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Helena Jansson - dubbel nordisk mästarinna

                              Foto: Thommy Nyhlén

Helena Jansson, IF Hagen Skövde, tog vid Nordiska mästerskapen i orientering bl. a. guld i sprinttäv-
lingen. Tävlingen gick i Gudhjem på Bornholm. Se även artikel på sidan 14.  
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Ordföranden har ordet
Sköna maj är här och av vinteridrotterna är 
det bara ishockeyn som håller sig kvar och 
Sverige har avancerat till semifinal i Moskva. 
Kanske får vi uppleva en repris från 1957 då 
Tre Kronor blev världsmästare efter att ha 
spelat oavgjort 4-4 mot dåvarande Sovjet 
– det vore ett fint 50-årsjubileum.
   Sommaridrotterna håller på att slå ut i 
full blom och i denna tidning kan vi se och 
läsa om vår senaste Nordiska mästarinna i 
orientering, Helena Jansson, som är uppväxt 
i Skultorp och idrottsfostrad i IF Hagen i 
Skövde.
   Fotbollarna rullar på många planer och 
främst då på Borås Arena. Svenska mästarna 
Elfsborg är nu enda lag i årets Allsvenska 
som ännu inte förlorat någon match och 
även i Falköping rullar bollen hemmalagets väg när stadens stolthet KIK nu 
vunnit två matcher i damallsvenskan. Skövde AIK slog ut självaste GAIS 
ur Svenska Cupen och åkte sedan till Visby där gutarna brandskattades på 
tre poäng.  Norrby och Trollhättan finns också med på övre halvan i denna 
serie, div. II södra, så visst kommer det att bli ett intressant fotbollsår 2007 i 
Västergötland .
   Ett intressant år kommer det också att bli ute hos våra Idrottshistoriska 
Sällskap i Västergötland där det väntar en repris på förra årets sommarmöte 
– denna gång förlagt till Tidaholm den 23 augusti. Förberedelser inför 
Västergötlands Idrottsförbunds 100-årsjubileum den 19 januari 2008 kommer 
också att prägla vår verksamhet under året.
   Bakom oss har vi ett mycket välordnat årsmöte den 17 mars i Nolhagaskolan 
där Alingsås Idrottshistoriska sällskap stod för värdskapet.
   En minikonferens i Falköping den 25 april tillsammans med SISU och 
Västergötlands Idrottsförbund samlade deltagare från 14 av våra lokala 
sällskap/föreningar, bl.a. det i mars bildade sällskapet i Trollhättan, och om 
den träffen och om årsmötet finns det mer att läsa i denna tidning.
   Avslutningsvis önskas läsarna och andra en trevlig sommar full av 
idrottsaktiviteter såväl i nutid som i arbetet med att dokumentera vår 
idrottshistoria.

                                                                                             Tommy Wahlsten
                                                                                             WIS ordförande

Tommy Wahlsten

                                                                                                                                                                            Foto: Leif Svensson

Vi på redaktionen önskar er alla en skön 
och avkopplande sommar!
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INFORMATION FRÅN IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP OCH 
FÖRENINGAR M. FL. I VÄSTERGÖTLAND 

Alingsås Idrottshistoriska
Sällskap

har ”Öppet hus” i klubblokalen,
 Östra Kyrkogatan 3 (in på gården),

 måndagarna 3 sept, 1 okt och 5 nov kl 15 - 18

Välkomna!

Norra Strömgatan 38
ALINGSÅS

Telefon 0322-10204
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Årets bok

Västgötafotbollens 1900-talshistoria
Boken är på 421 sidor och innehåller över 600 
lagbilder på herr o damlag.
Fotbollsförbundets historia presenteras med 
dess ordföranden genom åren m.m.
Boken är mycket läsvärd.
Boken köpes genom distriktets Idrottshistoriska 
sällskap/föreningar (se sid 30 denna tidning). 
Den kan även beställas per tel. 0510-24919, 
070-4949985.
Boken kostar 240:-



Vadsbo IHS på museibesök i Vänersborg
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap besökte 
den 26 april idrottsmuseerna i Vänersborg 
tillsammans med den gymnasieklass från 
Vadsbogymnasiet i Mariestad, som man 
haft en del samarbete med.
Ragnar Nilsson från Vänersborgs Idrotts-
historiska Förening, som varit med sen 
starten av museerna på 1980-talet, inled-
de med en kort historik om hur museerna 
startade och vilka föremål och samlingar 
man betraktar som de mest intressanta.
De 20-talet gymnasieeleverna uppskat-
tade besöket och var mycket nöjda med 
resan.

                                          Bo Zackrisson

Alingsås Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte

Gunnar Ryberg delade ut stipendier och diplom till Vicky Andersén och David Svensson.  AIHS nya kas-
sör, Barbro Karlsson, överlämnade blommor. T. v. syns mötesordföranden Hjalmar Andersson.

Alingsås IHS 15:e årsmöte den 12 mars 
hade samlat drygt 50 deltagare. En tyst 
minut hölls för tre avlidna medlem-
mar: Ivar Svensson, Nils Hultstrand 
och Ingemar Davidsson. 
   Mötesordföranden Hjalmar Andersson 
klubbade snabbt igenom dagordningen 
och kunde notera att styrelsen för första 
gången fick en kvinnlig ledamot. Barbro 
Karlsson – med aktivt förflutet i KFUM 
Alingsås och OK Skogshjortarna – valdes 
till ny kassör efter Alvar Munter, som av-
böjt omval. Den gode Alvar blir dock kvar 
i styrelsen – där han varit kassör sedan 
starten 1992 – eftersom han blomsterhyl-
lades och utsågs till hedersledamot. Ny i 
den utökade styrelsen blev också sekrete-
raren Lars Larsson, medan Rune Höglund 
omvaldes för en 2-årsperiod. Berndt Ji-
vesten omvaldes som ordförande.
   Avböjt omval hade också snart 105-åri-
ge revisorn Rolf ”Sneck” Axelsson, som 
avtackades med blommor och utsågs till 
hedersmedlem. Rolf har varit revisor se-
dan AIHS bildades 1992. Ny revisor blev 
Lennart Johansson, medan den andre re-
visorn, Olof Gustafson, omvaldes på 2 år. 
Även valberedningen (Per-Arne Johan-
son, Rune Ramström och Henry Sjögren) 
fick förnyat förtroende.
   Vice ordf Gunnar Ryberg var initiativta-
gare till de stipendier och diplom som han 
efter årsmötet utdelade till Alingsås IF:s 
duktiga unga handikappidrottare Vicky 
Andersén och David Svensson.  
De båda fick 500 kronor var, och även de-
ras tränare Gunnel Löfving-Larsson fick 

diplom. Alla tre fick också ta emot blom-
mor av nye kassören Barbro Karlsson.
Årsmötet avslutades med kaffe och lotte-
ridragning.
                                       Berndt Jivesten

På en halvsida i GöteborgsPosten 
presenterades Alingsås IHS:s nyin-
rättade pris för handikappade.
Den första mottagaren av priset, 
11-åriga David Svensson, förkla-
rade glatt att han siktar mot att 
bli olympisk världsmästare.

Representanter från Vadsbo IHS tillsammans med 
elever och lärare från Vadsbogymnasiet.
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Mini-konferens i Falköping 25 april
30 deltagare från 14 lokala säll-
skap var samlade till en träff i 
Falköping där även SISU och 
Västergötlands Idrottsförbund 
medverkade.

VIF:s distriktschef Sture Gustafs-
son presenterade förberedelserna 
inför 100-års jubileet den 19 ja-
nuari 2008 i Vara konserthus samt 
gick igenom de aktiviteter som är 
planerade uti de lokala idrottshis-
toriska sällskapen / föreningarna.

Kenneth Tidebrink från SISU 
berättade om möjligheterna att 
bedriva förberedelsearbetet i stu-
diecirkelform och uppmanade de närva-
rande att snarast ta kontakt med det lokala 
SISU-ombudet.

Olof Toftby presenterade förslaget med 
Roll-up där de lokala sällskapen tar fram 
15 foton på idrottsprofiler / idrottshändel-
ser inom det egna verksamhetsområdet. 
Dessa Roll-ups finansieras av VIF och 
kommer att finnas i Vara jubileumsdagen 
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för att därefter återföras till de lokala säll-
skapen. Förhoppningen är också att varje 
kommun dessutom skulle finansiera en 
Roll-ups där 15 foton på idrottsplatser 
/anläggningar i kommunen presenteras. 
Senast i oktober skall dessa foton levere-
ras till Borås IHS som åtagit sig att lägga 
in dessa digitalt för leverans  till firman 
som tillverkar dessa Roll-ups.
Olof informerade också om vår tidning, 

”Westgötarnas Idrottshistoria” 
som skall komma ut med ett jubi-
leumsnummer i form av tidning nr 
4 2007 med utgivning i december. 
Det blir ett extra tjockt jubileums-
temanummer där alla de lokala 
sällskapen skall medverka med 
presentationer från sitt område. 
Tidningen kommer också att inne-
hålla ett antal sidor i färg och den 
kommer att tryckas i en större upp-
laga än normalt för att kunna an-
vändas under jubileumsåret 2008 i 
samband med olika aktiviteter.

Sven-Åke Mökander informerade 
om de lokala utvecklingsplanerna i 

sällskapen / föreningarna och några av de 
närvarande presenterade dessa muntligt.  
De som ännu inte sänt in sina utveck-
lingsplaner ombedes att göra detta så att 
Sven-Åke kan göra en sammanställning 
till sommarmötet i Tidaholm som preli-
minärt är bokat till den 23 augusti.

                                Sven-Åke Mökander

Undertecknad har haft turen att få ärva ”restlagret” efter bröderna Stig och Leif Magnussons sportaffär SM-sport i Vedum och Nos-
sebro från 1960- och 70-talen. I samlingen återfanns bl.a. två plattor med uppsatta klubbmärken i tyg och galon från Västergötland. 
Några av dem är oidentifierade. Kan läsekretsen hjälpa till att identifiera följande klubbmärken? 

Carl-Owe Johansson, Kålles Rekord-Magasin, Tråvad, tel.0512-140 12.

Efterlysning av klubbmärken

              1                                             2                                       3
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                                                                                                               Foto: Tommy Wahlsten

En bild från konferensen i Falköping där vi ser ryggen på Folke 
Brink, Lidköpng och t.h. på första raden sitter Karin Monsén-
Karlsson och Hasse Rosendahl från Trollhättan och vid bordet 
bakom syns Sven-Åke Mökander från Alingsås och Carl-Owe 
Johansson från Tråvad. 



