl
t€l0521.16225.

fiottms* satQfiut, Cs{-*{EtbtBfif@tlst, ntlat at @tfutu, f.gtg
Qtltutil:s auinctg FotcrllfsvdfclanqElÅ
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Bordtennisen i Lidköping
har sina anor ftån f930-te-
let. Redan 1933 fanns
Lidköpings Ping-Pong klubb,
som troligen fått sitt ur-
sprungfrån Kpkliga
Ungdomskretsen, som börjat
spela på FörsamlingshemmeL

Denna grupp förstärktes år
1934 av en annan grupp, som
spelat på Emanuelförsam-
lingens magasin och från
denna grupp kom de som
senare blev ledare Iör Lidkö-
pings bordtennis under
många år - en del av dem
frnns fortfarande kvar i olika
bordtennissammanhang.

,lo rg3a spelades det första offi-
ciella Lidköpings mdsterskap i bord-
tennis och om jag ials minns fel fick
prislistan följande utseende:

1. Anders Alden

2. Folke Lindqvist

3. Gunnar Lindahl

4. Harry Johansson-Arnholm

Spellokal var över lidans Motor-
verkstad. Denna lokal var tillfiillig
och skulle användas för ennat ända-
mål varför klubbens verksanhet
qpphörde på grund av brist på lokal.
Är rSlS bildades diirför Lidköpings
Godtemplars5 Ping-Pong Klubb för
då trck man tillgång till lokal. Det
blev dock viss begriinsning av med-
lemsanslutningen och beslöts därför
den 28 oktober 1937 att bilda Lidkö-
pings Bordtennisklubb. Att bildarna
var framtidsmedvetna visar ju valet
av nåmn - det blev redan nu "bord-
lgnnisn

§1s6åningom fig.k man en lokal
i ett magasin på Ostergatan och
medlemmarna fick själva efter bästa
förmåga göra den i s1.lning. Vägg
om vägg fanns Brtt'erna Sjöholns
Plåtslageri och båda dessa företag
kom att betyda mycket för klubben
genom det stöd och intresse som de

Ping-pong-klubben i Lidköping
gav ungdomarna tmder många år.
Tyvån brann lolalen ner några år
efter det att den ioidningställts och
blivit fitnktionsdrylig för sitt ända-
nåI.

Dena blev ju ett sr,årt avbräck för
klubben, som fick försöka draga sg
fram med olika tilfiillig lokaler, ba-
racker och dylikt. Realskolans rym-
nasfiksal, den s}. 'l,adan" användes
också under några år men dea nytt-
jades ju också av gmnastiklörening-
arna så dEt var inte lätt att komma
intill.

FöEte Skaraborgs.Må gtergka-
pen

Första ofriciella Skaraborgs Miis-
terskapet som Udköping deltog i
gick i Tibro fu 1Y35. En mycket kall
februarisöndag for wå bilar från Lid-
köp-g med några tappra deltagare.
En bil gick sönder och fick lämnas i
Skövde och när spelarna kom fram
till Tibro hade en del av dem brjao
til föfiÄning i 6tterna, vilka fick ti-
nes upp före starten.

Ptaceringarna blev inte något att
tala om, biist placerad var un-
de(ecknad som kom på lll:e plas.
Intresset i klubben stod dock på top
pen och fäning och spel förekom
nästan dygpet runt, först på ett bord
och så 56åningom på två.

Resultatet lät inte vänta på sig;
Lidköping började sätta de ädre
klubbarna i Tibro, Grästorp och
Skara på plats. Utbytet skedde ge-
nom klubbmatcher i tfimannalag.
En omgång sftsl Fnking och en ef-
1s1 lstfning.

,1" r93g arrangerade klubben det
första Skaraborgs-Miisterskapet i
Udköping. Det gick i gamla brottar-
hallen som klubben fick låna av
brottarna. k tml och 1938 gick
mästerskapen i Skara och LidkOping
hade då flera spelare med kapacitet
att vinna men ingen lyckades varken
i singel eller dubbel.

lgtq fict dock Lidköprng sina
första Skaraborgsmästare. Singeln
gick till Skövde genom en "importe-
rad" göteborgare men Lidköping fick
dubbeln gcnom Allan Jalobsson och

underteckna4 som fått förmånen att
spela med honom- Allan var då bara
15 & gammal men klubbens bästa
spelare.

Svenek funlornåctre
tr r fgar satte Udköping in sitt

narnn i sysnsk [s1d6nnis historia
genom Allan Jakobsson, som då blev
wensk juniormåstare i Malmö. Detta
blev en verklig sporre för klubben
men någon Eotsvarande placering
har dock klubben t,,varr ej krrnnat
åstadko--a under sina nästan 50 år.
Möjligen kan väl någon motsrarighet
vara de tre allsvenska åren, som
giorde att klubben har en plas i
SBTF:s maratontabell.

