
Wasryotu
Idrottsbistoris ka S allskap

ARSSKRIFT 1991

Det var sol, det var fläkt, det var fiirg över museiparken i Vänersborg lördagen
den 6 aPril 1991 då Västergötland och Vä,nersborgs IdrottshistoriskÅ mus6e-r
invigdes av l(arl Frithiofson.
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Inför vårt {iärde årsmöte

Wiis t gö ta I drottshistoriska siillskap OW S ) b ilda-
des i Griifsniis den 1.7 september 1988. Vi kan allt-
så blicka tilibaka på tre verlsamhetsfu. Det åir
inte någon lång tid, iinnu har vi sjiiiva inte skrivit
någon idrottshistoria.

WIS har dock kommit igång bra på många hålli
vårt stora idrottsdistrikt. Som ordfdrande gläder
jag mig varje gång det bildas en ny lokalförening -
och de iir rätt många vid det hiir laget.

Det var också roligt och niistan lite högtidligt att
få vara med då Viistergötland fick sitt frirsta id-
rottsmuseum. Det håinde för öwigt i samband
med vårt årsmöte i {ol. Det var, inte oväntat, den
så väl arbetande lokalföreningen i Vänersborg
som invigde sitt dubbelmuseum. En lokal del, en
del för hela distriketet. Gamle hövdingen Kari
Fritiofsson - starkt förandrad i idrottsrörelsen - in-
vigde och vi fick vara med om en riktigt idrottshi-
storisk dag i Viinersborg.

I årsberättelsen på annan plats i den hiir skriften tackar WIS måinnen bakom mus6et, Carl-
Martin Biörkkvist och S. Gunnar Pettersson, jag vill giirna understryka det tacket och göra det
här också! Utan entusiaster nås sällan några resultat!

För mig var det också trevligt att få vara med då Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap bildades i
Mariestad i höstas. Det är naturligMs bra och lämpligt att mindre kommuner, som ligger intill
varandr4 går samman på det här sättet. Medlemsunderlaget för Vadsbo-siillskapet kommer
nämligen från Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Jag viil också hiilsa alla välkomna till.årsmötet 1992 som ailtså blir i Borås. Hiir har också det
glädjande hiint att Borås kommun ställt upp med en lokal i Boråshallen for att vi skall få ett 1o-

kalt idrottsmuseum. Det blir ingen konkurrent till Viinersborg, men ett bra komplement, skall
vi hoppas. Det blir lokalfdreningen i Borås som får ta hand om mus6et och fylla det med id-
rottshistoria. Sådan finns det gott om i Borås.

Mats Segerblom

ordföran"de
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rönsDRAcNrNcsLrsrA

vid årsmöte med Wiistgöta Idrottshistoriska Sällskap i Fullmiiktigehuset, Sturegatan 40, Borås,
lördagen den 14 mars 1992 kt 14.00.

1. Å,rsmötets öppnande och upprop.

2. Fastställande av föredragningslista.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två protokolljusterare att jiimte ordföranden justera protokollet.

5. Fråga om stadgeenlig kallelse.

6. Styrelsens verlsamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

7. Revisionsberättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Faststiillande av fusavgifter.

10. Styrelsens förslag till verlsamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.

11. Eventuella motioner eller propositioner från styrelsen.

12.Yal av ordförande för en tid av ett år.

13. Val av styrelseledamöter for en tid av wå år.

14. Val av revisorer och revisorsuppleanter för en tid av ett fu.

15. Val av valberedning för en tid av ett år.

16. Örriga ärenden.

17. Avslutning
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Verl«samhetsberättelse för Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap t 991

Wästgöta ldrottshistotisla SåIIskap har sedan det bildade i Gråfsnäs den 17 september 19tt nu awerkat sitt
tre{e verlsamhetsår. §tyrelsen lran konstatera att den litla snöboll som då sattes I nrllning nu blivit AtskiUigl
större och den mllrr vidårc I ett allt högrc tempo.

WIS sryrelse har uoder 1991haft följande sammansättniag

Ordförande Mats Segerblom, Borås; vice ordförande Harald Jatobsson, Alvängen; sekreterare Harry Thie! Floby;
kassör Arnold Svensson, Tidaholm; semt ledamirterna Erit Andrdason, Skövde; Qarl-Martin Biörkkvist, Viiners- 

'

borg Kart-Eric Eckerlid [JL'i@hemn. Adjungerade leda-öter, från SISU Sven-Åle Mökander, Xingsas; och från
Västergötlands Idrottsförbund Börje Aspholmer, Borås. Revisorer har varit Sven-Göran Bröske, Ulricehamn, och
Jan-Olof Oscarsson, Skara.

Antalet medlemmar i WIS den 31 december 1991 var 214 st

Basen och styrkan i det idrottshistoriska arbetet i Viistergötland ligger och kommer alltid att ligga ute i lokalför-
gnrngiuoå.

I fOrra årsberättelsen kunde styrels€tr koastatera att det fanns sex tokala slillskap i landskapet, nämligen i Tida-
holm, Viinersborg Bor§ Udköping Alingsås och Tibro. Se$etten har under 1991 utökats med Falbygdens och
Vadsbo tdrottshistorista Sällskap. Vadsbo bestfu av kommunerna Mariesta4 Töreboda och GuIspång. Styrelsen
vet också att det pågår arbete med att starta lokala siillskap i Trollhättan, Skövde, Mark och [Jlriceha-n.

Det är franför dlt styrelseledåmoten Eric Andr€ason som arbetat framgångsrikt med att hjätpa till att starta nya
lokaföreninger. Han har samlat ihop ett antal intresserade och sed"" hjälpt till och bilda interimsstyrelser. Det är
hans insatser i Tibro, Vadsbo och Falköping som nu rönt sådan framgång.

1991 kommer att stå som ett miirkesår för Wiistgöta [drottshistoriska Såillskap - och framför allt lokalförsni"gen i
Viinersborg.

Yid vårt årsmöte den 6 april 1991 kunde sämligen distriktets första idrottsmuseum öppnas. Ja, inte bara ett muse-
um utan faktiskt tvl. Den ena delen omfattar Vänersborg lokalt, den andra hela Våistergötland. Musdet kommer att
bli en oerhört viktig del av WIS arbete och verksamhet.

Styrelsen vill också uppmana alla medlemmar att hjiilpa till med att fylla detta Euse,m med material. Det finns sä-
kert mycket li8gande f,ss f§lsningarna och hos enskilda medlemmar som iir värt att exponera på ett bättre sätt. Det
behöver alls inte vara märkligl ting och inte bara pokaler och plaketter. Småsaker kan också på ett utmdrkt sätt be-
rätta om forna tiders idrott.

Styrelsen vill också rikta ett speciellt tack till Karl-Martin Biörkkvist s6f, § §rrnns'Pettersson för deras insatser för
mus6et. Utan dessa hade det sannolikt inte blivit något museum i Våinersborg.

Fjolårets stora arbete för WIS var utgirmingen av boken Wåistgöten i OS. Vi kan nu konstatera att boke n btivit
mycket viil mottagen, att vi sålt cirka 1.000 btrcker att det givit oss en god ekonomisk 5tållning i sällskapet. Men det
finns fortfarande gott om böcker och vi hoppas att försiiljningen under olympiafuet 1992 skall ta bättre fart. Hiir
måste också lokalföreni"garaa hjåilpa till. För dem finns det också pengar att tjtina.

Vår vice ordförande Harald Jakobsson tog på sig ett enormt arbete med att ta fram olympiaboke o, hans insatser
som försäljare har inte varit mindre. För det vill styrelsen framföra ett varmt tack.
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WtS ordfOrandc Mats ScgsÖlon har represcntgrat sållskapet vid Västcrgötlands ldrocsfiö6rrDds årsmötc, vid
bildaDdcr av Vadsbo ldr_ocshistoriska Sälstap i Madestad SEt på Västergötlands Friidroasförtunds ånmtxc d&
han ocfså 6ck EottegF Västgöta kvinnoraas standar, som i fortsättningcn skall förraras på idrofisnus6ct i Väncn-
borg \tr/IS rar oclså represcnterat av Mas Segeölon, Harald Jatobsson och Börjc asfhoher vid en tråfr för tan-
6"6 ramtliga idr*thistoriska säls&ap i Stockholm i novembcr.

WtS har unter 199t som mnligt -h"ft "!t 
sto.rt och vihigt stöd av S-§U, del+ gcaom SISU:s direha eogagcmang i

olita projgkq dels genom det stOd som de olila lotalföreningama fått i stilda srmm^nh-ng Vi viU ocEE-tacfaVas-
tergotlands ldrottsförbund och dcss ordlörandc Soheig Sundequist för all hjäp vi fån av fööud€t Vi tänter då
inte bara på ckonomisla bidrry Lika viktigt för cs ir ds1 ssjalisla stödet soå gör att vi tror på vihcu av att bcva-
ra och dokumentera den tidiga idrotten i Västergötland- Tack oclså iilt kene,liet och Rolf Gabrblsson fOr dct over-
derliga stöd och all den hjäp vi får av kansliet - intc minst då det gåller att produccra den skrift ni nu håller i
handea-

T.il sist ett yarnt tact till alla andra som på olika sätt s,tött vårverkeernhet undcr 191. Vi hoppas att dca aya styrcl-
sen får goda nöjligbcter att fortsåtta arbetet med att doknmcntcra västgöIaidrotteos Ungr 6gli intc sllrn &oril,a
historia

Borås 1992{2-15

WÄSTGÖTA IDR.oTT§HI§ToRISKA SÄTLSKAP

Mats Sqeftlott
ordfilande

HaryThicl
seloetqan

Er*Att&lason

Ifurl-tuic Eckcrlid

Bdjc.4spholnru

Haruldlokabssut
vicc udföande

AntoU Svassott
kassöt

C arl - M aftin B iörlc*vist

Sven-,ilu MAlcan*r



Resultaträkning för år lOal
Kmtnader
Olppiaboten
Resckostnader
Representation
Kontormaterial
Porto o telefon
§rmmenfiiiden, årsnötc
Mus3rtm, kansli
Startbidrag
AdE kostn mcdlemsrcg
Räntor
Åres resultat

Tillgångar

Ba*
Pctgiro
Banlmedel
stfudiga Eedlemmar
Fordran ollmpiaböckcr mm
I-ager (olympiabokcn)

Svan{.öraln Bfiske
ra,isor

76095:4
9159:A

5259:fr)
340:fl)

169 359:0

532L7:0t
16 484:36

48500:CI
A7@;N

1i3740l:fi

$6Zm
4Ul:50
1591:50

12ffi:$
11630:40
1049:0
6NL:41

5CI:0
712:fi
316:Ul

96449:§
B-ffi:S

149621:0

4E Sffi:fi)
587$:fl)

12 688:51
fi903:Vl

310 41258

7950fr
910:fi)

1!193:ff)
10 000:fr)

7 A2:§

MGE

5 700:,10

2l8500:fl)

CI40:fr)

53 591:5E
%4*39

ffi

Skulder o eget kanital

Leverantörsskulder

Fget kanital

Fonderat eget kanital
StäBdiga medlemmar
Olympiaboten
Disponibelt kafiital
§alenc€1at resultat
Å,rets rcsultat

Intäkter
Medleosavgifter
Olyopiaboken bidrag
Olynpiaboken försälj nin g
firlmi nistr'4i665bidrag
Riintor

Ian0lof Oscutsot
raisq

Ekonomisk redogörelse 1991

Ingående balans den I januari loql
Tillg{ngar

Baatnedel
Pmtgiro
Benkrncdel

ständig medlem
Fordran ollmpiaböckcr
I ^ger

m'?m

UtEående balans den 3l december lgal-

Skulder o F8ct kanital

IJverantörsskulder

ESet kaf,ital

Fonderat eget kanital
56acliga medle--ar
Olympiabokcn
niTnnihelt kaFital
Balanscrat resultat
Årets resultrtw@

,4noW Svensson
lcosser

I deana fusredovisaing intagna balans- och resultaträlcningar överensstiimmer med sållslapes rätenskaper, vilka
graDskats snligt argivcn revisionsberättelse.
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Revisionsberättelse

fiir

Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap

Undertecknade, som utsetts till revisorer i Wåistgöta Idrottshistoriska Såillskap, får
efter fullgiort uppdrag avgiva berättelse för tiden l januari 1991 - 31. december 1991.