Kinna IF
Ur Rekord-Magasinet nr 23 1956

KINNA IDROTTSFÖRENING bilda-
des 1922 och är en mångsidig fören-
ing. Klubben har sektioner för fotboll, 
handboll, fri idrott, gymnastik, orien-
tering och ishockey. Den senare sektio-
nen nybildad.
Kinna IF lät för första gången tala om sig 
i större sammanhang 1953-54 då div. III 
Götaland hemfördes. Kinna vann för öv-
rigt den serien överlägset, hela sju poäng 
före närmaste lag Tidaholms GIF. Kin-
nas tabellrad efter avslutad serie såg ut så 
här:
      sp.    v.    oa.    f.    mål         p.
      18    15   1       2    38-20      31

Efter denna meriterande serieseger tog så 
Kinna steget upp i div. II Götaland - den 
säsongen i den s. k. mammutserien med 
14 lag. I detta veritabla getingbo som div. 
II Götaland då var, klarade sig dock Kinna 
ganska hyfsat och kom på elfte plats och 
klarade nytt kontrakt på 20 poäng.
   Säsongen som pågår är således den an-
dra i div. II. Tyvärr har inte säsongen varit 
lyckosam för västgötarna men ännu finns 
dock chansen för de röd-blåa att förnya 
sitt kontrakt.
   Kinnas spelare består till största delen 
av egna produkter som kommit från juni-
orleden och avancerat vidare. Den bäste 
splaren i Kinna, den kring vilken spelet 
rör sig är den utomor-
dentlige centerhalven Tage Reidel. Han 
debuterade I A-lagssammanhang när han 
var endast 16 år och gör följaktligen sin 
17:e säsong i representationslaget. Tage 
Reidel började som 14 åring i juniorlaget. 
En annan spelare som man fäster sig vid 
i laget är målvakten Arne Andersson, vars 
specialitet och styrka är s. k. reflexrädd-
ningar på närskott. Många motståndarfor-
wards har säkerligen med förundran lagt 
märke därtill... Tidigare innern, numera 

ytterhalven Göte Larsson tillhör också 
de bättre i Kinna. Göte Larssons känne-
tecken är ett vårdat spel och en mycket 
god bollbehandling. De bästa skyttarna är 
Gunnar Bank och Arne Knutsson.
   Kinna IF har släppt till en del spelare 
till storklubbarna under årens lopp och 
bland andra märks Kinna Gustafsson till 
Elfsborg, »Lalle» Erander till Gårda BK 
och Åke Engvall till Örebro SK.
   Klubben har en hel del spelare som 
representerat landskapslaget och bland 
dessa är: Tage Reidel, Arne Andersson, 
Göte Larsson, Gunnar Bank och Roger 
Skoglund.
   Kinna IF spelar sina hemmamatcher
på Viskavallen som har ett publikrekord 
på 5.611 personer satt i matchen mot Elfs-
borg förra säsongen. Idrottsplatsen har 
dock större kapacitet.

Kinna IF 1956
Stående fr. v.: Roger Skoglund, Gunnar Bank, Tage Riedal, Per-Olof Almqvist, Arne Knutsson och Rune 
Arvidsson.
Knästående fr. v.: Göte Larsson, Gunnar Pettersson, Arne Andersson, Börje Ekdahler och Bertil Bank.

Kinna Idrottsförening har följande upp-
ställning:
Målvakt: Arne Andersson, f. 9.11. 1927, 
textilarbetare.
Högerback: Gunnar Pettersson, f. 31.10. 
1927, kommunalarbetare.
Vänsterback: Börje Ekdahler, f. 6.1. 
1928, köpman.
Högerhalv: Göte Larsson, f. 1.3. 1923, 
textilarbetare.
Centerhalv: Tage Reidel, f.21.4.1923, 
skoarbetare.
Vänsterhalv: Bertil Bank, f. 22.4. 1929, 
kontorist.
Högerytter: Roger Skoglund, f. 27.1. 
1936, textilarbetare.
Högerinner: Gunnar Bank, f. 28.1. 1928, 
kontorist.
Centerforward: Arne Knutsson, f. 22.11. 
1934, lagerbiträde.
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Årets bok ”Västgötafotbollens 1900-talshistoria”
Förbeställda exemplar och 
ytterligare upplaga för försäjlning  
av  boken ”Västgötafotbollens 1900-
talshistoria” har levererats ut till våra 
sällskap/föreningar. Även samtliga 
fotbollsföreningar i Västergötland har 
fått sina ex..
Detta innebär att att 427 ex är levererade. 
Övrig försäljning går rätt bra och bland 
våra sällskap/föreningar leder Falköping 
med över 100 sålda böcker.

Tidningarnas recensioner
Tidningarnas recensioner har varit 
positiva.

Citat från 
Skövde Nyheter: ”Förutom ren 
fotbollsfakta finns ett stort kapitel 
med kuriosa, roliga händelser och 
anekdoter”.
TTELA: ”Boken är onekligen 
ett mastodontarbete som alla 
fotbollsintresserade nu kan ta del av”.
Nya Lidköpings tidning: ”Den som 
älskar fotboll har fått något nytt att 
gräva ned sig i, boken innehåller godis 
för nostalgikerna, vem har hört talas om 
Tådene IF t. ex.”.

Arbetsgruppen för boken 
vädjar till sällskapen/föreningarna att 
alltid ha boken till hands.
Undersök möjligheterna att sälja boken 
genom bokhandlare, bibliotek samt till 
fotbollsintresserade när ni besöker våra 
fotbollsarenor.
Boken är billig och lättsåld.

                                              Folke Brink  
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Evenemangshall på Tånga Hed
En fotbolls- eller en evenemangshall? 
Tånga Hed eller Gullhögen? För eller 
emot? Nog har det varit en del att ta 
sig igenom för att få hallen på plats på 
Tånga Hed i Vårgårda. Nu står den 
där och idag är de flesta överens om att 
detta var precis var Vårgårda kommun 
behövde.
Farhågorna att hallen, med sin storlek av 
75 x 55 meter, skulle fördärva camping-
området på Tånga Hed har, som tur är, 
inte slagit in och det är knappt att man ser 
byggnaden när man kör förbi camping-
området på Landavägen. I stället flyter 
den in på ett alldeles utmärkt sätt och med 
de byggnader som redan fanns. Hallen är 
också hopbyggd med de sanitära och på 
sikt kommer den även att anslutas till den 
gamla militärmatsalen.

De första riktlinjerna
2002 drogs de första riktlinjerna upp och 
som kom att förändra bilden av det gamla 
militärområdet. Mannen bakom detta var 
Arne Johansson, som då jobbade som 
enhetschef på Tånga Hed. Arne fick så 
småningom gehör för sina tankar och 
det bildades också en styrgrupp med Per 
Sjöstrand och Gabor Hacker, som båda 
representerade Vårgårda IK samt Bengt-
Åke Mökander och Kjell Karlsson från 
Vårgårda kommun: En första hallritning 
gjordes av Tommy Byggare.
   Under 2003 fortsatta arbetet med stu-
diebesök på ett antal platser i landet. Man 
undersökte olika alternativ för placering 
av hallen, där idrottsplatsen var ett av al-

ternativen, men där detta ströks på grund 
av allt för stor påverkan mot Tångreser-
vatet.
   Under 2004 fortsätter gruppen oförbru-
tet och tankarna har då gått från en fot-
bollshall till att bygga en evenemangshall 
och att på så sätt ge större utrymme för en 
mängd olika aktiviteter. En kommunal ar-
betsgrupp bildades under ledning av kom-
munchefen Kjell Karlsson och det ansök-
tes om pengar från bland annat Svenska 
Fotbollförbundet samt Boverket. Därtill 
ansökan till kommunen och till budgetbe-
redningen.

Kommunen gör tummen upp
Under 2005 gör kommunen tummen upp 
med ett bidrag till hallen på 5 miljoner 
kronor och sedan även att man kommer 
att gå i borgen för två miljoner. Noteras 
skall att de 5 miljonerna endast kunde 
tas i anspråk om hallen skulle byggas på 
Tånga Hed. En annan placering av hallen 
hade ändrat förutsättningarna helt.
Framtidsgruppen gör klart sin utredning 
och slutrapport och ett stort sponsringsar-
bete inleds genom Gabor Hacker och Per 
Sjöstrand samt Patrik Ekelund drar igång 
i Vårgårda IK:s regi.
   Under 2006 rullade arbetet på och till 
slut var allt klappat och klart för att köra 
spaden i jorden. Närmare bestämt 2006-
08-15. Allt under nybildade Tånga Hal-
len AB:s ledning och som idag ägs av 
Vårgårda IK. Dryga sju månader senare 
är i stort sett allt på plats och det första 
arrangemanget är avverkat i samband 

med att Tånga Futsal-ungdomscup i fot-
boll avslutades den 25 mars. För övrigt 
en dundersuccé, där alla var lyriska över 
hallen och där avundsjukan lyste igenom 
i mångas ögon.

Tillkommit med hjälp av många
En byggnad som har tillkommit med hjälp 
av många och inte minst från Vårgårda-
företaget Stålprofil AB och familjen Haf-
ström. Frågan är ändå om det blivit någon 
hall utan eldsjälarna Patrik Ekelund, Pelle 
Sjöstrand och Gabor Hacker, med flera? 
Därtill skall en tanke ägnas alla sponsorer, 
företag och stödet från kommunen. Nu är 
man inne på 2007 och jobbet med hallen 
och inte minst att marknadsförningen går 
också vidare.

En fantastisk byggnad
Vad säger då Arne Johansson, om det han 
för drygt fem år sedan var med och drog 
igång?
- En fantastiks byggnad, säger Arne och 
att den lyfter hela Tånga Hed torde alla 
idag vara överens om. Så var det dock inte 
i början men det är historia idag.
- Nej det här känns bara bra och det glä-
der mig att Vårgårda IK fortsatte projektet 
och att man idag gett Vårgårdaborna rik-
tig en aha-upplevelse. Så är det för mig 
och inte minst när man är i hallen och det 
är inte utan att det spritter i benen på en 
gammal fotbollsspelare.

                           Nils Gunnar Andersson
                           Wårgårda IHS

Träff i fyrklöven
Den 18 april träffades sällskap från Ti-
bro, Wadsbo, Skara samt Liddköping   
för att diskutera framtiden. 18 perso-
ner deltog.

Frågorna var: 
   Hur står det till i respektive sällskap?,    
   Vad kan vi göra?  
   Hur gör vi?