Under rlGtalet och i början av
SGtalet dominerade Lidköping näst-
an helt Skaraborgsbordtennisen oc,h
även i Västergötland var vi bland de
främsta åven om vi hade svårt att
klara't.ex r iss I-arsson, Borås m-fl.
Även i svenska juniormåisterskapen
höll Yi oss under många år bra fram-
me. Bästa placering efter Allans
mästerskap nar Sven Perssons år
1%9 då han var i final men förlorade
och blev tvåa.

Även på ledarsidan har Lidko-
pings BTK giort måpgåriga och för-
tjåinstfulla insatser. l+r tylg bildade.s
Viistergötlands Bordtennirförbund
på initiativ av Göteborg med god
hjälp av Lidköping; oc.h Udköping
drog ett tungt lassct undgr många år,
fran till 1963 då verkstälande ut-
skottet flyttades till Borås. På dcn
gamla tiden var allt arbete helt
ideellt.

Denna ledarinsats har uppmärk-
sanmats i olika sammanhang, även
på högre nivå, och i 5". S6vdlsnnis-
förbundets sGårs jubileumqskrift
skriver redaltören Tage Nilsson i en
ruaa oE Viistergotlan6ls f,6d1ennis
och dess ledare att det år anmiirl-
niogsvärt aff flera av dessa kornmit
från Lidköping. En hel del av dem är
nu borta men deras insatser lever
fortfarande krrar. Deras banbrytande
insatser har vi - dagens ledare - stor
nytta och gliidje av.

GunnarLbdshl
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"Svenskens" fyra gyllene regler

I en intervju med den kände
brottarledaren,och -domaren
Sven nSvensken' Blomqvist i
IÅS' jubileumskrift berättar
denne om sina fyra gillene
brottningsregler. Det finns
anledning att citera inter-
vjun också i detta
sammanhang:

Vad fordrar du av en god brotta-
re? Jag stiillde denna fråga tifl
'Svenskenn som niistan genast var
klar med sitt svar.

En god brottare skall ha 1) re-
spektfullhet, 2\ tiiningsvilia, 3) envis-
het, 4) målmedvetenhet.

Jag skdl förklara mig, säger
nsvensken". Respektfullhet gäller na-
turligtvis alla idrottsman. Med det
menar jag" att en brottare (i detta
fdl alltså) obönhörligt skall godktu-
na domarnas utlåtande.

Han kan bli bortdöm4 det in-
träffar t] /iirr alltför ofta. Men han
skall inte en sekund visa att han är
besviken. Hylla den som fick do-
marrösterna som en verklig segrare.
Nästa gång ftenske du vinner en
match på domarna.

God spofimannaanda det tråm-
sta

Sån't händer dlti{ och det är
alldeles meninsslöst att protestera.
Jag kiinner personligen två brottare
som jag uppskattar mycket för deras
sportmannemä'ssiga uPPträdande'
Det åir Gösta Frändfors och Ivar Sjö-
Iin. Det finns flera. Jag kan också
nämna Erik "Pajen" Strömberg.

Alla dessa har blivit horribelt
bortdömda men inte sagt ett ord om
detta förrän möjligen nere i omkläd-
ningsrummet, då de försynt frågat
hur det var med det eller det dom-
slutet.

J"g vill sätta respektfullhet
främst dåirför att har en brottare inte
det blir han ingen stor idrottsman.

Plats frir lek måste finnas

Sen ko--e1 lläningpvilja. Efter
segrling ih förmodligen brottning
bland våra hårdaste sporter. En
brottare måste träna kolossdt.

Inom LAS tränar vi tre kvällar i
veckan. Vi har inget schematiserat

progrem, det finns dltid plats för im-
provisation och lek. Det måste det
göra. Ingen idr:ottsman trirns med pis-
kan över sig.

Någon permanent tränare har vi
inte. De äldre grabbarna får lära de
pgre och i viss mån sig sjäva. Du
har sett i brottarlokalen hur mrnga
10 - B-åringar vi har. Erik ?ajen"
Strömberg är tränare för dem. Men
han varken hinnsl eller vill köra ett
individuellt, hårt progran med dem.

Naturligtvis blir inte alla dessa
ungdomar bra brottare, de kanske
inte ens blir brottare. Meo det räck-
er om vi hittar fyra, fem grabbar som
vi får nytta av. Och framför alt rack-
er det för «16§ om de blir fina männi-
skor. T! då är inte vårt jobb förga-
ves.