Vi har granskat årsredovisningen samt tagit del av såillskapets riikenskaper, protokoll
och andra handlingar, som liimna upplysning om siillskapets ekonomi och förvaltning,
samt i öwigt vidtagit de granskningsåtgåirder vi anss11 erforderliga-

Den i årsredovisningen intagna balansriikningen, som slutar på kronor 264 641:37,
samt resultatråikningen, som utvisar ett redovisat överskott på kronor 96 449239,
överensstämma med såillskapets råikenskaper.

Vi tillstyrka

att balansråikningen per den 31 december 1991 samt resultaträkningen för
l januari 7991- 31 december 1991 faststiilles, samt

att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Ulricehamn och Skara i Februari 1992

Sven-Göran Brösl<c lan-Olof Osccttsson
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Styrelsens lörslag till årsmötet

Hittills har styrelsen för WIS saBat på att göra varje
årsberättelse lite e*ra läsviird genom att dår publice-
ra några artiklar om den äldre idrotten i Västergöt-
land. I §ol skrev, t ex Harald Jatobsson om gaola
brottare, Arnc Andersson skrev om hur han kom med
i idrotten på 193Gtalet, Bengt Mossberg berättande li-
te om fotboll i "flydda tider" i Trollhiittan o s v. I den
årsberättelse som du har i din hand finns det andra ar-
tiklar om iildre idrott.

Styrelsen föreslllr nu att WIS varje höst ger ut en lit'
nande skrift &ir det ges möjligheter att berätta om
och dokumentera Västergötlands idrott. Här skall
också varje lokalförening ges utr).mme för att skriva
något om sia speciella verksamhet. Styrelsen tror att
en sådan skrift också på htxten på ett bättre sätt hål-
ler ihop vår verksamhet och dessutom ger våra med-
lemmar något lite ytterligare för årsavgiften.

Detta kommer naturligtvis att kosta några kronor,
men det anser styrelsen det vara värt och föreslår dä-
för att årsmtitet ställer sig bakom förslaget.

Styrelsens arbetsplan för 1992

Styrelsen för WIS ser som sin huvuduppgift att friim-
ja tillkomsten av nya lol4lf§lsningar. Den är också be'
redd att stiilla sina kunskaper och resurscr till
förfogaode både till redan etablerade lokalföreningar
och till orter med planer på sådan verksanhet.

Styrelsens ordförande och öwiga ledamöter iir också
beredda att kom.ma ut till lokalföysningarna och med-
verka vid "idrottscafder" och andra sammankomster.

Enligt ett förslag till årsmötet, som pres€nteras sepa-
rat, riiktrar styrelsea också med att under htxten ge ut
en skrift lik den du nu håller i handen. Den bör till-
sanrnrns med årsberättelsea bli ett vittigt forum för
att hålla ihop lokalföreningarna medWIS.

En annan viktig upgift för styrelsen iir också att fort-
sätta marknadsföringen avboken \Miistgöten i OS".
Vi har många exemplar lvar - men allt som siiljs går
direkt till Lassan eftersom projektet i sin helhet iir be-
talt. Under det olympiska året 1992bör det finnas in-
tressen för den fina boken.

Idrottsmusdet tar form

Västergötlands första idrottsmusenm, som invigdas i
samband med WIS årsmtlte i Vänersborg förra året
har sed", dess byggts upp och utvecHats. Det är ett
gigantiskt arbetc att starta ett mus€um. Det måste fia-
nac en hygglig Bängd objekt att spela med innaa
EonEar och slcärmar stiills på plats, eljest riskerare
mån att få göra om allt från början"

I Vänersborg har Carl-Martia Biörktvist och hans
medhjäpare tagit all denna hiinsp och inom någon
månad (i april) räknar man med att mus6et skall kun-
na vara öppet vissa tider för allmiinheten. En för-
handstitt för aågra veckor sedan visar att
vänersborgarna är på mycket god vry

Den 11maj slår den lokala idrottshistoriska förening-
en i Vänersborg på tnrnman och bjuder in samtliga
specialförbundens styrelser till musdet. Sjätvtlart ock-
g lsrlningen i Västergötlands ldrottsförbund. Då räh-
nar musdeiledningen med att porträttgalleriet slcall
vara klart och på plats. Porträttgalleriet är ett initiativ
från WIS vice ordförande Harald Jatobsson, soo på
slika vägar skaffar fram foton på Västergixlands sant-
lige internationella mästare. Alltså, ella som nrnnit
OS, \Ä{ eller EM. Totdt handlar det om 53 perso-
ner. Mästerskapea är dock flera eftersom några rnrn-
nit mer än ett tecken.

En rnnan raritet i musdet är ett antal orginal av den
framstående tecknaren Erik Hermanssoor känd bl a
från ldrotsbladet.

I samband med musdets propagandadag den 11maj
kommer också Idrottsantilrvariatet i Stockholm ti[
Våinersborg med en liten miniutställning av olympisk
litteratur. Det finns alltså all sdsdning för medlem-
maraa i WIS att såtta en kråta i almanackan den 11

maj. Då sesvi i Viiner$org!

Mats Segeftlom
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wÄstcöTA lDRorrsrllsroRrsKa sÄu,srl,p
EXPANDERAR OCH UTT/ECKI.AS

Nyr lokatr ldrptrölrtdrle Sållslap bilds§.

WIS ambldon tr rtt d:i *rll [Brrl ctt ldrottshlstods]f Slllslop I varJe koonuL Mhdrc kommuncr kr! docl
slå sig sornnu I ctt geucnsemt Sållskep/Förcnlq Yilkct dct trnns creEPGl p&

I dry flDnr &t vcrtsanme lolab ldrotrsHstottska SåIIslap I fölfandc kommunen Albgsås, Bords, Falbgdca,
Udtöping nbro, fidebdn, Yedsbo (Maricstad-GultsPå!8.Törcbodt), och Vlncrsborg.

Ea vlkdg uppdft fdr & lolsh ldrottshistorlske §ållslapco Ir at dokumentcra och banra den lokala ldrottshl-
stoden. Intressct llor &ou vcrlsenhct lr myclct stor blaad ldrottsledarna t dc ve*srnn såIlskapen. Pl 0cn
håll har mra kommlt mplct Ungt mcd uppglftcu att bevare idrotshlstoriea tlll cftrrirlden.

Alngpås Idmtlshbtorlsle SåIlskap

Adress: Syc*Åke MöLandcr, Markgatan 39, UL 5l
ALINGSÅS . T EIC m/?2,. IB N.

Styrelsea är i strivandc stund inte uts€dd

Borls ldrottshlstorlrL Sittshp
Adress: Lars Suadiq Skyttcgatan 6,ffz43 BORÅS.
Tet 033 - 193 057.

Ordförands larsSundin
Sekreterare: Olof Toftby
IGssör: Lisc-Lott Andcrsson
Ledamöten l-ars Johanssoo, Tore Johanssoo-

Falbygdens ldt!fishistoristr §ållskap

Adrcss: Båssc Johansso4 Falköpingsvaget 5, 52L T2
SLUTARP. TeL O515 - 34m,812m.

Ordförande: Båssc Johansson
Sekretcrarc: Harry Thicl
Kassör: Bcngt Setterberg
Ledamöter: IGrl Greco, Karl-Erit Andcrssoo'
Johan Persson, Jan Brunstcdt.

Lidköping ldmttrllrta{skr Sillskap

Ttbro ldrottshlEtorisb Sållskap

Adress: Bertil Andcrssoo, Britgården N, Y3 37
TIBRO.TeL 05(X- 113zl8.

Ordförande: Tore Martinssoa
Sekreterare: Axel Adolfsson
Kassör: Bertil Aadcrssoo
Ledamitten Gösta Wall R.une Strende,
§sve Johen«oq Ingeoar lkrlsson.

Tldaholos ldro$shtstorbka Förcning

Adress: Brynolf Antoossoo, GaDIa Torget 3 C,5n3l
TIDAHOLM. TeL 05fi2 - 153 33.

Ordförande: Brynolf Antonsson
Sekrctcrarc: Allan Aadcrsson
trGssör: Karl-Henry Gtstavsson
Ledamötcr: Bcng Anderssoq Erit Fredrilsson,
Arnold Svensson

Vadsbo ldrot§historislr §åIlskap

Adress: Bo Zettenran, Algaråsvagen 25, fr70
HOVA. TeL 0506 - 30460.

Ordföraade: Harry Joh"nson
Vicc ordförande: [nguar Johansson
Setreterare: Bo Zetterman
Ikssör: Sture Steeoson
Vice sekreterarq Heorik l:rsson
Led"-öter: Martin Möller, Ernst Johaossoo.

V[nersborgs ldrottshistortska Förcnio3

Adress: Box80, WZI VANERSBORC.
Tel kansliet: O52L - Ln t3.

Ordförandq Carl-Martin Biörlkvist, tcl: 0521 -16225
Vicc ordförande: Ragaar Nilsson
Sekreterare: § Qrrnnar Peterson
IGssör: Joha Grstarason
Studieledare: Ivan Nymark

Sanmar§t;lltay:

fuik,4n&dawn

Adress: §rrnnar tindahl, Trädgårdsgatan 25, 531 52
LIDKÖPING. TCL O51O .ilsw.
Ordförande @rrnnar Liadahl
Vice ordförandc: IGrl Fasth
Selreterarc: f,las Pelm
Ikssör: Agnc Klilkitröm
Ledamöten Sven Blooqvisq Rune Sveosson'
Arae Friman-
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WÄS'CÖTA IDROTISHISTORI§KA SÄr,r,SruP
Medlemsmgtrlkel 1 gg t.l g.g I

Medlemmar, enskild person

Adolfsson Allan

Adolfsson Axel

Aålander Bengt

Ahlander Rolf

AhlbergAllan

Ahl6n Harry

AktivIGrl-Erik

Ander Evert

Anderson Sune

Andersson Allan
Andersson Arne

Andersson Arne

Andersson Beiron

Andersson Bengt

Andersson Bengt

Andersson Bert

Andersson Bertil

Andersson Elf
Andersson Gustaf

Andersson Gustaf

Andersson Göta

Andersson Lisc-Lotte

Andersson Roy

Andersson Rune

Andersson Sven

Andersson Svea-Olof

Andreason EriL

Antoasson Bertil

Antonsson Brynolf

Antonsson Yngve

Arnholm Henry

Aspholmer Börje

Berglund Anna-t isa

Bertilsson lngemar

Biörkvist Carl,Martin

Borås

Tibro

Tibro

Tibro

Tibro

Lidköping

Trollhättaa

Göteborg

Borås

Tidahotn

Trollhättan

Vänersborg

Skövde

Tibro

Tidaholm

Falköpiag

Tibro

Tidaholm

Tibro

Tibro

TidahoLn

Borås

BråIanda

Tidaholm

Ulricehann

Borås

Skövde

Trollhättan

Tidaholm

Tid"holm

Frölunda

Fristad

Vänersborg

Lidköping

Vänersborg

Björkmaa K-E

Bli:d Anders

BlirhArne

BlooÅke

Blomgren Gösta

Bogren Jörgen

Bogsjö Ingvar

Bogsjö lars
Bohman lftrl-Eric
lghman Roger

Bostrand Bo

Brumm Urban

Bråmslgsoo Ingvar

Bröste Sven-Göran

Carlssoa Owe

Claesson Erik

ClaeSSOn Gunnar

Cronholm Gtista

DahlbergJohany

Dahlin lkrl-Evert
Daua Evy

Davidsson Håkan

Eckerlid Karl-Eric

Ekberg Allan

Ekb€rg Bengt

Fkholn Gerd

Ekström Thorwald

Ellström Sveu

Emanuelsson Ove

Engelbrektsson Tage

Ericson Elmer

Ericson Rune

Eriksson Gösta

Erikssoo Sigge

Fagerlund Georg
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Alingsås

Borås

Tidaholm

Sparsör

Trollhättan

Borås

Borås

Borås

Udköping

Ulriceha-"