Efter livliga diskussioner under gruppar-
betena kom en del nya idéer fram. Dessa 
var:
   Marknadsföring
   Föreningsträffar 
   Press 
   Gymnasieskolor
   Inbjudan till våra möten 40 + 
   Ungdom stipendium 
   Flera damer i rörelsen
   Hemsida 
   Ungdom

Flera av dessa förslag var nytän-
kande såsom att få kontakt med 
skolor. Där kan finnas intresse-
rade elever som har historia som 
sitt ämne.
Att anordna möten och inbjuda 
personer som är 40+.
Intresset för sällskapet kan ökas 
genom att utdela ett stipendium 
till kille/tjej.
Fler damer kan värvas till verk-
samheten genom att dokumentera 
fler damidrotter.
Öka intresset för Internet (Hemsi-
da) inhämta råd och kunskap från 
VIF och Sisu
Efter några timmar avslutades 
träffen och Wadsbo bjöd in till 
nästa träff i slutet av maj.
                                  
                                  Folke Brink

Grupparbete
Fr. v.: Bängt Lundberg, Tibro, Olle Magnusson, Skara, 
Eiler Johansson, Vadsbo, Bengt Bengtsson, Lidköping och 
Bo Zackrisson, Vadsbo.



FAIK-orienteraren Arne Johansson 
blev världsmästare tre gånger

Som 12 åring deltog Arne Jo-
hansson, Falköping i en nybör-
jarkurs i orientering arrang-
erad av Falköpings AIK. Han 
blev från början rejält biten av 
sporten. Det som skrivs här om 
Arne är saxat dels ur olika täv-
lingsreferat som undertecknad 
skrivit som reporter för Falkö-
pings Tidning och dels från an-
dra sportreportrars referat från 
Arnes ”storhetstid” som oriente-
rare 1969-1976. Under dessa sju 
år blev Arne tredubbel svensk 
mästare, femdagarssegrare och 
tredubbel världsmästare. Med 
andra ord en tävlingskarriär 
utan motstycke.

Arne var noggrann och hade 
lätt för att lära
Undertecknad hade förmånen att 
tillsammans med ytterligare kurs-
ledare ha Arne som deltagare i en 
nybörjarkurs 1962. Han hade en 
enastående begåvning som han 
lätt tillgodogjorde sig i orien-
teringssporten. När han sedan 
sprang tävlingar i yngre junior-
klassen kom segrarna på löpande band. 
Han förberedde sig alltid omsorgsfullt 
inför tävlingar. Helst på egen hand utan 
omgivningens vetskap. Han var alltid 
topptränad inför tävling.

Tre Svenska Mästerskap
Som 18 åring ställde Arne upp i junior 
SM 1968. Det avgjordes i skogarna utan-
för Uppsala och segern kom som ett brev 
på posten. 1969 blev ett träningsår då han 
framförallt byggde på sin orienteringstek-
nik. 1970 blev han återigen svensk mäs-
tare nu i äldre juniorklassen. Tävlingen 
avgjordes detta år i Kristiansstadstrakten. 
Arne förbättrade också sin löpförmåga 

för varje år och bedömdes snart som en av 
världens löpstarkaste orienterare. Samma 
år 1970 arrangerades 5 dagars i Skåne 
med Arne som segrare i äldre juniorklas-
sen. 1974 års SM vecka gick i Västergöt-
land närmare bestämt i Vikaskogen nord-
väst om Karlsborg. Rapporter från skogen 
visade på sekunddramatik om segern. Det 
blev Arne som därmed tog 
sitt tredje svenska mäster-
skap.

Fallskärmsjägare
20 årig var det militärtjänst 
som gällde med mycket 
hård träning som fall-
skärmsjägare i Karlsborg. 
Svensk expertis menade att 
Arne var ett av de största 
löften som någonsin kom-
mit fram inom orienterings-
sporten. Flera meriterande 
segrar kunde noteras detta 
sista år som junior.

Fick Falköpings Tidnings 
idrottssköld 1971
21 år gammal och förstaårs-
senior fick Arne efter alla 
framgångar hittills mottaga 
F T:s idrottssköld.

Tre VM starter = Tre seg-
rar
Arne lär ha yttrat i en in-
tervju 1971 att ”det skulle 

vara roligt att kröna sin tioåriga 
orienteringsbana med en plats i 
VM laget. Efter tre perfekta test-
lopp inför uttagningarna till VM 
i Tjeckoslovakien 1972 var det 
så dags för det första VM löpet. 
Arne gjorde en strong insats i bud-
kavlelaget och kunde vända hem 
med en guldmedalj i bagaget. Tre 
år senare kom VM året 1974 och 
då i Danmark. ”Bäst när det gäl-
ler” är ett uttalande som man hört 
många gånger om Arne, alltid väl-
tränad, lugn och avspänd och opå-
verkad inför stora tävlingar. Arne 
fanns med i kavlelaget på tredje 
sträckan. Han gav Bernt Frilén fle-
ra minuters försprång som denne 
förvaltade till seger för Sverige. 
1976 flyttade Arne till Fjärås och 
började tävla för Fjärås AIK. Det-
ta år avgjordes VM i Skottland. 
Arne höll ställningarna som en av 
Sveriges bästa seniorer. Han fick 
springa sin tredje VM kavel och 
nu tillsammans med Erik Johans-
son, Gert Pettersson och Rolf Pet-
tersson. Laget vann en överlägsen 
seger med Norge på andra plats.

Arne är fortfarande aktiv på motionsnivå 
i skogen ofta tillsammans med barn och 
numera tävlande för Gustavsbergs Ok.

                                    Ingvar Johansson
                                       Falbygdens IHS

Fredrik Belfrag intervjuar Arne Johansson efter 
SM-seger i klass H21 1974.

Arne Johansson, Årets FAIK:are 1972
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Skall vi möta Elfsborg i returmatchen 
före eller efter sommaruppehållet?
Frågan ställdes inte vid ett samman-
träde med en allsvensk fotbollsklubb. 
Nej, det var ordföranden i Piratens IF 
som hade den på dagordningen vid för-
eningens sista månadsmöte.
   Vad är då Piratens IF för en förening? 
Jo, det är en sammanslutning på ett 30 
tal grabbar i 14-15 årsåldern som ver-
kar i Vara.
Häromdagen skulle Piratens IF ha må-
nadsmöte och SkLT VA. var också med 
på ett hörn i föreningens egen klubblokal. 
Ordf, är B. Andersson, som var med och 
tog initiativet till Piratens IF. Klubben bil-
dades den 27 januari i år och har redan 
hunnit med en hel del. För en vecka se-
dan var således klubbens fotbollslag nere 
i Borås och slog Elfsborgs ungdomslag 
med 3-2. Nu skulle det bl. a. beslutas om 

returmatchen.
   Före sommaruppehål-
let skulle matchen gå. Alla 
var eniga och ordföranden 
fastslog detta med att slå 
ordförandeklubban i bor-
det. Klubban har förresten 
en av medlemmarna gjort i 
slöjden.

10 OLIKA GRENAR
I en del av frågorna blir det 
livliga debatter. Så var fal-
let när man beslöt att slopa 
sektionen för boxning. 
Nåja, antalet sektioner kan 
ju räcka ändå. Inte mindre 
än 10 olika grenar syss-
lar klubben med, och en 
sektionsledare är vald för 
varje.

När Piratens IF hade måndagsmöte var melemmarna talrikt för-
samlade. Vid bordet sitter föreningens ordförande, Bengt Anders-
son (till vänster) och sekreteraren vid mötet, Claes Andersson.

9

Piratens IF - en ungdomsförening med intensiv men kort verksamhet
Piratens IF var namnet på en 
ungdomsförening som var mycket 
aktiv i Vara och på Varaslätten under 
några år i början på 1960-talet. Det var 
ett gäng grabbar i 14-15-årsåldern som 
bildade föreningen.
- Att föreningen kom till stånd berodde 
mycket på att det inte fanns någon 
förening i Vara som tog ungdomsidrott 
på allvar under den här tiden. Vi tog 
därför saken i egna händer och det blev 
full fart från början, berättar Bengt 
Andersson som var initiativtagare och 
Piratens förste ordförande.

Besegrade Elfsborg
Fotboll var ändå det som dominerade 
verksamheten från början. Första stora 
uppdraget blev att möta Elfsborgs pojklag 
i Borås. I en förmatch till det allsvenska 
mötet Elfsborg-Örebro
(den 7 juni, 3-3 inför en publik på 12.102 
– red. anm.) vann de unga Varakillarna 
med 3-2. På hösten blev det returmöte på 
Torsvallen och även då segrade Piraten. 
Jan-Erik Siesing fick pokal för sina två 
mål och bäste man i laget.
1962 utspelade sig den verkliga dramatiken 
för Piratens IF. I kretsmästerskapet för 
pojklag avancerade Piraten till final och för 
motståndet där stod Magra IS. På bortaplan 
blev det 0-0 även efter förlängning. 
Returen i Vara slutade också oavgjord (1-
1) trots ny förlängning. Avgörandet ägde 
rum på neutral plan (Nossebro) och där 
blev det förlust med 2-1. I SkLT-referatet 
står det bl a att ”Piraten fick klara sig utan 
strategen Ingemar Ohlin i finalen”.
I ett reportage i NLT från december 1961 
beskrivs hur aktiv föreningen snabbt blivit. 
Från början var åldern på medlemmarna 
satt till 15-17 år, men på hösten 1961 
togs beslut om att höja denna ytterligare 

några år. Antalet medlemmar var då 68. 
Det berättas också att Vara SK vid den här 
tiden fått upp ögonen på vad som hände 
på ungdomsfronten. Vi citerar NLT: 
”Man kan lätt tänka sig vad detta skulle 
innebära för Vara SK om några år. Detta 
har också Sportklubben upptäckt varför 
man försiktigt antytt om inte Piraterna 
skulle vilja gå in i VSK:s ungdomssektion. 
Namnet skulle de få behålla. Ännu så 
länge anser man sig inom Piraterna inte 
vilja vara med om denna inlemning.”

Mer friidrott
Även om det fanns många sektioner var 
det fotboll som dominerade. Efter närmare 
två började fotbollen fungera i Vara SK 
och därför beslutades att det istället skulle 
satsas på friidrott i större utsträckning. Ivar 
Olsson  - som var rektor på Yrkesskolan i 
Vara – engagerades som tränare. Det var 
också under en period både bredd och bra 
resultat från de unga piraternas sida.
De ambitösa krafterna i Piratens IF 
var på alerten på många sätt. Den store 
domarprofilen Curt Liedberg kom och 
berättade om sin karriär och särskilt från 
en resa till Ryssland där han dömt en 
internationell toppmatch.
Dåtidens friidrottsstjärna nummer ett Dan 
Waern kom också till Vara och gav såväl 
träningstips som att han berättade om sina 
framgångar på världens friidrottsarenor. 
Väldigt många Varaungdomar samlades 
vid detta tillfälle.
-Så här i efteråt kan man väl utan att skryta 
säga att vi hade fin bredd på verksamheten 
med tanke på att vi alla var så unga och 
oerfarna, säger Bengt Andersson.