Det linne alltid en chansl

Envishet åir nödvändig för en
brottare. Det är ett vitt begrepp. Det
väsentliga är att aldrig ge upp en
match hur underläqsen man eventu-
ellt än är. Det frnns alltid sp 6[ans
på varje mingl 3v matchen, och det
siiller att ha blicken öppen för detta.
Har man 6sp inslällningen kan man
slå vem som helst om det klaffar.

Målmedvetenhet eller framåtan-
da är en annan viktig del i en brot-
t31s5 utrus.ning. Han skall gå mot ett
måt rakt och energiskt. Han får ald-
rig släppa tanken på att bli en bra
brottare, detta skall ständigt skimra
för ögonen.

Har man dessa fyra regler klara
för sig finns det i varje en grund att
bygga på och följs reglerna iir man
säkerligen inne på rätt linje.

Bygger på ömsesidigt lörtroende

- Har ni ledare inom LAS ett
tacksamt jobb, tycker du?

- Ja. Det har vr, siiger "Svensken".
Grabbarna är prima och går in för
sin sport. Pojkarna får ansvar av led-
oiogeq och vi bygger det hela på
ömsesidigt förtroeode.

Det åir klart att vi många eåryer
fått boksavlig dra grabbarna till trä-
ningen. Men sån't måste en ledare
göra ibland. Det får aldrig finnas nå-
gon lucka mellan aktiva och ledarc,
alla måste hjåilpa varandra, båda be-
höver varandra.

I dagens lage är emellertid trä-
ningsviljan gd, och jag tror att den
linje i gått in på - r'ngdomens - är
den rätta.

Seriebrottningen Ir ev ondo

Jag vet att du är emot seriebrott-
ning Varför?

Det blir ingen brottning. I en se-
riematch får brottarna order att en-
[ar{ tänka på laget, på det allmänna
bästa. Detta är inte bra for utyeck-
lingen av brottaren, hatr ffu aldrig
tillfåille att på matcher öppna srg och
får ingen kasttradng. En brottare
skall våga ge srg till ett kast likaväl
som han skall våga kasta - det är rätt
vag!

Istället 6r serie borde det vara
turneringar och klubbmatcher med
gvl man i varje klass. Då får grabbar-
na gå en räcka matcher och match-
tr'änin& något som det är dåIigt med
under seriebrottningarna, dfu en
grabb kanske går endast en match
undEr 14 da'r, tre veckor. De yngre
brottarna får också mycket svårt
med matchtränin& då ett lag natur-
ligtvis låter sig reprcsenteras av en-
dast de bästa brottarna. Det är
mycket som talar för aff LAS drar
sig ur serien eftcr dess slut.

500 kronor råcker inte långre

Några önskemål?

Ja, säger nsvensken", att vi får
6e1 g[slsmisk hjalp. Vårt arbete
med ungdomarn4 som till stor del
kommer från stadens skolor, kräver
pengar. De 500 kronor sta'n ger oss
har täckt de flesta utgifter förut men
nu sen vi utökat verksamheten blir
låiget ett annat.

Det är väl troligt att LAS'begä-
ran godkänns av stadens styresman,
då ju föreningens verksamhet i
mycket stor utsträckning bygger inte
blott på i&ottslig tr'äning utan kans-
ke i lika stor utsträckning på upp
fostrande gZirning.

Llirarna har också uttalat sin för-
ståelse för klubbens arbete, då de
rtng, tas om hand av skickliga leda-
re, som har blicken öppen för här-
dande idrottsligt arbete.
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Västergötlands fhrsta skid-DM arrangerades 1 ol t

Nu dags ftir landskapets andra skid-SM

I månadsskiftet januari.
februari 1993 - om några
månader alltså - attangerar
de Srra boråsklubbarna Björ-
kehov, Borås GIF, IFK Borås
och Ymer, SM på skidor. Det
är andra gången detta vin-
terns storevenemang
genomförs i Västeryötland.
Skövde hade SM 19E2, efter
att ha fiirsökt tre gånger tidi-
gare under motsträviga
vinterfrirhållande. Man får
hoppas att det går bättre för
Borås.

Med detta som bakgrund
finns det anledning att titta li-
te på skididrotten i Viistergöt-
land under åren. Skidsporten
är inte såirskilt gammal. Vis-
serligen åktes det skidor tidi5
i landet och i vårt distrikt"
men tävlade på skidor gjorde
man inte i Våistergötland för-
rän kring sekelskiftet.