Skara

Skövde

Tibro
g|3i6pIamn

Borås

Borås

Tidaholm

Tidaholo

Skövde

Griistorp

Borås

Hjo

Ulricehamn

Trollhättan

Skara

Tidahotn

Trollhättan

Göteborg

Tibro

Tibro

Borås

Borås

Trollhättan

Sjuntorp

Frufåillan



GustarnsonKarl-Henry Tidaholm

Fasth Karl

Feij Gunnar

Fransson Börje

Friman Arne

Friman Sven

Gabrielsson Rolf

Gladh §rrnnar

Gottfridsson Roger

Grahn Evert

GullbergArne

Gustafsoa Bengt

Gustarason Ingvar

Gustavsson I-ars

GOtbhdÅte

Hallström Sune

Hammarin Gösta

HedinJohn

Helgesson Svea

Hellbrand Hans

Henricsson Olof

Hermansson Gunnar

Hjertstrand Gunnel

Höglund Ragnvald

Idh arne

JakobssonGörel

Jakobsson HaraH

Jansson Kjell

Johansson Börje

Johansson Evert

Johansson Karin

Johansson Kjell

Johansson l"ars

Johensson [.ena

Johansson §evo

Johansson Sven

Johansson Sören

Johansson Tore

JOhnSOn §rrnner

Udtöping

Lidköping

Kvånum

Lidköping

Lidköping

Falköping

Falköping

Vellinge

Dalsjöfors

Borås

Alingsås

Sollebrunn

Tibro

t rDro

Tibro

Trollhättan

Borås

Tidalolm

Borås

Tibro

TidahoLn

Stockholm

Sjuntorps

Borås

Tidahdo

Alvängen

Borås

I lDro

Mariestad

TidahoLn

Borås

Borås

Tidaholm

Tibro

Skövde

Tibro

Borås

Sollebrunn

Jonasson Bo-I-ennart Borås

JosefssonKårlH Borås

Josefsson Rudolf Tibro

Jägerström Elof Borås

Karlsson Ingemar

Karlsson IGrl

Karlsson Rune

I(astenman Petrus

KjellgrenMagps

Klaesson Artur

KlangAllan

Kronberg Stanley

Kvick Gunnar

KälstrOmegne

Tibro

Borås

Lidköping

Skövde

Lundsbrunn

Falköping

Skövde

Alingsås

Tibro

Lidköping

L,arssoa Enar Tibro

I-arsson Gösta Borås

lalssqa Hens Tidaholm

Ixrsson Herbert Tibro

Iarsson Kurt Bromma

I-arsson Olle Tibro

Larsson Rolf Göteborg

I-arsson Stig Borås

[-eandersson Gösta Lidköping

Lennartsson Bengt Alingsås

Lindahl Gunnar Lidköping

Lindbergb Sven-Olof Karlsborg

Lindell Gunnar Skövde

Lindell Harry Trollhättan

Lohne Göran Borås

Lundgren Si:cen Trollhättan

Lundqvist Ragnar Dalsjöfors

Iöfgren Einar Äfuängen

Martinsson Tore Tibro

Melin Thomas Skövde

Monsdn-KarlssonKarin Trollhättan

Mossberg Bengt Trollhättan

Munter Alvar Alingsås

Mökander Sven-Åke Alingsås
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Nilsson Christer

Nilsson L€nnårt

Nilsson Nils

Nilsson Rune

Nilsson Torbjörn

Nilsson Tore

Norberg Dick

Nordlundh Nils

Nyström Hugo

0d6n Gösta

Olsson Per-Olof

PaLn arnc

Peterson S Gunnar

Petterson lGrl-Fredrit

Pettersson Lennart

Pettersson Per-Erit

Påhlman Bertil

RuodstrOm Harry

Ryddn Rose-Marie

Rönn Christer

Sahlback l-eif

Samuelsson Erik

Samuelsson knnart
Schoultz Uuo

Segerblom Mats

Sjögren Hans

Sjölander Manne

Snell Roland

Steenson Sture

Stenbäcken Göran

Steasson Vigo

Stranrllind Birger

Strende Rune

Strålman Karl-Erik

Ståhl Lars-Eric

stålheim ulla

Sundda Bror-David

Sundin Lars

Svensson Arnold

Tidaholm

Borås

Sollebrunn

Borås

Falköping

Trollhättan

Tibro

Trollhättan

Skagersvik

Brämhult

Dalsjöfors

Udköping

Vänersborg

Blidsberg

Lerdala

Tibro

Skara

Tibro

Borås

Viskafors

Vara

Borås

Borliinge

Borås

Borås

Borås

Tibro

Viskafors

Mariestad

Borås

Borås

Uddevalla

Tibro

Tibro

Giillstad

Borås

Borås

Borås

Tidaholm

Svensson Gilbert

Svensson Hans

Svensson Olle

Svensson Ruae

Säwemark Håkan

Säwemark Per'Åte

Thiel Harry

Tilander Sonja

Toftby Olof

Wah[ GOsta

Wetterstrand Ulf
Widell Rune

Zachrisson Bo

Zäll Börje

Åberg CiUis

Äsberg Bengt

Ekedalens SK

Folkabo IK

Fröjereds IF

Håvens IF

IF Elfsborg

IF Kamraterna

IF Sisu

Trollhättan

Sjuntorp

Tibro

Lidköping

Borås

Borås

Floby

Tidaholm

Fristad

Tibro

Tidahslm

Trollhåttan

Skagersvik

Tibro

Tibro

Tidaholm

TidahoLn

Tidaholm

Tidaholm

Tid"holm

Borås

Tidahotn

Tidaholm

Medlemmar, ofganisationer

B ågskyttefOrbund Viistergötland

Ishockeyförbundet Viistergötland

Korpens IF Tidaholm

Orienteringsförbundet Västergötland

Sportskytteförbundet Västergötland

TidahoLns GS Tidaholm

Medlemmar,
öwiga juridiska or3anisationer

Tidaholms Sparbanh
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LÖSTE SITT FÖRSr,q, ÅnSXOnT I MAIF 1921 och på den vögen b det ...

Ånsxonrnr FöR 1992 BLIR DET 72A t!!

\MM ARVARRE AI{ IDROTTSPROFILEN I MARIESTAD .
EVERT JOIIANSSON ???

DEN PERFEKTE IDROTTLEDAREN - han som kan allt. vet allt. har prövat allt. slltid hsr dd - aldrtg ger upp
-tröstar-entusirasmerar-årpositiv-årefif6redöme-år(bllr)populår-årlömtseendc.årmedsiatid-hållcr
ORDNING och REDA - ståller upp blttlda och seot - tånlcer på ekonomin . år alsvarsfull . år dlplomat - vårder
och rcspelilerar och lyssnar Ull allr" Någon har sagl att denne klubbledart nnns hte. Tirr år vål deL Dennc skulh

En av dessa åir Mr MAIF - Evert Johansson - i Marie-
stads Allmiinna ldrottsförening. Han uppfyller viil kri-
teriet för den perfekte klubbledaren.

Att få Evert Johensson berätta om sitt när[3a lidelse-
fulla engagemrng genom åren för sitt kiira MAIF år
inte det lättaste. Inte för s[[ hnn är tystlåten som en
norrliindcL skirlllrare från 193Gtalet, uta.u än mer för
f,ans s,ätt att ideligen ftrmhllll andras insaser och
förtjänster. Att han i över 60 år stiillt upp i de mest
stiftande för föreningen tycker han inte
iir så mycket att orda om. Det har bara varit ange-
niimt och inspirerande och inte speciellt tyngande.
Att il,tAIF alltid ansetts som en viilskött fiilsning tu i
mycket Evert Johanssons förtjiinst. Eftersom Evert in-
te iir så mycket att fremhäva sig sjåilv ffu'man t3 isf-
fentligan handlingar i det MAIF-ska arkivet till hjalp
för att få'grepp" om hans person. Det är sannerligen
en imponerande meritförteckning han spfii pl sig
genom åren. Med kännedom om hens engagemang i
varje uppdrag han åtagit sig förstår maa vilken till-
gång han varit för MAIF.

Evert ftddes 1907 i stadsdelen Näset i Mariestad och
var en i en för den tiden vanligt förekommande stor
syskonskara. Näga studier var det inte tal oE utaa
Evert fick gå den llnga vflge6. Utrustad med mycken
sund'bondförstfud" has han lfuat sig bra genom li-
vets skiftningar. Når dcn öligatoriska folkskolan var
klar blev det att traska ut i arbetslivet. Det blev Lager-
holrms Tryckenl92l som 1,t-åring Evert fick de första
grunderna i bohryckerikonsten. Ett företag som han
förblev troget under hela sitt yrkesverksamma liv och
f ö drev tillsammenr med en kompanjon åren 1949 -
1969.

Sa--a år som Evert stegade ut i arbetslivet löste han
sitt första årskort i lv[AIF. Det har blivit några sedan
dess under åren.I b detT2zai MAIF. Vem slår den
noteringen? Tala om trofasthet och klubbkiinsla. Som
aktiv idrotsman åren LgA - ty{lblev det mest fot-
boll och bandy för Everts del. I fotbollslaget ficlt
Evert agera på de flesta positionerna så niir som på
målvaktcns. Det var dock som vänsterhalv som Evert
gjorde sig bäst. Detta att kiimpa för laget har alltid va-
rit Everts ledstjiirna. Att dltid göra en insats når be-
hovet var påkallat. Som på "den gamla goda tiden" nåir

men [3ds hemmamatch på söndagen i bandy. Fullt ar-
bete på lördagen för att ha planen klar till söndagen.
När så sönd"gemorgonen grydde - ett nattligt snöfall -
såg ti[ att förmiddagens uppladdning fick bli - snix-
kottning; Förhoppningsvis var rnan klar till match-
dag§. Då blev det att kriinga på sig matchdräkten och
ta sig an motståndarlaget. Efter en sådan helg sov
man svaggad lovar Evert.

Ntir dagens spelare såtter srg i många gåner riktiga
lyÖussar borde de ägna en tanke åt sångpa tiders re-
seuårer. Om ekooomin tillät hyrde m,rn en lastbil, ord-
nade några soffor som tekvänlighet" på lastbilsflaket
och stack i väg till bortamatcherna. Att det inte var
speciellt dammfrift på grusviigarna som mestadels
även var gfoprga till tusen lär var och en förstå att des-
sa resor inte var speciellt formbefriimjande.

- Några idoler har inte Evert haft men han beundra-
de fotbollsspelarna Sven Rydell och Ernst Andersson
båda göteborgare. På sen.ue år har han fö§t och
glatts åt de lokala elitmännen Bernt Johansson och
Dag Wennlund med cykel resp. spjurkastning som
specialitet.