Lurade på pengar
För att få hjälp med föreningen som 
växte på olika sätt engagerades en äldre 

person för att hjälpa till på olika sätt med 
kontakter. Det visade sig dock efter ett tag 
att föreningen blev lurade på pengar som 
samlats in på olika sätt.
- Att vi blev bedragna ekonomiskt av 
en idrottsprofil som många såg upp till 
kändes förstås tufft. Det var nog det som 
tog död på Piratens IF lite tidigare än vad 
som annars varit fallet, säger Bengt.
Det viktigaste kanske ända var att Vara SK 
på allvar förstått vikten av att ha en riktig 
ungdomsverksamhet. Allt sedan dess har 
ju VSK vuxit ut till en klubb med mycket 
stark satsning på ungdomar.
- Trots allt var ju Vara SK klubben i hjärtat 
för många av oss. Vi unga killar lärde oss 
ändå säkert en hel del under den tid som 
vi höll igång Piratens IF, kommenterar 
Bengt.

Bildade allians
Bengt Andersson fick för övrigt blodad 
tand när det gällde att skapa nya 
idrottsorganisationer. Han tog nämligen 
1964 som reporter på Skaraborgs Läns 
Tidning initiativet till bildandet av 
Varaslättens fotbollallians.
- Det var inspirerande att samla de 
olika fotbollsklubbarna på Varaslätten 
i en organisation. Glädjande nog finns 
Alliansen kvar än i dag och det känns 
väldigt kul, säger Bengt.

Klippet nedan är från Skaraborgs Läns 
Tidning 17 juni 1961 där den legendariske 
redaktören Karl-Erik Borg – signatur 
Borgen – varit och besökt den nya 
föreningen.

               Nedtecknat av Bengt Andersson
               Vara Idrottshistoriska Sällskap

Ur Skaraborgs Läns Tidning 17 juni 1961

                 Forts. nästa sida



Vadsbo Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskaps års-
möte gästades av Färjestads och Tre 
Kronors f.d. materialförvaltare Ro-
land Hassel, som på ett medryckande 
sätt berättade episoder från sina 30 år 
i ishockeyns tjänst. Karriären började 
som ledare i Gullspångs IF på 1960 ta-
let och har sedan gått via Bofors och 
Färjestad till Tre Kronor där han varit 
”materialare” både på senior  och ju-
niorsidan.
För den oinvigde är det nästan ofattbart 
vilken omfattning arbetet som material-
förvaltare i den materialintensiva sporten 
ishockey innebär. Det är en mängd saker 
som skall vara på plats inför en match el-
ler turnering. Spelardräkter, tvättade och 
upphängda, slipade skridskor och inte 
minst klubbor. Att hålla reda på spelarnas 
klubbor är inte det minst besvärliga, vem 
som skall ha högerhookade, vänsterhoo-

Två VM-etusiaster, Roland Hassel och Christer Carnegren, 
träffades på årsmötet.

Vadsbo IHS omvalde ordförande Bo Zackrisson tackar Roland 
Hassel för ett underhållande framträdande.

kade, långa eller korta. För att 
inte tala om slipningen av skrid-
skorna, som idag är en hel ve-
tenskap. Här berättade Roland 
att han haft en hel del diskus-
sioner med Färjestadsspelaren 
Fokin innan de kom överens 
om det var Rolands sätt att slipa 
skridskorna eller Fokins sätt att 
åka som var orsaken till att det 
inte fungerade. Här fick jag rätt 
till slut säger Roland och tilläg-
ger att han och Fokin än idag 
är de bästa kompisar och håller 
kontakten.
   Roland berättade också om 
uppdragen han haft åt Svenska 
Ishockeyförbundet med bl.a. 
ansvaret för de gästande natio-
nerna i samband med Sweden 
Hockey Game i Globen under många år. 

En speciell grej var hur lagen 
tilldelades omklädningsrum 
efter sin status. Kanada skulle 
ha det bästa och ibland blev det 
diskussioner om vilket rum som 
var bäst. Kanada är också den 
nation som har i särklass flest 
ledare och mest materiel med 
sig till en sådan turnering.
   Roland Hassel berättade 
också om de många profiler i 
världshockeyn som han träf-
fat och blivit bekant med. En 
ledare som han har en speciell 
relation till är den ryske legen-
daren Tarasov, som han träffat 
vid flera tillfallen även under 
senare år. Bland spelarna håller 

Roland Mats Sundin för att vara den bäste 
spelare han träffat både på rinken och ut-
anför. Ett proffs i dess bästa bemärkelser i 
alla situationer.
   Roland hade också med sig och vi-
sade upp program och souvenier från en 
mängd turneringar och mästerskap. Det är 
inte många VM  och OS turneringar under 
de sista 30-40 åren som inte haft Roland 
Hassel som besökare.
   När det gäller årsmötesförhandlingarna 
blev Bo Zackrisson omval som ordföran-
de, Lars Åke Bergman vice ordf., Börje 
Carlsson kassör och Björn Jansson sekr. 
Övriga i styrelsen är Stig Brånfelt, Sven 
Hjort och Eiler Jansson. Suppleanter i sty-
relsen är Olle Malmborg och Åke Wall-
dén.
                                          Bo Zackrisson
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    - Vår fotboll har redan gått sönder. Skall 
vi köpa en ny? Ordföranden hinner inte 
ställa frågan förrän ordet begärs från flera 
håll. Alla var överens om att en ny boll 
måste man köpa och priset fick hålla sig 
omkring 30 kronor.
   Klubben har dräkter till ett lag. Blått 
och vitt är föreningens färger. Det blir tal 
om att två, lag ur klubben skall spela en 
match.
   - Dräkterna räcker ju bara till ett lag. 
Vad skall det andra laget ha på sig för 
dräkter?
    - Svarta träningsoveralls.
    - Det har inte jag... Och inte jag hel-
ler..,
   - Då får B laget spela med bar överkropp   
för det har väl alla, säger en av de pigga 
grabbarna.

FÖRÄLDRARNA 
NÖJDA
Den egna lokalen betalar man 20 kronor 
för i månaden. Möblerna har pojkarnas 
föräldrar släppt till. Men mer behövs, och 
ordf. efterlyser ett sängöverkast och ett 
bord till köket. Föräldrarna är för övrigt 
mycket positivt inställda till grabbarnas 
egen klubb och när man spelade matchen 
mot Elfsborg ställde pap -porna sina bilar 
till förfogande. Matchen gick förresten 
som förmatch till Elfsborg Örebro, som 
grabbarna fick beskåda gratis.

FRITIDSGRUPP .
Piratens IF är sedan den 18 april med i 
Riksidrottsförbundet. En fritidsgrupp har 
man haft i verksamhet.
   Styrelsen består av: Bengt Andersson, 
sekr. Christer Andersson och kassör Hans 

Lager. Dessutom har man följande sek-
tionsledare: Ishockey: Jörgen Karnevi. 
Fotboll: Hans Lager. Skridsko: H. 0. Pers-
son. Fri idrott: Bengt Andersson. Bandy: 
Erik Fridefors. Basket  och handboll: B. 
Persson. Tennis: Reier Lind. Badminton: 
Jan Erik Siesing. Orientering: C. Anders-
son. Bordtennis: Ivar Boström.
   Dessutom kommer Piratens IF att ta 
upp simning på programmet, så nog finns 
det att välja på när det gäller fritidssys-
selsättningar. Det räcker också till för nya 
medlemmar, som är välkomna att bli med 
i Piratens IF.
                                                     Borgen  

OBS! Den dåliga kvalitén på bilden beror 
på att den är rastrerad och skannad från ett 
mycket gulnat tidningsurklipp.
                                            WI:s redaktör

Forts. från föreg. sida ”Piratens IF - .....”



Friidrott i Nårunga för 100 år sedan
Gottfrid Benjaminsson på olympiska höjder!

Ur Alingsås Tidning 2006-05-05

GOTTFRID BENAMINSSON
från Nårunga, född 1892, var en mångkun-
nig person. Men hans liv blev kort, bara 37 
år.

Allan Furendal (tidigare Benjaminsson) 
är född och uppvuxen i Nårunga, men 
bor sedan 1950 i Karlskoga. Han har här 
skrivit om sin far och sina idrottande far-
bröder.
   Tänka sig att farbror Gottfrid för 100 år 
sedan   på en gårdsplan i Nårunga   preste-
rade resultat som skulle kunnat ge olym-
pisk medalj!
Friidrott, ja idrott över huvud taget, var 
väl ett ganska okänt begrepp på landsbyg-
den för 100 år sedan. Nårunga var på den 
tiden en isolerad plats. Bilar och cyklar 
var en sällsynthet. Men det fanns några få 
entusiaster som ägnade sig åt sport.
   Jag har funderat på vad omgivningen 
tyckte och tänkte. ”Inga nötta te” var nog 
den allmänna uppfattningen. Stora starka 
karlar ska väl arbeta och inte hålla på och 
hoppa och springa som barnungar!

IDROTTANDE BRÖDER 
Min far, Rickard Benjaminsson, född 
1884, och hans bröder var idrottsintres-
serade, starka och spänstiga. Och kanske 
lite äventyrliga och påhittiga. Den spän-
stigaste av bröderna var Gottfrid, född 
1882.
   Han var framförallt en mycket duktig 
stavhoppare för sin tid. Jag frågade min 
far Rickard hur högt Gottfrid kunde hop-
pa. Mellan 5 och 6 alnar, mycket högre än 
vi andra. Rickard klarade ungefär 4 alnar.
   Det var alnar, fot och tum som gällde 
på den tiden, och en aln är som bekant 
60 cm. Gottfrid hoppade således 300-360 
cm. Törs man gissa på 330 cm? Hur bra 
var det i så fall?
   Vid olympiaderna 1896 och 1900 var 
segerresultatet just 330 cm och år 1904 
nådde segraren 350 cm. Jag har utan 
framgång sökt resultat från eventuella SM 
-tävlingar.  
   Tänk om Gottfrid fått vara med i de 
olympiska spelen! Men han var i alla 
fall med som åskådare vid olympiaden i 
Stockholm 1912. Då var han 30 år, gift 
och stadgad karl.
   Gottfrid excerserade beväring (gjorde 
lumpen) vid Fristad Hed år 1903. Det 
skulle hållas regementsmästerskap i stav-
hopp och Gottfrid var favorit, berättade 
min far. Ansvarigt befäl höll på en annan 
hoppare så Gottfrid tilldelades vakttjänst. 
Mygel redan på den tiden!