Vi vet att den nybildade Bo-
rås VIK (vinteridrotsklub-
ben) redan sitt första år, 1900,
ordnade en skidtävling i det
som idag är centrala Borås.
Nämligen från Ramnasjön till
Almends och tillbaka. Vid
Ramnasjön fanns det vid den
tiden också en hoppbacke, ett
enmetersstup i den s.k. galg-
backen, dåir det vid salnma
tillfälle också vuu en tävling.
Det var för öwigt samma del-
tagarc både i låingdloppet som
i hopptävlingen.

Första DM i Borås

Viistergötlands första DM-
tävling ägde också rum i Bo-
rås, men inte förrän L9t2.Ba-
nan gick från Fiinabacken i

Borås centnirm till Falskog i
Rångedala, ri{.." till Fristad,
därefter över Oresjö till Al-
6snäs och till målet på Ram-
nasjön. Den första distrikts-
mästaren var Simon Anders-
son, från Borås, ssfu [ans ssg-
rartid blev drygt 4 timmar'.

Nästa DM hölls inte förråin
1918 då IFK Skövde arrange-
rade och distansenvar 30 km"
Segrare var en inflyttad skogs-
vaktare från Dalarna KD.E
Johans5eq som bodde i Frits-
l4 men tiivlade för Ryd-
boholm.

Det är från denna tid som
Våistergötlands mycket starka
skidintresse daterar sig.
Många tävlingar arrangerades
både i städerna och på lands-
bygden. Man bödade då också
att åka på riktiga skidor, i sek-
lets början handlade det mest
om hemmagiorda åkdon, ti[-
verkade av någon kunnig
snickare. "Tunnestävor' från
någon sönderfallen sillnrnna
gick också bra. Men vid den
tiden var det få som hade råd
till töpeskidor'.

Propaganda-tävlingar

I Rydboholm började diirva-
rande idrottsföreningen på
2Gtalet med propaganda-täv-
liog.r, som uppenbarligen satt
fart på skidintresset i den de-
len av landskapet.

Distril:tets båista åkare laing
L920 var, förutom mä§taren
KD.E Johanssorl Rydbo-
holrn, furir Sten, sergeantema
Johansson och Jonsson, från I
15, hrtte Bergendatrl och

Bror Nilsson, Rydboholn, löj-
tnant Wäpling, Skövde samt
sergeanterna Alm och Lundin
från Karlsborg.

Senare tillkom Petrus A:r-
elsson, Karlsborg, Olle Dicls-
son, Alingsås, samt furirerna
I:rsson och Lyell, IGrls-
borg. Lyxell vann DM på 30
km i Skövde 1924 på den då
helt fenomenala tiden 1.53.

Pe §zhtalet var det främst
i Borås, Skövde och Karls-
borg som skididrotten utveck-
lades.

Västgötaloppet - fin prope-
ganda

År tq28 startade IFK Borås
sin kopia av Vasaloppet, niim-
ligen det s.k. Våistgtitaloppet
mellan Ulricehamn och Bo-
rås. Omkring 40 km långt.
Den tävlingen var långt in på
195Gtdet en viktig propaga-
nda för skidsporten i Våister-
götland. Flera hundra åkare
startade och åskådarmassor
på 15 000 personer följde slut-
striden på Borås gator.

Tävlingar som också haft
stor betydelse för skidsporten
i Viistergötland är stads-,
krets-, och Skaraborgsmäster-
skap samt den slmnerligen
energiska kampanj som tidi-
gare bedrevs för de olika skid-
löparmiirkena. Vintern 1942
avlades inte mindre åin 3 593
prov f«ir stora skidlöparmäir-
ket i distriktet. Elfsborg i Bo-
rås var fråimst med 644 måir-
ken följt av Hindås SK som
hade 525.
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Gör som IK Ymat, Borås

-do ku tn entera id rottsh isto rien !

iun nu visas pö Borås stodsbibiliotek FOTO: LENNART MAGNUSSON

Din klubb... §§#,
-fronffi

Er idrottshistoria
Gör som IK Ymer, dokumentera idrottshistorien! I-agom till sitt
75-årsjubileum den 14 september 1992 passade klubben på att

visa en del av ett rikt idrottsligt kulturarv under mottot'IK
Ymer i våra hjiirtan" på Borås stadsbibliotek. Utståillningen var
en bildkavalkad om bragder, rekord, kamratskap och livsstil un-

der 75 år.

Gör så här! Kontaktakta SISU:s utbildningskonsulenter, så får Ni råd och t{älp.

O Elmer Ericson, Ymerc eldsjö[, ör onsvorig for utställningen !'Ymc7 i våro hjötton", som