- När Evert lade fotbollsskorna på "hyllann iklädde
han sig fotbolMomarens strud under ett 1&tal år. En
spsla som ofta tog hela sondagen i enspråk p g a de
även på den tiden glesa tåg- och bussförbindelserna
mellan länets olika orter.

- Förutom sitt lidelsefulla engagemång i MAIF har
Evert åven omhuldat sitt "skirtebarn" GAMLA N,IA-
IF:are - €n sttfförening - vars nann säger vilka som
kåinaer för dess vertsamhet.

-- Evert har blivit något av en socielminister i tv{AIF. I
s6 f§lsning som MAIF - bildad 1905 - fions naturligt-
vis medlemmar i alla åldrar. Dessa uppmärksamnans
alltid vid hiigtidsdagar och begramingar av Evert och
någon en"an i föreningen. Här kommer änyo Evert
karattär idagen. Detta att hedra och iira ANDRA
MANMSKOR för deras insatser i olika sammanhang.
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-- Evert har gvetvis sett ett och annat i idrottsvdrlden
under åren. Höjdpunkterna har varir OS i Mexico
1968 och OS i N{iiurchet 1972 diir han besåg friidrot-
ten.

-- Att Evert är hedersordförande i \IAIF behöver vil
kaappast nämnas i detta sammanh3ag. Det har han
varit i 30!!! år (vald 1%0).

-- Den som tror att Evert är en idrottstokig ledare och
inte kan tiinka i andra banor har iare förstått vad som
krävs av en stor idrottsledare. För att lyckas som fram-
gångsrik idrottsledare måste man vara vidsynt och di-
plomatisk och skaffa erfarenheter och kontakter inom
andra områden. För Evets del har nvkterhetsrörelsen
alltid omhuldats. Vidare har han varit engagerad i sta-
dens Hantverksförening och i sin bostadsrättsför-
ening som just det ja -ordförande.

-- Niir han tä-nlier u.ilbaka på siu iiv i dess olika skeen-
den är han rillfrecis med det som hdnt och den uweck-
Iiag som skett i aila avseenden. Att
renlevnadsmänniskan Evert är betänksam och ledseu
över dopingen ilom idrotten iir han ju sennslligsa sr-
sjlm om. Dåir har ri alla s§ldighet att beiwa dess
eventulla u1§1sci n i ng.

-- Hur har han då orkat ge så mycket av sig själv fu ut
och år 1, 1a6 6rånga 5ammanhang. Everts enkla svar
kom-er utan bera-oketid. Det har ju varir så RO-
LIGT. Så har jag ju ockå haft min fru Grera som all-
tid varit förståencie för mins engagdmaag.

-- Everts vitalitet och spiinst inför stundande 85-års-
dag dr imponeraade och önska vi honom många års
hdlsa och lycka tiLl med hans aldrig sinande arbetslus-
ta för sina föreninssengagemang.

Roland Persson

Pins Bertil tilldelade Evefi lohansson idrottens högsta utmrirkelse, M:s fötjtinstetecken i guld. vid
Rilcsidronsmötet i Stockholm |991.
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Idrottsveteranen

Sixten Lundgren, Trollhättans Sportklubb

Sixten Lundgren år en av de 'stora'inom våstgötaid-
rotten.

Sin lörsta kontatl med idrotten hck han i ldrottsför-
eningen l(amraterna i Trollhåttan men mycket snart
gick han över till Trollhättans Sportklubb, som se-
dan skulle man kunna säga blev "hans klubb'. Ja, det
är ingen överdrift att sågn att Sixten nåstan levt ihop
med TSK under nåstan hela sin livstid.

På den aktiva sirlsn håndlade det om friidrot! orien-
tering och gnnnastik Men det år heller ingen över-
drift att säga att det år som ledare som han giorde
sig ett aktat namn inom idrotten, inte bara i Trollhät-
tan utan över hela Västergötland.

Redan 1932 blev han invald i Sportklubbens styrelse
som kassör varefter han sedan innehade de llesta sty-
relsepostema men fiir det mesta var det ordlBrande-
postsn som gällde i olika perioder och 19&j, efter 50
år avgick han och kallades dil till Sportklubbens he-
dersordlörande.

Men det var inte bara Trollhåttans Sportklubb som
Iick tillgodogöra sig Sixten Lundgrrcns ledar:genska-
per. Han yar en lång period ett aktat namn i såvål
Våstergötlands Friidrottslörbund som Västergöt-
lands Gymnastikfiirbund.

För siu idrottsliga gaming har han tilldelats Riksid-
rottsförbundets förtjänsttecken i guld samt Väster-
götlands ldrottslörbunds, Friitdrottsförbundets och
Gymnastikförbundets högsta utmårlcelser.

Här skriver Sixten själv "hur det var fiirrn i
Trollhättan.

Uuder seniue delen av l.g2Gtalet blev jag medlem i
IF Kamratera4 som även hade friidrott på sitt
pro$m. Någon större aktivitet blev det emellertid in-
te för min del, dels beroende på de dfiga 6äning5för-
hållandena och att jag 1928-Ly29 studerade vid
handelsskola i Göteborg.

Kä""edomen om olika idrottsgrenar var viil inte ail-
tid så stor och jag minns jag hörde talas om en mindse
tävling; dåir niista gren utlystes till'höjdhopp med
käpp". Jag vill väl inte på i god för 5anningshalten
helt, men nog var det skillnad förr. Då hade vi bam-
bustavar och inte sådana "sprättbågar" som nu och
trots förståirkning med isoleringsband hiinde det viil
att någon stav gick av i hoppet. NeÖoppet skedde i
en inte alltid så viil uppluckrad sandgrop emot nu på
halmetertjocka dynor.

Sixten Lundgrrn var eD fö"synt, lugn man med en po-
sitiv instållning till idrotten. En diplomat som sållan
eller aldrig skalfade sig Eågra ovånner var han ån
drog fram på idrottsbanoraa, med andra ord sagt en
hedersman.

Sinen Lundgren

I förstaden Staveredslund var det ett livligt idrottsin-
tresse bland pojkarnq vilket resulterade i att Stave-
redslunds Idrottsklubb bildades den 9 september
1930 med 15 medlem-ar och A;rel Rosell som förste
ordföranden. Redan i februari året efter ändrades
oamnet till Trollhättens Sportklubb, då medlemsan-
slutningen började komm från hela staden.

Klubbens progran fastställdes till friidrott och fot-
boll, för att framdeles utökas med andra grenar. In-
struktör för fotbollen skulle tF Kamraterna under en
låog följd av fu nära nog legendariske back Erik "Ked-
da" Eriksson vara. Fotbollen förklarades emellertid vi-
lande och efter ett år avskrevs den från programmet.
Erilsson gjorde emellertid Sportklubben sina tjäns1sy
som god spjutkastare. Fler och fler medlemmar sökte
sig till klubben diiribland från IF Kamraterna Georg
Skarström, en av våra trakters bättre långdistans- och
ggrränglöpare. Hans nemn s)mtes ofta i toppen på
prislistorna och bidrog sjrilvfallet till att göra TSICs
namn känt. Terriinglöningar arrangerades på den ti-
den nära nog i varje stad och större ort. Sjiilv sökte
jag inträde i Sportklubben på våren 1931 som sedan
dess blivit nmin f(ilsning'.
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Som jag tidigare nämat var ju träningsförhållendena
drliga, vilket giorde att vi själva försökte lösa denna
fråga. Vi lyckadas ä Stochholms Superfostats Fabriks
AB att upplåta en jordbit i Sandhemsområdet i närhe-
ten av Stamkullevägen-Bilprovarevägen. Detta med-
förde giveois en del utgifter och i revisionsberättelsen
för 1930 finner jag bl a:2519 virke t8O; 1/2 kbm sand
med körning 3:00; fl10 virke 2:00; och läs rätt, lån av
hiistar för plöjning 250, små pengar nu, rneD mer på
den tiden. En hel del arbete nedlades av medle--ar-
na och planen kunde borja anviindas för hopp och
kast. För löpningarna användes angränsande gator
och skogterrängeu Närjag i hostas representerade
TSK vid Skidklubbens SGårsjubileum vid kaffet blev
sittande bland några skidklubbare, frågade en dam i
pensionsåldern om jag kiinde igen heune. Hon var gift
med en av initiativtagarna till Skidklubben men syster
till ett par av våra storvii:ca juniorer Olander. Hon på-
mind6 mig om att hon bar vatten till oss niir vi höll på
med planen vid Sandhem och fick några småslantar
för besväret.

Planfrfuan löstes senare på ett lyckligt sät! först ge-
nom den med jordbana kombinerade idrottsplatsen
vid SkråillebergL932 och sedr" genom stadens på den
tiden vackra idrottsanliiggning Edsborg som invigdes
med vederbörhg pomp och ståt den 11juai 1944.

Niir jordbanan var färdig 1932 skulle glvetvis en täv-
ling arrangeras. Det hade regnat rätt bra före och en
del kom även under tävlingen så de som placerat sig
på "första parkett" invid statetet fick skurar av kol-
stybb på srg; när motorcykelföraraa drog på gasen vid
utgången ur kunorna

I borjan av Sporttlubbens verksamhct fanns det inget
serieqstem i friidroaen utan utbytet blev i form av
klubbmatcher och tävlingar i närheten. Den första
klubbmatchen hade vi hemma 1931 på idrottsplatsen
å Egla Hem. Det var mot frrnhsp5 GotF och slutade
med seger lW - 67J. Returmatchen gick senare på
somrnaren i Nygårrds park nedanför hiiga Hunneberg
Det var en liten griisplaa och före tävlingen kunde
börja fick vi fösa ltnrlen hästarn4 som betade i hagen.

Det var en bekast till en bekrnt som hade bil och kör-
de cs i ett par omgångar och Festen fick cykla- Hem-
maborna hade gått men ur huse och jag minns särskilt
ett par gaml4 som stfide sig på två käppar. Om det
var ett brinnande intresse för idrotten eller nyfitenhet
för an beskåda oss underdjur må vara o-sagt. l"öp
ning 100 m gck på vägen i svag s-kurva så ftån stårten
såg vi inte målet. Starten stog mitt på banan och vinta-
de av. Ansatsbanan för längdhoppet sluttade oågot
Eot gropen och i bortkanten fanns en stengårdes-
gård Det giillde att hoppa lagom långt och såkert för
att hte hamna med hurmdet före i stenarna. Det hela
var i alla fall trevligt och slutade med seger för de vå-
ra Några av lagmedle--arna som senare kom att be-
tyda mycket var Nils Zetterstrand, Erit "Kedda"
Eritsson, Herbert Eriksson, Si:cen Lundgren, Jones
Grstavsson och Georg Skarström.

Siten Lundgren

Trollhiittans SportHubbs lagmot Tunhem 1931
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Snabblöpning i Borås 1852

Var det en "snebHöpning'pnom Borås cmtnrm den lll oktober 1t52 som btev dct €geniligp stertskottet tör ldrot.
ten I stan?

Ja, Mats Segerblom har forskat I boråsldrottens historla och funnit eo sportnotls I Bords fidning frln dcn dr-
gen. Ikt kanske år den lörsta ldrottståvlingen I stan - orn rnan inte har alltlör stora ansprålc

Om detta och myclret annat flnns att låsa I Mats Segerbloms bok "Bor{sidnotten lsrlng sc}elskiftct'varav löllan.
de inledande artik€l år håmtad:

Niir idrotten kom till Borås iir svårt att avgöra Det
beror delvis på vad man menar med idrott, mea kans-
ke framför alt på de svårigheter man möter om men
vill forska i idrouens framvätr i staden.