GOTTFRIDS AVHOPPSTEKNIK
Här kommer Gottfrids egen dokumenta-
tion väl till pass. Bilderna här intill togs 
för cirka 100 år sedan!
   Gottfrid passerade med sidan vänd mot 
ribban, vilket stämmer väl överens med 
min fars beskrivning. Han borde hoppat 
ännu högre, om han hade lyckats vända 
om helt och hållet med magen/bröstet mot 
ribban.
   Jag har diskuterat detta med   en god vän, 
före detta stavhoppare och mångkampare, 
John Erik Eriksson i Karlskoga.
   För att passera på optimalt sätt måste 

man vända i luften på väg upp med hjälp 
av en pendelrörelse. Det är näst intill 
omöjligt med stel trästav. Barmbustav, 
liksom stålstav, som John Erik använde 
på 1960 talet, hade en viss elasticitet som 
möjliggjorde denna pendelrörelse.
 Den position som bilderna visar med 
kroppen i vinkelrät ställning mot staven 
måste kräva en mycket hög armstyrka och 
smidighet.
   Staven var av tätvuxen gallringsgran. 
Studerar man bilderna riktigt noga ser 
man att Gottfrid var klädd i långkalsonger 
och långbyxor uppkavlade till knäna, 
skjorta med långa ärmar och snörkängor. 
Planen var en gräsvall.

OLIKA SPORTER
Det ordnades inga tävling-
ar i Nårunga på den tiden, 
utan man idrottade hemma 
på gårdsplan vid Greva 
Kvarn och Såg. Det är lite 
märkligt att man höll på 
med stavhopp, som är en 
mycket svår gren. Till och 
med brödernas far, Benja-
min, född 1842, försökte 
sig på stavhopp drygt 60 
år gammal, berättade min 
far.
   De höll även på med kul-
stötning och även där var 
Gottfrid bäst.
   En äldre bror, Fridolf, 
född 1869, var rätt duktig i 
hopp. Man spände upp ett 
snöre mellan två stolpar, 
så högt att snöret låg på 
örat. Det betyder kanske 
cirka 160 cm.
   Min far Rickard hop-
pade cirka 240 cm i stav 
med ryggen mot ribban, 
ingen bra teknik. Han var 
”oslagbar” i armbrytning 

och sprang till Alingsås, tur och retur 
cirka 3,5 mil, för att uträtta ärenden åt sin 
far, Benjamin. Han kunde även gå på hän-
der ända upp i 50 årsåldern.
   Bröderna tyckte även om att bada i den 
härliga Säveån. Gamla foton visar hur de 
tog ansats från en språngbräda och vol-
tade för att hamna i vattnet.

TILL MINNE
Gottfrid Benjaminsson, känd för sin star-
ka fysik, drabbades av spanska sjukan och 
avled 1919, endast 37 år gammal. Han ef-
terlämnade hustrun Hanna och pojkarna 
Ebbe, Sten och Thor 7, 3 respektive 1 år 
gamla.
   Gottfrid var ägare och ansvarig för verk-
samheten vid Greva Kvarn och Såg och 
tillhörande jord och skogsbruk. Men han 
fick således inte möjlighet att berätta för 
sönerna om sitt idrottande. Ingen av dem 
lever heller idag.
Min far Rickard, som stod farbror Gott-
frid mycket nära, har förmedlat underla-
get till denna artikel. Jag ser det som min 
uppgift att dokumentera Gottfrids unika 
idrottsprestationer, liksom övriga bröders 
aktiviteter.
   Gottfrid var en mångsidig person. Han 
var idrottare, fotograf, finsnickare, som 
gjorde egna möbler och träleksaker till 
sina pojkar, han målade tavlor, spelade 
piano och flöjt. För de flesta har han bli-
vit mest känd som fotograf. Många av 
hans bilder har publicerats i böcker och 
tidningar, bland annat i Alingsås Tidning/
Elfsborgs Läns Tidning vid flera tillfäl-
len.

                                         Allan Furendal

GOTTFRID BENJAMINSSON på väg att passera ribban. Ingen 
kom i närheten av hans höjder.
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Idrottsföreningen Kamraterna Vårgårda (1932 - 1941)
Föreningen, som bildades den 4 novem-
ber 1932, var ett resultat av en utbryt-
ning från Vårgårda IF. Det var främst 
B-lagsspelarna som, av någon anled-
ning, kände sig åsidosatta och därmed 
beslöt att ”bilda eget”. 
   Vid det första konstiuerande mötet ut-
sågs följande styrelse: Folke Hagberg, 
ordförande, L. Appelkvist, vice ordföran-
de, E. Öster, sekreterare, Gösta Olsson, 
vice sekreterare, N. Kristensson, kassör. 
Vidare valdes ett utskott för vinteridrott 
och ett för sommaridrott. Så småningom 
hade föreningen sektioner för: Fotboll, 
allmän idrott (friidrott), skidor, oriente-
ring och bordtennis.
   Man anlade även en egen idrottsplats, 
Nya idrottsplatsen, som låg längs nuva-
rande Egnahemsgatan, där senare AB 
Svenskt Konstsilke AB, från Borås, upp-
förde en filialfabrik år 1945. 
   Hos Vårgårda IF var grämelsen stor när 
man fick en konkurrent i samhället, vilket 
VIF:s ”starke man”, Sven Bergsten, inte 
var sen att kommentera i 1932 års verk-
samhetsberättelse, där vi saxar följande: 
”I och med det sammanträde denna be-
rättelse uppläses vill styrelsen uttala sin 
innerligaste önskan, nämligen den att då 
vi nu fått en konkurrerande idrottsför-
ening utöver den förut svårt ekonomiskt 
belastade Vårgårda Idrottsförening var 
och en även de som tänkt på grund av 
ålder ”lägga upp” vinnlägga sig om att 
även detta år kvarstå och verka målmed-
vetet med inbördes enighet och förenade 
krafter söka på allt sätt stödja föreningen 
i sina strävanden hålla dess storhet och 
anseende vid makt samt ej förglömma att 
all idrottsföreningens egendom är en ge-
mensam egendom där alla ha lika rätt och 
lika krav. Kom igen till våren alle man 
de unga för fortsatt utveckling de gamla 
för ny ”come-back”, detta är enda sättet 
att kväva den nya onödigt tillkomna I.F. 
Kamraterna”.
   Nu hjälpte inte dessa ord, utan Vårgårda 
IF fick ”dras med” sin konkurrent i när-
mare ett decennium. Kamraterna blev 

dock ingen större konkurrent på fotbolls-
planen, då VIF hela tiden spelade i en hö-
gre serie.
   I samband med krigsutbrottet, 1939, för-
ändrades situationen dramatiskt för båda 
föreningarna. Bl.a. blev de flesta, av de 
båda föreningarnas fotbollsspelare, inkal-
lade till militär- och beredskapstjänstgö-
ring, vilket medförde att de 
hade svårt att få ihop lag 
till matcherna. Styrelserna 
i de båda föreningarna bör-
jade då, så smått, att inleda 
förhandlingar om en ev. 
sammanslagning.
   Stötestenen i dessa för-
handlingar blev ”hur det 
hela skulle gå till”. Från 
IFK:s sida ville man att 
båda föreningarna skulle 
lägga ned, varpå en helt 
ny förening skulle bildas. 
Denna uppfattning dela-
des dock inte av VIF, som 
ansåg att IFK skulle läg-
gas ned och  uppgå i VIF. 
Därefter kunde man tänka 
sig att antaga ett nytt för-
eningsnamn. Efter många, 
segslitna, förhandlingar 
segrade VIF-alternativet. 
En bidragande orsak var 
att man vid en nystart hade 
fått ansöka om nytt med-
lemskap hos dåvarande RF, 
och alla de specialförbund, 
i vilka man var medlem. 
Dessutom hade man fått 
börja om i fotbollens lägsta 
serie. Beträffande klubb-
namnet fanns flera förslag, 
om vilka man hade en om-
röstning. Man fastnade slut-
ligen för Vårgårda Idrotts-
klubb, trots att det förslaget 
fick minst röster av de tre 
förslag som förelåg. För-
modligen berodde detta på 
att det var det ursprungliga 
namnet vid klubbens bil-
dande 1920. (Namnet änd-
rades kort efter bildandet, 
då flera av medlemmarna 
ansåg att ”idrottsklubb” lät 

Pojklagen från IFK Vårgårda (stående i ljusa tröjor) och Vårgårda IF (knästående i mörka tröjor) 
uppställda i samband med en match omkring 1936.
Stående fr. v.: Per Thimfors, Gunnar Andersson, Tage Knutsson, Allan Hedlund, Rune Fasth, Lennart 
Gustavsson, Ivar Karlsson, Thure Kindgren, Gunnar Sjögren, Ingvar Karlsson och Gösta Isaksson.
Knästående fr. v.: Olle Wijk, Per Svantesson, Roland Jonsson, Stig Lundqvist, Percy Malm, Valdemar 
Andersson, Åke Lundberg, Gösta Aronsson, Rune Ekman, Rune Lindström och Åke Landin.

IFK Vårgårdas A-lag i fotboll omkring 1935.
Stående fr. v.: Sigurd Johansson, Sten Larsson, Olle Sjögren, Tage 
Hagwall och Gunnar Oskarsson.
Knästående fr. v.: Folke Hakberg, Thure Johansson, Karl-Johan 
Andersson, Erland Öster, Folke Oskarsson och Gösta Olsson.

alltför ”borgerligt”. 
   Den 4 augusti 1941 var förhandlingarna 
definitivt avslutade och man valde en ny 
styrelse i Vårgårda IK, i vilken Tage Gill-
qvist valdes till ordförande. Därmed var 
epoken IFK Vårgårda tillända.

                                              Stig Sjögren
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Fotbollsbok och utvecklingsplaner på idrottshistoriskt årsmöte
Rapport från WIS årsmöte i Alingsås 2007-03-17

Redan 1999 tog Westgöta Idrottshis-
toriska Sällskap beslut om att ge ut en 
skrift om alla seriespelande fotbollslag 
i Västergötland. 
Efter mycken möda och många års 
arbete, främst av Harald Jakobsson 
i Älvängen, har den nu kommit ut för 
försäljning i alla lokala sällskap. Här 
presenteras 689 lag med foto och fot-
bollens historia i distriktet gås igenom 
år för år. Västergötlands Fotbollsför-
bund och de första klubbarna får spe-
ciell uppmärksamhet i den 427 sidor 
tjocka boken om ”Västgötafotbollens 
1900-tals historia”.
   Ihop med SISU-idrottsutbildarna har 
det under 2006 organiserats ett utbild-
ningspaket och studiecirklar har ge-
nomförts på en rad platser.

Årsmöte i Alingsås
44 delegater från 12 lokala sällskap sam-
lades under lördagen till årsmöte i Nol-
hagaskolan i Alingsås. Alingsås tog emot 
och välkomnade alla till Nolhaga, som 
idag är skola, park och idrottsområde 
– för 280 år sedan var det Jonas Alströ-
mers lantgård och här odlade han den för-
sta potatisen för matbruk men även tobak 
och färggräs.
   WIS styrelse redovisade ett aktivt år 
med ordförandemöte i Älvängen, som-
marmöte i Lidköping, produktion och 
distribution av fyra nummer av tidningen 
”Westgötarnas Idrottshitoria” (utges från 
Borås), en studieplan producerades med 
titeln: ”Utveckla Din idrottshistoriska 
förening!” och den spreds i Västergötland   
och  i övriga Sverige. 
   Ett nytt sällskap är under bildande i 
Trollhättan och det i Bjärke upphörde un-

der året.

Styrelsen
Styrelsen är väl representerad över di-
striktet – men kvinnliga sidan behöver få 
fler uppdrag, vilket även noterades som 
en utvecklingspunkt.
Tommy Wahlsten från Skövde är ordfö-
rande och Bo Zackrisson från Gullspång 
är vice ordförande. Övriga i styrelsen är 
Sture Pettersson Falköping, Sven-Åke 
Mökander Alingsås, Olof Toftby Borås 
och Folke Brink från Lidköping.
Ragnar Nilsson, Vänersborg, avgick efter 
10 år i styrelsen och efterträddes av Ben-
ny Östh också från Vänersborg.
Som suppleanter i styrelsen sitter Berndt 
Jivesten Alingsås och Karin Monsén-
Karlsson från Trollhättan och adjungera-
de är från Västergötlands IF Dag Wissler 

från Ulricehamn samt Kennth Tidebrink 
Tidaholm som representerar SISU.
Hela valberedningen nyvaldes och här 
blev Britt-Marie Knutsson, Skene sam-
mankallande och ledamöter blev Rolf 
Herrlin, Skara och Rolf Melin, Herr-
ljunga.

Riksidrottsmuseum och lokala utveck-
lingsplaner
På riksnivå ser alla fram emot det nya 
riksidrottsmuseet på Gärdet i Stockholm. 
Här har Riksidrottsförbundet satsat 10 
miljoner kr för att åter kunna öppna mu-
seet efter flera år i förvaringslådor. Mu-
seet invigs sommaren 2007.
   I Västergötland har vi lokala idrottsmu-
seer i bl.a. Vänersborg, Borås och Tida-
holm. Nu är förhoppningen att RF även 
kan satsa något på Idrottshistoriska Riks-
förbundet, så de kommer ur sin ekono-
miska handlingsförlamning.
   På årsmötet i Alingsås gjordes en ge-
nomgång med SISU och uppgiften var att 
ta fram utvecklingsplaner i de olika lokala 
sällskapen. Hur ska man förnya verksam-
heten och hitta nya medlemmar? Till sin 
hjälp har man fått medel från Västergöt-
lands Idrottsförbund, som 2008 fyller 100 
år.
Jubileet skall firas med en fest i Vara kon-
serthus den 19 januari. Med anledning 
av jubileet har de lokala sällskapen fått 
i uppdrag att visa ”Idrottens utveckling i 
samhället under 100 år”. Mängder av ak-
tiviteter och utställningar kommer alltså 
att visas runt om Västergötland med start 
den 19 januari i Vara konserthus.   
   Idag finns det 18 lokala sällskap i Väs-
tergötland med c:a 2200 medlemmar.

                               Sven-Åke Mökander 

Ragnar Nilsson, Vänersborgs Idrottshistoriska Förening, avtackas efter 10 år i styrelsen av WIS ordfö-
rande Tommy Wahlsten. 

Den avgående valberedningen avtackades.
Fr. v.: S Gunnar Peterson, Vänersborg, Ulla Stålheim, Borås och Brynolf Antonsson, Tidaholm. 
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Harry Milton
Till årsmötet i Herrljunga ldrottshistoriska Sällskap 22 mars 2007 
kontaktade föreningen Fil.dr. Harry Milton för att be honom hålla 
föredrag vid mötet. Harry föreslog då att vi skulle gå ifrån det van-
liga med idrottsföredrag och gå in på något helt nytt, vilket vi i sty-
relsen tacksamt gick med på. Bra med nya tag.
Ämnet på föredraget var Franz Kafka ”vad är en Kafka  situation”.
   Harry som är Herrljungagrabb, född i Herrljunga 1938, gjorde succé 
med sitt föredrag och samlade en fullsatt A-sal i Herrljunga kommunhus 
vilket innebär över 100 personer. Ni som läser detta förstår också att HIS 
fick ett välbesökt årsmöte,som ägde rum efter föredraget.
   Efter realexamen i Herrljunga och studentexamen i Alingsås fortsatte 
Harry sina studier i Uppsala där han avlade magisterexamen och avslu-
tade studierna med att avlägga Fil.dr. examen i Göteborg. Harry lade 
grunden för sina idrottsliga meriter i Herrljunga där han tillsammans 
med Per Arne Johansson, Vigar Bartholdsson och John Anders Sjögren 
tillhörde HSK:s juniorlag i fotboll, vilket år 1955 var Västergötlands 
bästa. Förutom fotboll, där han spelade i HSK.s A lag, var han minst 
lika skicklig bandy och ishockey spelare. Under studietiden i Uppsala 
spelade han div.3 fotboll i Vesta. (Div.3 1960 motsvarar i dag Div.1). 
Harry flyttade till Tidaholm där han flera år spelade div.3 fotboll i Tida-
holms GIF och många år som bandyspelare i Tidaholms BK, där han var 
fruktad målskytt.
                                                                                        Sixten Borgvall

Harry ”Tjoffe” Milton håller föredrag i ämnet Franz Kafka ”Vad är 
en Kafka-situation?”

Helena Jansson, guld i Nordiska mästerskapen i orientering
Nordiska mästerskapen i orientering 
fick bästa möjliga start för Sverige när 
Helena Jansson vann guld i sprinttäv-
lingen torsdagen den 3 maj.  Tävling-
en arrangerades i Gudhjem på norra 
Bornholm och på den 2,4 km långa och 
kluriga banan vann Helena med åtta 
sekunder före finskan Minna Kauppi.
21-åriga Helena befinner sig i Umeå, där 
hon studerar till läkare, när hon i telefon 
från frukostbordet berättar om loppet 
där hon på upploppet uppfattade danske 
speakerns upplysning om att hon låg etta 
som att han sa’ åtta.  Först en stund ef-
ter målgången får Helena veta att hon 
sprungit in på bästa tiden och det kändes 
helt fantastiskt.
   Det bjöds på svår orientering med 
många intressanta vägval och Helenas 
lopp var långt ifrån perfekt men tydligen 
så var det inte bara hon som hamnade i en 
återvändsgränd under loppet.
   Dagen efter var det dags för nytt guld 
då Helena sprang sista sträckan för Sve-
rige i stafetten och lagkamraterna Emma 
Engstrand och Kajsa Nilsson hade sett 
till att Helena kunde gå ut på sin sjuki-
lometerssträcka i ledning. Schweiz med 
världsstjärnan Simone Niggli på sista 
sträckan tog visserligen in på Helena men 
avståndet till tvåan i mål var nästan två 
minuter.
   På de avslutande distanserna lördag-
söndag så vann Simone, som i Sverige 
tävlar för Ulricehamns OK, både medel 
(4,7 km) och långdistans (10,9 km) men 

även där fick Helena framskjutande pla-
ceringar, 4:a resp. 5:a.

Uppvuxen i Skultorp
Helenas föräldrar bodde i Tibro när hon 
föddes den 28 augusti 1985  men bara 
några månader därefter gick flyttbussen 
till Skultorp där Helena är uppvuxen. Un-
der hela sin aktiva tid har hon tävlat för 
IF Hagen i Skövde där hon började som 
friidrottare.
   Trots att Helena gör sitt första år som 
senior så har hon en lång meritlista. Förra 
året deltog hon på VM där hon kom 9:a på 
medeldistansen. Vid EM samma år blev 
placeringarna 6:a på medel och 11:a på 

                                                                                                                                                                                                Foto: Thommy Nyhlén

Helena Jansson, IF Hagen Skövde, tog två guld i Nordiska mästerskapen i orientering i Gudhjem på 
Bornholm.

sprint och hon deltog också i stafettlaget 
som kom 6:a. Som junior har hon sam-
manlagt 25 medaljer i VM, NM och SM 
varav det individuella VM-guldet kom på 
medeldistansen år 2004.
   Vårt samtal avslutades med att Helena 
fick ett löfte om att få tidningen till Umeå 
när den kommer ut och i gengäld lovade 
Helena att prata med pappa Styrbjörn från 
Tidaholm, f.ö. klasskamrat till artikel-
författaren på läroverket i Falköping på 
60-talet, att se till att han blir medlem i 
Tidaholms Idrottshistoriska Förening så 
att han också erhåller tidningen WI i fort-
sättningen.
                                      Tommy Wahlsten
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Slutet av år 2006 lämnar ett mörkt 
avslut då den starke mannen inom cy-
kelsporten i Vårgårda gick bort efter 
en sjukdomstid som tärde hårt på Nis-
se, som han alltid inom cykel har fått 
heta.
Det var i början av 60 talet som Nisse bör-
jade synas ute på tävlingar, ganska snart 
kom han in i arbete när det gällde att vara 
med på olika poster i våra arrangemang 
både stora och små. 
   Snart kom han också in i styrelsearbe-
tet och då som sekreterare, när det gällde 
tävlingar så var det ungdomarna som låg 
Nisse varmast om hjärtat. Jag hade förmå-
nen att se Nisse le när Vårgårdas ungdo-
mar fick hämta både USM guld och JSM 
guld. 
   Nisse var också en av dem som var med 
om att starta Hökensås U 6 dagars som 
sedan kom att bli ett av Europas största 
ungdomstävlingar. På den tiden fanns 
inte data eller fotofinish, och det blev 
många nattimmar för att reda ut resulta-
ten men som till slut gick bra. När sedan 
Götalandskommiten kom i gång med sin 
verksamhet blev Nisse också här en av de 

drivande krafterna, alla dessa mästerskap 
satte han sin prägel på. När Fåglumbrö-
derna lämnade Sverige för att bli proffs, 
gick det bra för Vårgårda CK med en 

mycket positiv ungdomsverksamhet, allt 
med prägel från våran Nisse. 
   Åren gick och verksamheten gick ner 
men på olika sätt försökte Nisse att kom-
ma med nya idéer, men det gick tungt, 
men Nisse gav sig aldrig. När det till slut 
blev möjligt med en varvbana i Vårgårda 
runt den nu välkända Häggrungabacken, 
såg Nisse alla möjligheter till tävlingar 
bland annat att kunna köra SM, och så 
blev det. Att det sedan blev både NM och 
värdscup i grunden var det Nisses tankar 
som fanns där. 
   Det var många gånger på Cykelförbun-
dets årsmöte som Nisse gick upp i talar-
stolen i ny stilig kostym och försvarade 
olika motioner som Cykelförbundet hade 
tillstyrkt.. 
   Nils Erik Andersson i hela cykel sverige 
mest känd som Nisse finns inte bland oss 
men hans anda kommer alltid att finnas. 
Nisse fick uppleva många höjdpunkter 
under sin ledarbana, den kanske högsta 
var när han fick beskedet att han tilldelats 
RF:s förtjänstmedalj.