[.okalpressen bru&ar vara en utomordentlig källa vid
studier i det förgångna. [drotten var dock ganska
liinge ointressant fti1 $dningarna och idrottsnotiserna
var få och sporten bevatades mycket sporadiskt. Det
var först kring sekelskiftet som fysiska alrtiviteter blev
uppmärlrsammande och inte förrän omlring 1910
fic\ exempelv\ sporten en egen vinjett i Borås Tld-
rung;

Den första lokah idrottsnotisen daterar sig från den
23 oktober 1831 då Borås Weckoblad redogör för vad
som intriiffat under sommaren. I slutet på den notisen
heter det:

Med htigvederbörligt tillstånd
utföres Onsdagen den li] Oct. kl4 eft. mid" af

undertecknad i aoständig Costyme

Snabblöpntng

då på den korta tiden af20 minuter Storgatan från Posthuset öfver Torget till Bron 10 gånger ti[ryggalägges. Som
jag öfverallt rrunnit bifall, vågar jag äfren hiirstådes nu såväl som förr innesluta mig i den Resp. Publikeos unnest

och bevågenhet vördsamligen inbjudande till talrikt besök vid detta anstriingbara arbete: Frivilig avgift erlägges.

Grst. Rob. Herlin

Konstberidare (Elef af Gauthier)

"Och slutligen blad alla spectatler en konstsimmers-
ka som vid nåra 60 års ålder för ro skull hoppade i ån
och flytande på ryggen några hundra alnar upptogs af
en medlidande som fruktade att gumman skulle
dsunkna i koosten'.

Man ffu naturligtvis inte ha sårskilt s1s13 anspråt om
man s,kall inrangera den här håindelsen blaad sporte-
venemangen. Men andå, det handlade förvisso om ea
viss attivitct med niira till simsporten-
§imlrlubat'fanns det octså vid den här tidea på ett
Ilertal platser i landet.

Den 1:} oktober 1g52 innehtilt f,ells,tirtning en mårk-
lig annons, som i högre grad ån notisen om konstsim-
merskan, informerar om Borås kanske allra första
"idrottsevenemang":

Detta är v6l lrarrskc den mest festliga inbjudan till nå-
got sportevenem^ng son innooserats i Borås. Av an-
nonserrs formulering ktr1 men utläsa att den
snabblöpande konsberidaren sannolikt varit i Borås i
liknande ärendea tidigare. Han vädjar ju om'unnest
och bevågenhet" från förr. Kanske hade han besökt
Borås i egenskap av häst- eller cirtusartist. Om-
rämnd i spalterna iir haa dock inte tidigare och inte
heller senare i något referat av den g[ennsnsslxdE

snabblöpningen i det centrala Borås i ianstiiadig 
6sr5,-

t1m.e".

Det tycks dock stå klart att en viss publik följt den
miirkliga uppvisningen.Någa hade kanske också ilsk-
nat till och ansett prestationen vara skäligen entel.
Redm den 21 oktober, en och en halv vecka efter,
fanas niimligen följande annons införd i BT:

Snabb-ISpning

Då på den korta tiden av Z) mimuter Storgatan från Posthuset öfuer Torget till Bron 10 gånger ti[ryggaliigges.
Löpningen sker den 23 dennes kl.4 em. Afgift erliigges efter behag.

Borås den 21 Oktober 1852

Pehr Hult6n
Stensätter
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I jka lite som vi vet hur det gict för konstberidarc
Grlst. Rö. Herlin, lika lite vet vi om utgången av
steasättaren Pehr Hultins framfart i det centrala Bo-
rås 1&52. Naturlignis hadc eu möte dem e--elan på
den klassiska distansen Storgatan från Posthuset till
Bron 10 gÅnger varit en anraktion. Men den kom ald-
rig till stånd. Vi vet inte heller vilket ekonomiskt utby-
te de båda löparna hade av siaa uppvisningar.

Förste löparen

En sak kan man kanske våga slg på att slå fast; Pehr
Hultin var Borås förste löpare och han var mycket ti-
di6 ute, långt innan det fanns någon idrottsfö1s'ing i
staden och minst 40 år innan det förekom någon orga-
niserad allmår idrott (friidrottea kallades så på den ti-
den) i Borås.

Nåirheten till Gtxeborg giorde siiterligen att Borås
ganska tidis fick impulser till olila idrottsattiviteter.
Göteborg fick det i sin tru fräEst från "ina 

många koa-
tatter med Englan{ som skapades av handeln och
sjöfarteu

Men det fanns också andra lånder som gav inspira-
tion. Ett exempel finns i en liten obetydlig sportuotis i
gsyås fidning den l2januari 1884. Ja, det är fattiskt
en sportnotis. De sex raderna inleds aämligen med or-
det "Sport". Däruader står det:

"Såvida väderleken blir gmnsam kommer sond. d. 20
dennes på e.m. att å sjön Tolken vid Sundholmen
inom Espereds socLen anställas sladparti med täf-
lins&örning s6 tillställning hwartill id€n lär vara
hemtad från Norge".

Den 29 januari - en dryg vecka efter tävlingen på Tol-
kens is - had€ BT ett referat i form av en kort notis.
Åven den hade ordet "sport" som inledning:

"Den förut i tidningen smn&nnda tåIlingsköruingen
på sjön Tolkens is söndagen den 20 dennes försiggick
under särdeles osrnnsan väderlek - regn och blåst -
och utföll sålunda:

L:sta priset togs af B. Johannesson i 1Ångegärde med
Blendq som tillryggalade banaq 7(X) meter, på 1 min.
30 sek.

2:dra af G. Floditr i Målsry4 Toarp, med hwit hiist,
som tilryggalad€ banan på 1 nin.33 sek.

3:dje af slaktare JÅ. Pettersson, Borås, med Zakris,
som behövde 1 min. {/ sek. för §3aans tiflryggaläggatr-
de.

En stor felkrnängd åskådade täflingen'.

De som iipade sig åt sport och idrott i slutet av 180G
talet hade sannolitt helt andra bevekelegruader för
sitt deltagande tin det som gäller för sportfoket idag;
Den sociala samvaron spelade sannolikt en mycket
viktig roll när de första idrottsfölsningarna bildades"

Vi undertecknade
tilllts ou hlrnal ltt intrjudr

till on

Tillin[§t[ruiru
r siör Tolter

Yid Suidbol'nou i EaPoP{r roc'
Lou Torsdsron deo 12 toDruan
A t fl lo-f. u. Do qgu Pn'
;[Jd;li"ä i .aeuei.ryiDF kskr deltact i dsoul tåfliDlt D?
hacdc rularast uöjligt ocL 8ed-'

neit föra d- 7delobruuirstrDiGt tträ a 7do löiuui rstttl
ta giiätirrou boo hefr groar
nanalruaon htn tug. lodoraut
Ir si: EDut
handhudonblndlsrdtn'.totn tug. hdu'an
i no-ru iller Lor hort3r \!*oZ'ö; [ip.r{ .§!er.,on a a;:o l.5D€rwl §w.r
Iti. ii-rror. 'c. o. kdi*
P. Johamenon. C, J. Lllrttut'

När'-an läser gamla referat och protokoll så får *"
genast klart för sig att det var lika viktigt med festen
och samvaron efteråt, som själva tåvlingen-

De "idrotter" som det från början handlade om ståll-
de väl inte heller så där överdrivet stora Ssiska krav
på sina utövare. Man kunde ägna sig åt smörgåsbor-
dets läckerheter, med alla tillbehör, utar att det di-
rekt inverkade på prestationerna Kom ihåg att det
var travtävlingar på Tolkeq skyttetävlingar på Björ-
käng och segelregattor på Oresjö, som banade vägen
för idrottsrörelscn i Borås.

Travareklubb bildad

I februari 1885 var det en publik på mins 300 perso-
ner som såg på travkörning på Tolken, enligt ett myck-
et utförligt referat i Borås fidning. Som en
bekråiftelse på att den sociala samvaron betydde lika
mycket som själva tävlingen kan följande citeras ur
BT-referatet:
iFöre festens början intogs frukost på det så natur-
skönt belägna flngngärde, där värdfolket ånyo fick
tillfälle störda tacksägelser för sin alltid visade stora
girmildhet. Efter tävlingens slut intogs gemensam

-iddåg å det gamla aristokratiska Sundholmen, de-
runder flera skålar utbragtes - förniimligast för herr
B. Johannesson, som ehuru till åren kommen lihräl
med såd", kraftig iver werkat för sportens införande i
vår ort (ej att förglömma twenne i trakten boende pg-
re krafter) att han derföre med rätta kan tilldelas er-
kiinnadet af att vara Södra Elfsborgs Uins
Trafuareklubbs grundläggare".

Mas Segeftlont
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Västgötaorienteringen firar i år sitt 40:e verksamhetsår.

Nar Vastergtxland orienteringsklubbar 1951 bildade
eget specialförbund var det en händelse som i hog
grad lfu i tiden. Dels hade antdet renodlade orienter-
inssldubbar bikjat ö§ ett bevis på att nya idder om
sjiihntiindighet börjat tränga igeaom, dels fanns det
ett Eycket gott underlag att bygga vertsarnhslsa vida-
re på. Viistgtxaorienteringen var sedan några år tillba-
ka mitt ians i 96 kraftig utvecklingFporiod och övriga
orienterar-Sverrge såg med respekt och kanske en
smula awnd på oss.

Bröderua Jåigerström hade vid denna tid genom kon-
struktivt nytänlande och gediget arbete gruadlagt sin
nimbus av orienteringsorakel. Stig Dahlberg var dub
lsl 1fidisk landstampsvinnare, hans Vårgårda-klubb
916 t(rrllingshof hade sprungit hem SM-kavlcn både
1950 och 1951. N:ir Stig Eissadc sa mingl På SM 1950
var det etr rnnan viistgöte, Bredareds Hasse Johans-
son, som gick i topp, och till yttermera visso hade han
snudd på segern åven 1951.

Ytistgötaorienteringen bar under alla dessa 40 & haft
en omfattande vertsanhet med färgstarka ordföran-
6"o i lgrlningen för styrelse- orch kommittdarbetet. Att
förbundet varit stabilt och våilorganiserat vittnar att
endast fem personer varit förbundsordförande. Erik
Törner, Mariestad, rar förbundets förste ordförande
under åren 1951{6. Han efterträddes då avTtorwald
Ekström, Trollbätten Därefter var Lennart lkrlsson,
Trollhättan, ordlörandc åren 1982 - 1986. Lennart ef-
terträddes av St[ Carhsoo, Skövde, vilken 19E8 över-
llimnade ordförandellubban till nuvarande
ordföranden Yngrc Malrdöf, Flön då han tilltradde
tjiinsten som geacralsekreterare på Svenska Orienter-
ingsförbundet.

Västgixaorienteringen grundlades kring åren om-
kdng 1920. De trevade försök som då gjordes voro
kanske primitiva till sin utformning enli6 nutida be-
grepp, förlagda som de voro inpå städernas knutar.
Pionjärerna voro nåmligen till största delen att söka
bland städernas ungdom, som hiir funnit en intressant
fritidshobby. Att orienteringen kunde förläggas allde-
les utanför "tullaroa'sannanföll med den tidens syn.
nerligen ringa friluftsintresse. Stadsbefolhingen
sökte sig såillan ut i shog och marl varför sålunda
även de närmaste omgivoiryarna voro lungfrulig
mark'. Orienteringsporten har vä g 56åningom bi

dragit ti[ att väclta intresset för skogen som hålsokål-
la bland allt bredare lager, och i dag beuaktas vä sön-
dagens orhteringsutflyh soo etr vssklig
vederkvickelsc.

Redan före 1920 förekom nog litet orientering dock
mycket sporadistt.I elingsås hade man sålunda re-
dan 1918 ordnat en tävling 

^r 
tgQ,har man ganska

allnännt kommit i gångmed tävlingar i mindre om-
fattning hår och var i distriktet. I Borås sa^"gerade
Idrotttrusten en stortåvling som väl får betraktas som
det första boråsnästerskapet, om än inte officiellt så-
dant.