                                         Conny Larsson

Nils-Erik Andersson i Vårgårda Cykelklubb har gått bort

Nils-Erik Andersson
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Årsmöte i Tibro
Tibro Idrottshistoriska Sällskap hade 
årsmöte den 20 mars och ca hälften 
av de 67 medlemmarna fanns på 
plats i Tibro AIK Friidrotts lokal vid 
Snickarvallen. Bland gästerna fanns 
undertecknad samt Göte Ivarsson 
från grannföreningen Karlsborgs 
Idrottshistoriska.
Två nya medlemmar hälsades välkomna 
och parentation hölls för medlemmarna 
Åke Granli och Yngve Rönnerman som 
avlidit sedan föregående årsmöte.
 Bengt Jacobsson utsågs till 
mötesordförande och från mötets kan 
nämnas att revisionsberättelsen  upplästes 
i poetisk form av en av revisorerna, 
Lars Joelsson, som också bjöd på ” Di 
kvickbentes löv” av Jönn.
   Årsavgiften höjdes från 100 kr till 125 
kr att gälla från 2008 och Ingemar ”Löck” 

Karlsson omvaldes som ordförande och 
omval blev det också för övriga avgående 
i styrelsen. 
   Under kaffet bjöds på anekdoter från 
de närvarande och som avslutning 
avlyssnades bandinspelningar av 
Tibroprofilen Helge Larsson.
   För er som inte läst något av Jönn så 
bjuder vi nedan på ett utdrag ur hans 
verk.
John Liedholm (1895-1974) från Göteve 
utanför Falköping skrev under signaturen 
”Jönn” skarpsynta och finstämda , ofta 
humoristiska dikter på sin hembygds 
dialekt, dikter som alltjämt är levande i 
landskapet.

                                    Tommy Wahlsten
                                                                        Foto: Tommy Wahlsten

Christer Carnegren, Tibro, visar upp boken 
”Västgötafotbollens 1900-talshistoria”.

Nok ä dä gôtt mä varme,
å sola ä la bra,
men, milde säk förbarme,
va varnt dä vôrt i da!
En blir så slör å svetter
å dômnar nära å.
En pustar å en setter
å suter för te gå

En trånar te e källa
mä vatten kållt sum is
å längtar ätter kvälla
mä svaler, laber bris.
I å’as djupa höljer
en velle tumla um
i brest på kålla böljer
i havsens salta skum.

En hôppas, dä s’a skonka
å skogga lite grånn,
s’att grader’a s’a sjonka
mä sola ätter hånn.
Ja, dä’nte fritt en önskar,
dä dogga lite lätt
på fôlk å fä å grönska
- men barasten en skvätt!

Utdrag ur Jönns verk ”Puh!”



Cykelsporten i Vårgårda, före Bröderna ”Fåglum”

Nämn kombinationen, Vårgårda – cy-
kel, och de flesta förknippar detta med 
den period, under 1960-talet, då Brö-
derna ”Fåglum” dominerade svensk 
cykelsport.
 Men faktum är att det, period-
vis, hade förekommit en ganska omfat-
tande cykelverksamhet på orten långt 
tidigare.
 Sålunda beslutades att cykel 
skulle ingå på programmet då Vårgårda 
Idrottsklubb bildades den 7 mars 1920. 
(Klubbnamnet ändrades senare till Vår-
gårda Idrottsförening.) 
 De första åren förflöt utan någon 
större verksamhet inom cykelsporten, 
som dock sköt fart under senare del av de-
cenniet. Man anordnade då flera cykeltäv-
lingar, där förutom den egna föreningens 
medlemmar, deltagare från bl.a. Nossebro 

IF och Vara SK var representerade. För-
eningens medlemmar deltog även i en del  
tävlingar på annan ort.
 Denna första ”cykelperiod” i 
Vårgårda dominerades av Ragnar Axels-
son, som bl.a. stod som segrare i Vårgårda 
IF:s egna tävling 1926, 1927 och 1928. 
 1929 tycks ha varit ett dåligt år 
för konditionsidrotterna i Vårgårda, vilket 
framgår av verksamhetsberättelsen, där 
bl.a. följande har lämnats till eftervärlden: 
”Det årligen återkommande terrängloppet 
blev detta år slopat på grund av allt för 
ringa tillslutning.- Cykelsporten låg också 
nere i vesäntlig grad mot andra år bero-
ende på bristande intresse och deltagande 
från själva förmågorna.-”
 1936 inleddes en ny ”cykelpe-
riod”, då man bl.a. utsåg en särskild cy-
kelsektion inom föreningen. I ledningen 

Ragnar Axelsson, Vårgårda IF:s bäste cyklist under 1920-talet, poserar tillsammans med sin 
prissamling

Från en cykeltävling i Vårgårda omkring 1926. Ragnar Axelsson, Vårgårda IF, är klar för start. 

för denna cykelsektion ingick bl.a. Erik 
Kvick, själv duktig cyklist. I tävlings-
sammanhang representerade dock den 
gode Erik först Alingsås Cykelklubb och, 
från 1937, Borås Cykelamatörer. I början 
av 1940-talet var han tillbaka i Alingsås 
Cykelklubb, där den aktiva karriären av-
slutades. (Erik var även stor galjonsfigur 
i Vårgårda Brottarklubb, som startats 
1932.) 
 Nu följde några år, då verksam-
heten var ganska omfattande. Sålunda var 
antalet cyklister under 1939 36 st., varav 
sex st. var licensierade. För de främsta 
resultaten svarade Anders Svensson. (An-
ders Svensson var en mångsysslare inom 
idrotten och tog bl.a. initiativ till OK Kul-
lingshofs bildande 1943. Han blev även 
utsedd till OKK:s förste ordförande.)
 Från 1940 verkar intresset åter ha 
avtagit. Den enda verksamhet som tycks 
ha förekommit under 1940-talets första år 
var s.k. märkesprov. En bidragande orsak 
till nergången var bl.a. inkallelser till mi-
litärtjänstgöring.
 Den 15 februari 1943 var det 
definitivt slut med cykelverksamheten i 
Vårgårda IK:s regi. (Vårgårda IK hade 
återtagit sitt ursprungliga namn 1941, 
då IFK Vårgårda hade lagts ner och gått 
upp i Vårgårda IF.) Vid klubbens årsmöte, 
nämnda datum, beslutades det nämligen 
att slopa cykelsektionen, ”som inte längre 
hade någon verksamhet att tala om”.

                                              Stig Sjögren

Leif Gabrielsson, Vårgårda IF, i samband med 
Cykelpropagandan i Borås 1939.
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Cyklister från Vårgårda IF i samband med en cykeltävling omkring 1939.
Fr. v.: Kurt Ekelund, Gösta Sandersson, Bengt Andersson, Anders Svensson samt supporten Tord Norberg.
Längst till höger står chauffören Gunnar Larsson.

Erik Kvick, Vårgårdas bäste cyklist under 1930-talet och början av 
1940-talet.
Under sin karriär som tävlingscyklist representerade han Alingsås 
Cykelklubb och Borås Cykelamatörer.
Bilden är från år 1937, debutåret hos Borås Cykelamatörer.

Bengt Andersson, Vårgårda IF, redo för start i en cykeltävling 1939 
alt. 1940

17



Bordtennisen i Falköping på 1930, -40 och -50-talet
Bordtennisspelet föddes i England i slu-
tet av 1800-talet. Det kom till Sverige 
på 1920-talet och redan 1926 spelades 
den första SM-tävlingen. Bordtennisen 
i Västergötland har gamla anor och 
det berättas att det i Skara  spelades 
”Ping-pong” i början av 1920-talet. En 
tävling, förmodligen Västergötlands 
första, anordnades påsken 1923 och då 
spelade man utomhus i två dagar.
I början av 1930-talet började bordten-
nis att spelas mera allmänt i flera väst-
götaorter. 1933 blev ex Elfsborg svenska 
mästare för tremannalag. Det första Ska-
raborgsmästerskapet spelades i Tibro 
1935. Västergötlands Bordtennisförbund 
bildades 1939 och hade sin tyngdpunkt 
i Vänersborgsområdet. 1942 ombildades 
förbundet vid ett möte i Skövde och kans-
liet var därefter under en 20-årsperiod 
placerat i Lidköping. Vid mötet i Skövde 
valdes Bengt Carlsson Alingsås till ordfö-
rande, Henry Arnholm Lidköping 
till sekreterare och Arne Sven-
ningsson Lidköping  till kassör.

Till Falköping kom bordtenni-
sen  1937
Många av oss bordtennisentusi-
aster i Falköping kanske hänger 
sig åt en belåten tanke att så stort 
bordtennisintresse som det har va-
rit i Falköping under de senaste 
åren har det aldrig varit tidigare. 
Men då tar man alldeles fel för redan för 
70 år sedan hade Falköping hela tre bord-
tennisklubbar. Falköpings BTK bildades 
den 17 januari 1937 med en styrelse be-
stående av: Lars Hultgren ordförande, 
Evald Nyström v. ordförande, Vendel 
Arvidsson sekreterare, Torvald Åkerhage 
klubbmästare, Erik Engstedt kassör samt 
ledamöterna Allan Kroon och Erik Hiller-
ström. Man spelade i Sigurds lokal med 
adress Järnvägsgatan 36.
Tre dagar efteråt bildades Pingpongklub-
ben 37 med Karl-Erik Ekroth som ordfö-
rande, Karl-Erik Johansson sekreterare, 
Gösta Spetz kassör och Olle Sjöström 
materialförvaltare. Klubben tränade i Sjö-
ströms Tapetserarverkstad i källaren på 
S:t Olofsgatan 48.
Redan den 27 februari samma år var det 
dags för ännu en ny klubb, Virgo, vars 
styrelse bestod av Bertil Claesson ord-
förande, Knut Silfvén sekreterare och 
med Ville Gustavsson, Paul Medin och 
Olle Karlsson som ledamöter. De flesta 
av dessa tillhörde IFK Falköping  i fot-
boll varför Virgo, som spelade på vinden i 
Gustavssons Möbelaffär vid Nygatan och 
i gårdshuset på Trädgårdsgatan 11, kan 

sägas vara en föregångare till nuvarande 
IFK Falköpings Bordtennisklubb.
PP-37 och Virgo möttes den 20 februari 
1937 inom lyckta dörrar och hur den 
drabbningen avlöpte förtäljer inte histo-
rien.