Uwectlingen i fortsättningen gick ganska snabbt. Re-
dan 1%3 var man färdig att instifta DM i orientering
för seniorer, såväl individuellt som i la$ayting för +
m^"'al'g Orienteringens tvivlare ansågo defta rar
väl raslt marscherat 6sf, men uttryckte farhågor för
att dcssa DM-tävlingar i allt 6r hog grad skulle kom-
ma att gmna "hemmalöparna". Belackarna §ngo väl i
viss mln vatten på sin kvarn vid den första tåvlingen
om DM son ar"angcrades av UlricehamDs ldrottsför-
sning dea ä oktobcr 1!}Z3. Segrare Slsv sämligen Ul-
ricehamns kände långdistanslöpare Claes Johansson
och tillsanoans med tre klubbkamrater bärgade han
scksl lngmäcterskapct. En nutida orienteringslöpare
skulle nog lc en smula åt en tävling som denna. Ut-
rustningea, som löparna bestodo sig mcd var av ent-
laste sort. Att en löpare kom med en liteo rund
armbandslomprst vars magDetnä snurrade som en
propeller, var iate ovanligt. Men man klarade sig i
Eål ändå, tävlingen grck ju inte i pågon odemark, och
man kunde altid fråga sig fram. ,{t-i"slss6 var må.let
lätt att finnr. p66a ys1 nämligen förlagt till Varmbad-
husct inne i [Jk'icehamn. Man hade inte större ford-
ringar på en bana på den tiden.

Farhågoroa att "heomalöparnan i otilborlig grad
skulle gmnas vid DM-tävlingarna, har ju i forsättning-
en visat sig ogrundade. p6den l9U A$ DM, vi&et ar-
rangerades av IFK Vånersborg togs sålunda av en
"utombyslöpare". Det var Ymer-pojkca Nils
|v[elmg:en som blev dea andre DM-m'staren. Något
lagmästerslcap utdelades inte, om orsalco härtill låser
vi i distriktslörbuo&ts årsberättelse ICZ+ZS följande:

"Distriktsmåsterstapstävlingen h,åri ber raordnats av
Idrottsföreningen l(amraterna i Väocrsborg den 2 no-
vember t9l4.P[Srvad av misstag fråa errrngörernas
sida tillätoe en del tåvlande starta i aaoer Uådsel iin
den vedertagna. Vad den individrrclle tivtingea betraf-
far, har detta icke haft nfuot att beqdr D&emot har
styrelsen arsett, att något lagpris ictc *.ll utdelas, då
ett fullt rättvist bedömnaade icke hu kunoat ske.'

ffi
6Oan\. ,.,, l.
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Ja, så lät det på den tiden. Det rådde nämnligen
mycket stränga bestiinmelser om hur löparna skulle
vara utrustade vid tävlingar. Antingen skulle man ha
rock - fodret hck inte vara borttaget, vilket praktisera-
des för att göra klädseln lättare - eller också ylletröja
som skulle gå upp i halsen. Hade man spetsbpor skul-
le man också ha !6nlindq1, 311 [ängorna skulle räcka
över anklarna är kanske onddigt tala om. Dessa restik-
tiva klädbeståmmelser dro nu som bekant helt och hål-
let borta, men så sent som vid DM 1933 förekom
mycket livlig.lisk,'rsion huruvida löpare som aaväade
g5rmnastikskor skulle tillåtas deltaga.

Striden om DM-titlarna har fortsatt genom åreq all-
tid har de ansetts som höjdpunkten av våra orientera-
re, för öwigt ndstan det enda tillfiille då distriltets elit
drabbat sarnman i någon större utsträckning. Delta-
garsiffrorna har uad.n för unden sprungit i höjden
och vid DM 1943 nådde man rekordsiffran 248 delta-
gare i seniorklassen.

Under en lång följd av år voro seniorernas bäege måis-
terskap de enda distriktets orienterare hade att käm-
pa om. 1981 tillkom så budkavlen. Junioreraa fingo
våinta på sitt iadividuella mästerskap till 19§ och på
lagtiteln till 1940. 1942 kom mästerskap för damer
och oldboys individuellt och ett sådant miisterskap
blev det också i nattorienteringL943.1944 fingo old-
boysen budkavlemästerskap. En uppdelning skedde
L946 av oldboyseus måst615[3p, så yngfe och äldre
oldboys hngo skilda individuella mdsterskap.

De tre första årens DM-tävlingfi d6minsl3dss fak-
tiskt av skaraborgsfölsningarna, och då främst av de
militiira deltagarna från de talrika förbandeu i denna
del av distriktet. 1925 års tävling organiserades av
Kapten Frick i trakten av Mofalla. Det blev inte mind-
re än sju karlsborgare bland de tio biista däribland
segraren löjnant Sylvan. Yidly26 års DM kom så det
genombrott för boråsorienteringen - tio boråsare på
de främsta platserna - och i fortsältningen kan den sä-
gas ha dominerat distriktets orientering.

Att Boråskamraterna varit distriktets främsta orien-
teringsförening genom tiderna har ingen hyst tvivel
om. Som l5ulmga måste nog segern i det första sveffi-
ka miisterskapet i budkavle år 1938 betraktas. Tävling-
en ägde rum i trakten av Seglora och hela den svenska
stigfinnareliten hade mött upp. Boråskamraterna har
också frat triumfer som arrangörer, tillsammans med
Borås Tirlning ordnade man varje år sedan 19ä den
nationella tävlingen'Två milss".

Nåirmast i raden efter Boråskanraterna kommer lo-
kalkonkurrenten Elfsborg. Som föreningens främsta
bedrift betecknas g"iwis segern i SM-budkavle på
Ryssberget nere i Skåne 1945.

Inledningsvis har talas om upprinnelsen till västgota-
orienreringen. Den som i begrnnelsen blåste liv i den
var dåvarande DF-ordförandeq Karlsborgskaptenen
Eric Frick. Även hens efterfö§are på ordf&andepo
.sten, Tage Ericson - seaare Stadionchef - var en varn
orienteringsviin och berydde under sin ordförandetid,
ärenlW - L943, oerhört mycket för orienteringens
forsatta utveckling inom distriktet. Den si5tnimnd6
har till och med egenhiindigt arrangerat gyfl yf,ls1.tnr-
de distriktsmästerskap på sina domämer. Iånge låg
lsrtningen för orienteringen hos DF-styrelsen och då
fråmst dess VU. Utvecklingen gick dock frandt och
krävde 

"156åningom 
ett eget organ för ledningea

1939 falrn man tiden mogen hiirför och på årsmotets
initiativ utsåg DF-styrelsen en särskild seltionssryrel-
seu för våstgötaorienteringens fortsatta ledoing I bäa.
derna på denna glck uwecktl"gen med rekorfart. 1939
fan:u 39 fiilsning:r anslsfa1 till Orienteriagsförbun-
det. 194'6 var denna siffra uppe i 15.1och antalet akti-
va torde uppgått till i runt tal2.7N.

Den första sektionsstyrelsen hade följande saruran-
5itrninS Ordförande Gösta Ostling Borås; sekretera-
re Olle Swahn, Borås; kassör John Siirnblad,
Ulriceham.; Axel Axelsson, Karlsborg; Ebbe Nor-
berg Lidköping; och Yngve Ytterberg Trollhättan

Det är iate bara distriktet aktiva orienteriue som ve-
tat att hävda sig utan även dess arrangörer. Distrihet
orienteringssektion fick sig anförtrott att aoordna
tvenne stortävlingar. Den första var det tionde indi-
viduella svenska mästerskapet 1944 och den andra var
orienteringslandskampen Sverige-Finland-Norge
1946. Vid båda tillfiillena hade banorna strängats av
bröderna Elof och Tore Jägerström från Borås. SM-
tävlingen gick i trakten av Mjöbäck i sydvästra hörnet
av Västergötland på gränsen mot Småland och Hal-
land, medan landskampen gick alldeles inpå Borås
knutar med mäet vid Boråskamraternas s1{tliga fri-
luftsånlägglilng Björbostugaq diir en publik på ca
3.000 personer hälsade landskampens löpare vid in-
spurten i måI.

Brödema Elof och Tore lägentröm
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Det ovan strirma Sör ingalundh a"språk på att vara
viistgötaorienteringens hela historia. Den vill endast
ge ett tvärsnitt av uwecklingen, från begrnnelsen fram
till slutet av 4,&talet. Yfterligare mycket skulle vara
att säga om vår synnerligen livaktiva orieutering
många aamn f§1tjfrata aft framdragas i rampljuset,
många tävlingsarrangörers framstående insatser viir-
da att niirmare skärskådas, +ånga intressanta och ro-
ande episoder att räddes från glömskans djup. Man
sl5ulg [,nns fylla volymer, alltsanma"s skulle iindå
till slut utmynna i en hyllning till orienteringen och
det strålande kamratskapet inom densamma. En nog
så utmanande uppgift för dågem npildade Idrottshi-
storiska Siillskap rurt oE i distriktet.

När *.. blickar tillbaka som gjorts, måste ma. irnpo-
neris av det oerhörda friviliga arbete ss6 liogcr ba-
kom orienteringens vålds"mma expansion under sju
ds6pnni61, från ingenting till dagens omfattande verk-
samhet. Orienteringen har blivit en av våra stora folk-
idrotter som forverkligar måle! idrott åt dla-

Sammanstiillt av

Rolf Gabielsson

Källon

Västgötaorienteriagen genom tiderna, nedskrivet av
Olle Swahn 1945.

Svensk Idrott 19§, Orienteringsidrotten i Viistergöt-
land

Idrottsförbundets årsberättelser

VOF:s jubileumskrift 1991
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Glimtar ur västgötaorienteringens historia...

En Sf,ry[g ryfugÄrdsålS" [r 1941-

"Niir SJeriges elit i orientering en grådisrg oktobersön-
dag 1941 samlades på Vårgårda jiirnvåigsstation för vi-
dare befordran till fruktande Rödeneskogarna för att
spring om Svenskt mästerskap på'Moss-Eriks"
stjåirnbana, så stod sa f1äknig §nghg 16års pgling
och tittade beundrande på de omskrima storheterna
Ingen av de samlade elitmännen anadc våil inte dll att
denne pojkvasker om några år skulle bli en av de stör-
sta orienteringsstjärnorna vårt land agt.St g Dahlberg
var pojkens semn 66f, g11l(nllingslrof blev den klubb
som han några år s€nare var med och bildade i det lil-
la stationssamhåillet mellan slätten och skogen.

Den genylige blyge och fristsportaktige Stig hade
också en urstark broder - Tage - som i sina ljusastc
tlgonblick kan göra fantomlöpningar (bl a 2:a på SM-
budkavelns nattsträcka). Det berättas att "pappa"
Dahlberg tog sina två pojkar - alla tre var skogsarbeta-
re - och sprang mcd dem till stog»awelkningsstället
som ibland lllg ea halv mil från hemmet. På tviillen
blev det sanma tu hem. Undra scdan på att det blev
svenska elitpojkar av dem, som hade ett sådant virke
att brås på-"

. En Etltryttlst tog mästamärlret 1945 -
"Irnnart Hjortva[ Dalsjöfors, vu' fremgångsrik täv-
liryscyklist men övergav landsvägsdanmet 1942. Tre
år diirefter tog han sitt Eilstarmärkc i orientering

"Varför jag börjadc orientera? Jag började som cyk-
list, tog orienteriag son avkoppling efter cykelsiisong-
en, varför det blcv lite söndcrtrasat det hela. Men
tyt'2ladeiryav atr trampa hoi. Vad var det då att go-
ra? Jo, givewis karta och kompass och ut i skogen.
Det var lite skillnad på stogsluften och landsvägsdam-
met, men jag kände att det verkliga intresset hade
kommit. Min största ftemgång blev tredjeplaceriog på
riksmiisterskap€t i lhgdistans lp{§, fick visserligen
stryk av Malte Larsson med 40 minuter, men jag var
stolt över mästarmärket".

Glimtarfrån Fdköptngår 19at .-

"Höstsäsongens främsta skulle enligt iidningen Skara-
borgortens säsongsstatestil vara: seaior A Eric lkrls-
son, Vara SI§ senior B Rune Perssgq Mullsjö tF; YO
Henning Olssoq Falköping AIIq AO Georg [on-
doq IF Sisul daner B Ann-Mari Carlssono Falke
pinp AIK AJ Strue Gustarrsson och Arne Karlsson,
IK Gandvik Skara; YJ Rune Lun4IF Hagen; P Sture
Jeansson, Faltöpings AIIC

fut Västergötland i praktiken består av M distrikt be-
lsl mindrs på avstånd utan mer på de allmänna be-
tingelserna för orientering Alrnborgs län har idealisk
terrä.& grov och bruten och dårtill fua kartor, me-
dan Skaraborgs är misi$mnat. Där det finns någsa
terräng är kartorna gamla och otillförlitlig i skala
t1CI Offi.

Trots svårigheterna & orienteringen i Skaraborg på
stark frammarch och skall väl g[ smlningom hinna
ifatt konlurrcnteraa. Tagc Iruchovirs vinst i Ha-
karpspojkarnas tävling är en av få seniorfullträffarna.
Ingrid Hedbergs s€ger vid nordiska dammästerskapet
och hennes 3:e placering på SM är otvivelaktigt den
fränsta fremglngcn i

OK Kulllngnhof seger I SM budlsvhn 195{l -
"IGrl-Eric Svcnsson, Erik Frislq Stig Dahlbcrg sprarg
i laget. Vid målet upp i Jämtland-Hfiedalen var
spänningen stor då Stig lugDt tog emot kaveln, fast
han hadc 14lrng, minuter att försöka ta in på Krop
pas bortflyen& Hagström, men Stig som etta bejubla-
des vid inspurten till det vackra målet med 50
sekunder marginal.

Äo .tOo" blev glädjen vid hemlomsten. Ulf Sjogren
wåa på JSM och v6ad_ingspriscl i flellhåm3s fixat av
de andra grabbaraa" Andå är det inte äran och fran-
gångarna vi sättcr i första rumnet, utan det är den fri-
het från vardagensjälc och id vi lännsp, då vi får
tävla mot goda kamrater i våra Hirliga svenska sto-
gar', var Erit Frisks kommentar lill ftrmgångarna.

Of Xulingshof segrade i SM budkavlc även 1951.
Vårgårrl ektubbep ys' fyam gån8nrit uoder fl era år."

Brcdaredsbjör:nen vann SM otlpprd 1950-

'SM-löpe rätt in i svenska eliten 1950 gjorde Hens Jor
hanssoq Bredared Att västgötske "Vårgfudaälgen"
Stig Datberg var allnånt tippad som segtare i årets
"stora" SM var mindre miirkligt, 5o s11 nÅgon vertli-
gen vågat sätta en slant på, den till 'Bredaredsbjör-
nen" snabh och omotiverat döpte, hans 2+årige
grannen Hans Johansson som slutlig SM-vianare.

Så var det emellertid och den som vid &o traditionel-
la ledartriiffen tvällen före det stora slaga höll på
dubbelt Västgötsk i toppen - visserligen mcd Stig som
etta och Hasse som två - var västiladisrriltets sdkre,
men utåt blygsamme, OLledare Otlc Swrhn. Olles
vinst i den improviserade tippningeo dzfu honom
säkerligen mindre än att hans pojk r slatc sig så

överdådigt även i stora SM:s frultaosvirt Mrda kon-
kurrens (tidigare hade man ju phfl hco kavle-
SM). Med UIF Karl-Eric Eckerlid pl qude och
elfsborgaren Tage Edman på nioo& plrr tick västgG
taledaren nu in fyra man bland dc tio friosta.'
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Energisk Elvy SM-segrare år 1956-

"En Västgötska kom till Norrland och slog de segerva-
qa a66lendsttxerna i sina egna storskogar. Det är in-
te ofta man kan bjuda en såd"n SM-sensation som
åre'ts uppe i terråingen kring kanfors. Men det kun-
de hestrallickan ElYy I indstr'öm från Borås. Att ElYy
ett par veckor senare i nffrlisk fyrlandskamp gick in i
isegrande svenska drmlaget förgrller hennes oriater-
inSnkunnande.n

Natt§M i Fristsd år 1957-

Täviingen xlaengerades av Västergötlands Orienter-
ingsförbund i terrängen nordost om Borås med slut-
måler vid Fristads Folkhogskola. Förväntningarna iir
alltid stora aiil Sanlåggarbrdderua Elof och Tore Jä-
gers§öm signerar ett måsterskapsstråk. Nattmäster-
skapets stronga klubbkompisar i fJldsef,amns IF
dubblerade, Sven Andersson (mastare) och Anders
Eliasson (wåa). Anders tog diirmed ockå sitt åträviir-
da måstarmärke. Sven Andersson iir en fullt viird€
mästare. Det bevisade hau redan'vid premiärtävling-
en rv-å år tidigare i Sörmland. Där Sven segrade på ti-
detlS\l2 och wåa vs'flans Johansson, Bredareds
IF med tiden 1J8,22."

Pontus Carlsson , Stig Dahlberyoch Bemt Filön

Äntligen dags för YÅrgårdaålgen" År 1958-

"Ett rekordhfut SM-stråt i suverän nåirkesregi. Senio-
rertrrs individuella uppgörelse och "Vårgårdnålgen'
Stig Dahlbergs senkomna triumf i tidernas hårdase
mäserskapsprov. Men han frck sannerligen slita för
miistarviirdigheten - han.< tid}L755 iir den i siirklass
Iingsta son en segrare anviint under de 24 SM-åren -
och han gjorde det på ett miisterligt sätt."

Pontus Carlsson dubbelmästare år 1959{0-

"När stora SM arrangerades 1959 av Hiilsinglands OF
koo en ynCling tr6, l4ullsjö att stå överst på prispal-
len. Pontus Carlssoq l,trrllsjö SOK vann mästartiteln
med tiden 1,53,54 före Sivar Nordström, OK SKogs-
vandrarna, som hade 2"03,08. Han gjorde om brava-
den aret efter.

'Så kom de väntande. Han, Ponrrs Carlssoq }y{ullsjö,
som en götarnas svarta skogsgud Mot målet i Björke-
ryd jag de de lyckliga fram över skogens gröna gräs-
mark och björkarna f:ilde sitt sparade guld över
denna llXGårs svenska miistare. Det otroliga hade
hiint. Den g"'n13 bortglömda kartan fick kora en två-
faldig svensk miistare. En mästare lika suveriin på §o-
lårets nya kurvkarta som på fuets gamla konceptblad".
Pontus meritlista fylldes på med ett SM-silver 1!)61."

Pontus fullbordade brödratriumf År 1%4-

"De tre Carlsson från Mullsjö var ett utomordentligt
starkt brödragling. Vi budkavle-SM i Norrland rusade
de hem med SM-tecknen, dock endast steget före
IFK Borås.
nFör oss |y{ullsj&bröider Bo, Karl och Pontug som
fick äran att vinna detta SM, kärus ändå SM-tecknen
hur våirdefulla som helst. Ala lag språng till samma
bana som vi och något skumt eller slumpmiissigt bjöd
iate karta och banor på. Så då gäller detju att anpas-
sa sig och göra det bästa av situationen. Men vi hop.
pas att få vara med och kiimpa om fler
SM-kavletecken och nog skulle det vara roligt med ett
som vore vumet med andra medel än spurten.'

Bushårt och blött i Bollebgd år 1%5-

"Favoritskapet gav Pontus erra stimulans på lårg-SM
t!(§. flsmilsklubben KFUM i Goteborg hade pre-
miiir på tävlingen. Vem iir mer kvalihcerad att skilda
vårt första lång-SM iin Pontus Carlsson? Han har
sjiilv varit med om att motionera på årsmirtet om det
här mästerskapet, han har vid [ts.killiga tillfällen doku-
menterat en sällsynt skiirpa just vi kraltmätninglu av
det hiir slaget och j4 så råkade han också vinna det
håir premiiirmästerskapet. Men det hade vi ju alla lik-
som på känn. Det stora favoritskapet var förresten en
av de faktorer, som gav honom nslaliskt övertagn
framhåller han." Detta var Pontus tredje individuella
SM-titel.

Meri§ngd Yästgötatös JSM-bäst Ar lgffil..
'Grar"t565g;1tet Värmland sköne viirdskapet för SM-
veckan och veckr"s speciella stjaroskott blev Elsa Ar-
nessoD, (Jlricehamns OK Hon såg ti[ att SM'tecknet
fuamnlds hos henne och Västergötland. Det var inte
oviintat, då hon trots sin ungdom är späckad med me-
riter och fruktad bland sha konkurenter. EIsa propa-
gandalöpte in i målet och avgjorde 1;ivlingen genosr
att besegra Elsie Johanssoq Jåirderås IF med 3 minu-
ter. Elsa Arnesson försvarade sin titel från §olåret.
Att vinna två miisterskap i rad tillhör sällsyntheterua.
Elsa lyckades emellertid med den bravaden då JSM
gick i Mullsjöterriingen 1!b7.'

Frildn SM-vann med 23 minutcr Ar 1972-

"solouppvisning gjorde Bernt Frildn på lång-SM i
Tviirred l9Tl.Han,stod i särklass vid årets SM, han
vann med drygt tretton minuter tillgodo på närmaste
man och slog diirmed sin notering från 1970, då han
vann lfiag-§fi med åtta minglsls marginal. Ukice-
hamns OK var arrangör".
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YM i qecloslovakien b 1972-

'Den svenska guldkvartetten, IJnnart Carlströo,
Lars Arnesson, fup J6hrnq,son och Bernt Fril6n, var
alla från Västergötland Au I-andehofaren l-ennart
fått förtroendet att inleda var ingen överraskning.
Han håller i alla väder och är en fin grund att bygga vi-
dare på, ansåg landslag§edaren Björn Ekblom. I-arg
Ulricehamnareg hade eft hry tempo på andra
sträckan - spd att jag inte lyckades koppla av finlän-
daren också. Han var ordentligt trött ett tag berätta-
de tars som med $na sekunders marginal lämnads
ifrån sig uppdraget till Falköpings-Arne som var i sitt
biista löphumOr denna lörd"g och i fullkomlig suverä-
nitet anlände Arne till sista värel över fem minuter fö
re tvåan Schweiz

Guldvittringen var nu mycket märkbar hos de svens-
ka vid målet. Berut Fril6n var ute på sista sträckan i
l6hr lsdning. På sluttampen ökade "Frille" sedan ut av-
ståndet till sin schweizaren och paradlöpte in i det
g'anna målet vid Abrok och Sverige hade åter tagit
VM-titeln i stafett. På ett mer över§gande sätt kunde
viil knappast guldet hemföras på, samtliga $rra vann si-
na sträckor!"

Den svenska VM-stafenenframgången upprepades
1974 i Da"mark diir Bernt Frildn och Arne Johansson
också deltog I det svenska guldlaget i damstafetten
deltog västgötalliclcan Birgitta l-arsson, Bredared."

Bernt Frildns fantomlopp gav dubbelt Ylrtguld år
tn4.

"Västgöten Bernt gjorde ett fantastiskt fint lopp och
vnnn herrarnas individuella Vl\,I-titel med fem minu-
ters segermarginal. Bernt Frildn utsågs till "Å,rets ori-
enterare 1974". Bernt berättar om sitt VM lopp i
skärmens årsbok 1973. -Till målet" kiiade jag mtg nöjd
med orienteringen men jag visste inte om löpförmå-
gan hade varit tillräcklig. Orienteringsmiissigt var nog
det hiir VM-loppet det mest perfekta jag någonsin
gjort. Bernts löpförmåga hade varit mer än tillräck-
ligt. Han tog den hittills överlägsnaste VM-segern och
skrev in sig i viirdsmåistaretabellen för alla tider. Efter-
åt moterar säkert alla orienteringsentusiaster att det
hade varit något fel om inte den 29-årige bonden från
Törestorp i Våistergötland hade nrnnit ett indirnrdu-
e[t VM under sin lysande karriär. Världsmästaren
Bernt visade ånyo sin klass att ta hem segern i nordis-
ka miisterskapet på Jylland 1975."

VM t Skarabory guldårct 1989-
nett guldår i dubbel bemiirkelse blev VM i orienter-
ing på hem*aplan under augusti månad 1989. Det
blev verkligen deu fest och höjdpunkt som många ha-
de hoppats på. De tre västgötaklubbarna i Skaraborgs
liin, Falköpings AIK IF Hagen och IF Sisu hade till-
samm2ns skapat förutsäaningar för en orienterings-
fest av jätteformat. Med en pampig invigning å la OS
med flagg- och trupparader, stra:r bredvid VM-hotel-
16l gillingehug fick VM en mycket effektfull och vär-
dig upptakt. Ungdomens lGmila, VM-camp, perfekta
VM- och åskådartävlingar och handikapporientering
var precis de grepp som behövdes för att ge inram-

ningen och en bild av en stor viirldsidrott med både
bredd och elit.

VU-tavfingarna i Viistergötland blev en milstolpe för
orienteringssporten både i Sverige och internationellt
Ett kapitel som vi på olika 5iill tillsemmens måste vär-
na om franöver. Marita Skogum blev VM-tavtngar-
ms dssffning med svenska folket på parkett via
dlrsftt§]itr.lningar i radio och TV. Genom Maritas in-
dinrduella guld och stafettseger, tills:mmens med IG-
rin Rabe, §a Hannus och Kerstin Haglu"4 blev det
damerna som försvarade de blågula frirgerna allra
båist.

I början av december fick Marita Skogum ånyo bevis
för sin helt igenom perfekta orienteringssäsong och
målmedvetna sats+ing då hon av en enig sportjournå-
listtllr utsåS till "Ärets orienterare". Några veckgr sc-
nare, på annandag jul, korades Marita även till "Åres
idrottskvinna" av en jury från Riksidrottsförbundet
och Aftonbladet. Dessutom korades Kurt Rundqvist
IF Sisu för de perfekta VM-kartorna till'Å,rets k'artri-
tate.n

Ol--elimtarna sammanstiillda av...

IQrl-Eic Eckerlid

I(ållon

Gamla ångåogat av'Skärmen" och "Skogssport"

Maita Skogum
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Simsportens historia

Elfsborg och Mariestad
dominerande i simning.

Simning iir en mycket gamm{ sport i Sverige.
Uppsala Simsiillskap räknas som landets första id-
rottsförening bildad redan 1796.

§imning är också en gammal sport i Västergötland,
men de stsm frernglngarna kan iindå 1älrnas i 66
dern tid. Första västgiltarna i olympiska spel i simning
kom så sent son till Iondon 194t1.

I l-ondon deltog för öwigt två av landskapets mest
meriterade simmare och ledare, niimligen Knut
"Kungea'Gadd 6s[ Hans Hellbran4 båda från Elfs-
borg i Borås. 1948 var Gadd med i pololaget, som
blev femma, Hasse som res€rv i laget på 4 x 200 me-
ter. Hasse var därefter med i pololaget i Helsingfors
1952 och dessutom landslagsledare i Rom 1!X0 och i
To§o 1964.

En annan elfsborgare med [ina internationella meri-
ter är Olle Johansson, som var med i lagkapplaget på
4x2A0 Eeter i EM som vann i Monte Carlo, 1917,
och i Wien, 1950.

I semma EM-lag återfanns oclså Per-Olof Östrand,
som kom från Hoforg.sa i många år tävlade för
Elfsborg. Petter var med i två OS, både i London och
Helsingfors. Han lyfte qimningen i både Västergöt-
land och Elf$org och kombinei6de svsnqk simning
under ett 10-tal år.

På 4G och SO-talen dominerade sinmarna från Elfs-
borg kraftig i landskaft och delvis också i landet i
öwrgt.Ett namn från den tiden är l-ars Svantesson,
som var med om att vinna en §åirdeplats i Helsingfors
l952,Pa4xZJu.- meter där simmade nämligen Svantes-
son, Olle Johansson, Östrand och Göran Larsson-

Polospelare med internationella och olyrnpiska meri-
ter är Elfsborgarna Stig Johansson och Rune
Kälqvist. Stig,ir bror till Olle och båda var polospela-
re i landslagsklass. Rune Kiillqvist vaktade polomåIet
i landslaget 6ånga gånger bl a i Helsingfors 1952.

Simstjårnor från ett senare datum är elfsborgarna
Mats Svensson och Jeanette Pettersson. Mats är
mycket meriterad med fem individuellaSM och fram-
för allt guldet på 4 x 200 meter vid EM i t*ipzig 1962.

Mats var en mycket kompeteot frisimmare och be

hiirskade hela registret från 100 meter till §ysilÅnga
sträckor. Han vann bl a Vansbrosimningen två gånger.

Jeanette Pettersson var på vag mot världsklass i bröst-
sim. Hon dominerade branschen totalt i Sverige un-
der åren l97Lln6 då hon vånn ett tiotal SM-tecken.

Under 1%& och TGtalen har elitsimmarna i Väster-
götland f1äms[ hittats i Skaraborg. En av de friimsta
iir Yvonne Brage, Skövde Simsiillskap. Yvonnes stora
år var 1!58 då hon bl a deltog i ollmpiska spelea i
Mexito. [dag heter Yvonae Wernersson i efternamn
och bo i Hjo, där hon motionerar flitigt och inte bara
6gd sinnin&

Vid spelcn i Moskva var Anders Rutqvist från Marie.s-
tad en i laget 4 x 2(X) meter, som gict till final. Anders
är född i Ostersund men kom som mycket liten till
Mariesta4 där han som så många andra simlöften har
fostrats.

pa .""31 bra sinrnarc från Skaraborg är Sofia Kraft,
som ko--er från Götene. Hon deltog bl a i olppis-
ka spelen i t-os Angeles 1984. Någon hnalplats blev
det inte, menviil en andraplats i B-linaleo på 40 me-
ter medley.

So6a IGaft hade sällskap med bl a Anders Pettersson
från Mariestad till Los Angeles. Anders hade pro-
blem med nerverna i stortävlingen o6h missads fns-
len" Det blev dock seger för A-uders i B-hnalen och
dåirmed blev hen nia på 400 meter medley.

Jq oog ha, Mariestad dominerat våstgotaqimningen
de senaste åren. Johanna Larsson ar ett annat gång-
bart namn.

I spelen i Söul 1988 återfanns Eva Nybcrg från Ma-
riestad. Trots personligt rekord på lm mter frisim
blev det bara en 21:a plats för Eva- I legleppen på 4 x
200 meter gick det bättre - men dct gra,rr,r förstås att
laget missade finalplatsen med bara co futtig tiondel.
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Wasryota
Idrottshistoriska S alls kap

vÄr.,rolrunx
soM

MED LEM r wÄsrcötL ID RorrsHlsro RrsKA sÄr,r,s rapt

Nåir tanken på bildande av Wiistgöta Idrottshistoriska Såillskap (WISXöddes var en av
initiativtagarna Våistergötlands Brottningsförbunds ordförande Harald Jakobsson,
Alviingen. I ett upprop till ett antal utvalda brottare manade han följande:

"Om man tiinder efter, så har idrotten givit oss många fina minnen genom åren. Nog
hade vi viildigt roligt, niir vi möttes på olika idrottsarenor på 4G,5G'och 6G'talet" an-
tingen vi var aktiva eller ledare'.

Tycker du det skulle vara roligt att träffa de gamla kmparna någon gång? Jo, just det
och ny har du chansen!

Bli medlem i Wåistgöta Idrottshistoriska Siillskap!

När WIS bildades den 17 september 1988 på Griifsniis slott fanns redan 76 entusiaster
på plats. Vi dikuterade verksamhet, antog stadgar och vlde en interimstyrelse.

I stadgarna finns inskrivet att WIS skall dokumentera, friimja och samordnavåistgötaid-
rottens historia. Vi skall börja långt tillbaka i tideq men komma ihåg att dagens och
framtiden idrottshistoria blir än mer omfattande och diir behovet och förutsättningar-
na aldrig tar slut. Alla kanvara med i WIS.

Ett av WIS:s måI åir att bilda lokala idrottshistoriska orgenisationer, en i varje kom-
mun i Viistergötland. Vi hoppas att just Din kommuns och Din föreningp idrottshisto-
ria dokumeuteras och bevaras till efterkommande slåikte. Kontakta oss så hjåilper vi till!

VÄT,TOVTUEN SOM MEDLEM I WIS !

Så här bllr Du medlem i WIS:

Betala in medlemsavgiftea i WIS postgrro nr: 458 4M.
Uppgv på talongen:

§amn, adress, personnummer och telefonnumrner, så kommer medlemskortet med posten.

Årsavgiften

Enskild persoq 50 kr per år.
Ö/riga juddiska personer,500 kr per är.
Organisationer, (SDF, föreningar) endast stiindigt medlemsskap.

§tåndig medlem:

Enskild persoq 500 kr, engångsavgift.
Ovriga juridiska personer, 5000 kr, engångsavgift.
Organisationer, (SDF, föreningar) 500 kr, engångsavgift.
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SISU Västergötland hJälper Er med studleelrkel
"I Fädrens spårtt.

I{ontakta kan sliet eller våra *iäffi#ätJätterligaro uppl5nsn i n gn r,
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STADSPARKSBADET
ETT VATTENAVENTYR

,

I

Njut av en god middag eller ta en fikapaus med uSikt
över hela badet. Restaurang Oasen har samma

öppettider som badet.

Bastu
Hopptorn

Bubbelpool
Duschkanoner

Undervisningsbassäng
Stadsparksbadet är Uelaget i centrala

vackert blickfång sävåil dagtid

Interiören skapar en trivsam miljö diir miinniskor tdvs,
träffas, motionerar och har kul tillsammans. Hrir funs

möjligheter till rekreation och avkoppling.

..x.' ;1':" ";?;7:.. 
.

Borås och utgör ett
som natretid.

Kallbad
Solarium
Vågbassäng
Motionsbassång
Vattenrutschbana

För de minsta finns en undervisningsbassiing med

regleöart bottendjup. Bassiingen lir också viil
anpassad för handikappade.

För mer information ring eller skriv till:

I entrdn möts du av kunnig personal som hjållper dig
till rätta och som kan svara på dina frågor. Håir kan

du också hyra badkläder och handdukar.

öppnruDER
2n-t216--2118-301t2
Mån - Fre 06.30-21.00
Lör - Sön 10.00-16.00

SOMMARTID 3O/5.23l8
Mån - Fre 14.00-21.00

Stiingt för underhåll
13 - 29juni. Badet håller
stiingt vissa aftnar och
helger.
Kassan stiinger en timma
tidigare samtliga dagar.

I

Telefon: 033-16 73 99

*--:r/

rks

r7 loi io riöni§