Första matchen spelades mot Vara
Den första matchen som ett Falköpingslag 
spelade mot ett utombys lag gick också i 
februari 1937 då Falköpings BTK slog 
Vara i Sigurds lokal med 11-5. Samma 
år spelades också det första Falköpings-
mästerskapet med 27 deltagare. Toppen 
på prislistlistorna hade följande utseende: 
Mästarklassen: 1. Gösta Lundin 2. Henry 
Karlsson, 3. Olle Sjöström. Nybörjarklas-
sen: 1. Lennart Olsson, 2. Rune Käck, 3. 
Paul Medin. Juniorklassen: 1.Hans Jons-
son, 2. Valter Åkerhage, 3. P-O Söder-
lund.

Vid Skaraborgsmästerskapen i Skara 
samma år lyckades Henry Karlson och 
Erik Hillerström bäst. Jovisst, det var Fal-
köpings främste fotbollsspelare genom ti-
derna, Henry ”Garvis” Karlsson som även 
prövade på bordtennis med framgång 
innan han flyttade till Stockholm och blev 
AIK:are, flerfaldig landslagsman, OS-
medaljör och proffs i Spanien. I början 
av 1970-talet kom Henrys bror Yngve till 
IFK:s träningslokal med sin dotter Ulrika. 
Detta blev början till en framgångsrik 
flickepok inom IFK och Ulrika blev 1976 
den förste IFK-aren som tog steget upp i 
elitklassen. Visst finns det mycket boll-
känsla i den släkten.

FAIK startade bordtennissektion 1941
För att återgå till historien så blev inte 
Falköping BTK, PP-37 och Virgo så lång-
livade utan 1941 hade Torvald Åkerhage 
hand om ett 40-tal ungdomar som spelade 
bordtennis i Falköpings AIK. Man an-
mälde sig för spel i Skaraborgsserien och 
det blev förlust med 9-0 mot Hörnebo SK 
som då sades vara en gammal klubb med 
stor rutin. FAIK:s serieplacering blev på 
sista plats.

Inom Falköpings AIK:s bordtennissek-
tion var det full fart och den mycket kalla 
söndagen den 25 januari 1942 anordnade 
man Skaraborgsmästerskapen i nuvarande 
Kyrkerörsskolans gymnastiksal. Tävling-
en dominerades stort av Lidköpings BTK 
som på 1940- och 50-talen var en av lan-
dets framgångsrikaste bordtennisklubbar.
Vid DM 1942 som gick i Lidköping re-
presenterades Falköping av Bert Anders-
son, Rune Malm och den lovande junio-
ren Hans Stenberg.
Under den senare delen av 1940-talet är 
det tunnsått med uppgifter om Falkö-
pingsbornas bordtennisspel men 1950 
fanns det två klubbar i seriespel. Dels 
var det Villa BTK med Rune Gustavs-
son, ”Lill-Ludde ”Johansson och Len-
nart ”Leksberg” Jonsson mera känd under 
namnet ”Korv-Snoddas” i Kungälv och 
dels Makapé med Rolf Markrud, Lennart 
”Snöret” Karlsson och 

P-O Karlsson. Villa spelade i Fal-
bygdens lokal vid Sten Sturegatan  
och Makapé i Fritidslokalen vid 
S:t Olofsgatan 50.

Arne i Segerstadsklubben Zenit
!951 vann  Makapé över Zenit 
från Segerstad med 6-3. I Zenit 
vann en 16-åring vid namn Arne 
Johnsson sitt lags tre matcher 
och han skulle sedermera bli en 
av IFK Falköpings  meste och en 

av de bästa spelarna genom tiderna. Han 
gick 1957 över till den då nybildade bord-
tennissektionen i IFK Falköping och spe-
lade i A-laget fram till 1977, alltså under 
20 år. Arne sitter fortfarande i klubbens 
styrelse.
Falköpingsmästare 1951 blev i herrsingel 
Gösta Lundin före Hans Stenberg och i 
juniorklassen P-O Karlsson före Lennart 
”Snöret” Karlsson. Villa slog i en serie-
match Makapé med hela 6-0.
Gösta Lundin försvarade sitt mästerskap 
1952 med Börje Karlsson Villa på andra 
plats. Lennart ”Snöret” Karlsson vann  ju-
niorklassen
Makapé anordnade samma år ”Höstspel” 
som helt dominerades av Lidköping men 
Hans Stenberg, som nu spelade för Blids-
berg, blev trea i herrsingel medan Bengt 
Gren och Roland Wallgren Makapé gick 
till semifinal i juniorklassen.
Fredagen den 23 januari 1953 gästade det 
engelska juniorlandslaget Falköping och 
Kyrkerörsskolans gymnastiksal där de 
mötte ett västgötalag bestående av Göran 
Jansson Lidköping, Rolf Tjäder Tibro och 
Eje Johansson Balltorp. Engelsmännen 
vann med 5-0. I extramatcher förlorade 

IFK:s A-lagstrio i bordtennis1959 bestod av Lennart Karlsson, Hans 
Stenberg och Arne Johnsson
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Falköpingsspelarna Gösta Lundin och 
Lennart ”Snöret” Karlsson med stora siff-
ror.

KFUM startade en bordtennissektion 
1953
1953 dök en ny bordtennisklubb upp i 
Falköping nämligen KFUM. De spelade 
i en källarlokal  i Vinkelhaken vid Wa-
renbergsgatan. Med ett lag bestående av 
Gösta Lundin, Kurt Lidestam och K.G. 
Andersson slog de Makapé med 6-2. Li-
destam blev distriktsmästare för KFUM 
– spelare 1953.
1953 var också året då en flicka för första 
gången skrev in sig i Falköpings bordten-

nishistoria. Det var Marianne Ljungström 
som vann en klass vid Skol-DM.
Under mitten av 1950-talet låg sedan 
bordtennisverksamheten nere i Falköping 
och de Falköpingsbor som spelade aktivt 
deltog i klubbar i Blidsberg, Högstena 
och Åsle.
Den 17 februari invigdes Odenhallen och 
där fick också bordtennisen ändamåls-
enliga lokaler som det hade rått brist på 
tidigare. Både IFK och FAIK fick tider i 
hallen och bjöd in ungdomar till träning. 
FAIK fick dock ingen större fart på sin 
verksamhet medan IFK beviljades inträde 
i Svenska Bordtennisförbundet redan den 
19 februari och på hösten anmälde man 

lag till seriespel.. Den första sektions-
styrelsen bestod av Hans Stenberg, Len-
nart Karlsson, Stig Ahlin och Sven-Rune 
Ljungqvist och detta blev början till en 
epok som har gett många Falköpingsung-
domar över åren  möjlighet till en lämplig 
fritidssysselsättning och även gett Falkö-
pingsidrotten många fina tävlingsfram-
gångar.

                                     Göran Einarsson

Källor:  Västgötapingis. Jubileums-
              nummer 1989
 Falköpings Tidning
 IFK-pingisen 20 år 1957-77
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Årsmöten med SISU och VIF
Vara Konserthus var platsen för års-
stämmor med SISU och Västergölands 
Idrottsförbund den 17 april.
WIS var inbjudna och representerades av 
Sven-Åke Mökander och undertecknad 
ordförande.
    SISU var först ut och ordf. Sören Karl-
ström hälsade alla välkomna bl.a. Riksi-
drottsförbundets styrelseledamot Karin 
Redelius.
   Kjell Nordström, Skara, fungerade som 
mötesordförande och Sture Gustavsson, 
Vara, var sekreterare för mötet. Sören 
Karlström omvaldes som ordförande och 
det var också omval på de övriga i sty-
relsen.
    Efter ett anförande av RF:s Karin Re-
delius som bl.a. handlade om kommande 
Rikisdrottsmötet i Örebro i mitten av maj 
var det dags för VIF:s stämma.  Ordf. 

Karl-Evert Andersson hälsade välkom-
men och presidiet under mötet var det-
samma som det för SISU.
   Även Karl-Evert och övriga avgående i 
styrelsen omvaldes.

                                                                     FOTO: Tommy Wahlsten
Gamla Giffare tilldelades ett kulturstipendium vid 
VIF/SISUS:s årsstämma. Här representerade av 
Arne Adamsson, Stig Tidquist och Henry Persson.

   Under kvällen delades det bl.a. ut föl-
jande utmärkelser:
SISU Kulturstipendium 2006 tilldelades 
Tidaholms GoIF 5 000 kr och Alingsås 
Konståkningsklubb 5 000 kr
Stipendier ur Karl Frithiofsons Stif-
telse 2007 tilldelades Göta Ryttarförening 
7 000 kr, Ridklubben i Grästorp 7 000 kr, 
Mariestads Golfklubb 7 000 kr, Marie-
stads Konståkningsklubb 2 000 kr samt 
Skövde Gymnastikförening 2 000 kr.
Årets Idrottsprestation 2006 tilldelades 
IF Elfsborg, Borås
Årets Idrottsledare 2006 tilldelades 
Gunnel och Eive Lindgren, Sparsör
Årets Ungdomsledare 2006 tilldelades 
Anna Åhlin och Satu Bogdanoff, Borås.

                                      Tommy Wahlsten

Jonte Sjögren
På sidan 26 – tennisjuniorerna och på 
sidan 27 – HSK:s juniorlag i fotboll så 
förekommer John-Anders Sjögren på  
bild.  John-Anders som fick smeknamnet 
Jonte föddes 1938 i Herrljunga och blev 
senare känd som framgångsrik Davis 
Cup-kapten för svenska tennislandslaget 
och som framgångsrik tränare, bl.a. för 
Mats Wilander.

Som tennisspelare blev han svensk 
juniormästare 1956 i herrsingel utomhus 
och i dubbel både inomhus och utomhus. 
Inomhus spelade han tillsammans med 
klubbkamraten Rolf Andersson från 
Herrljunga TK. 1960 vann han med 
Herrljunga TK allsvenska inomhusserien 
för klubblag där 75 lag deltog. I laget 
spelade också Rolf Andersson och Sixten 
Borgvall.

Sin bästa placering i senior-SM tog han 
i augusti 1963 då han sensationellt slog 
ut Ulf Schmidt i kvartsfinalen. I semi 
blev det vinst över Martin Carlstein (han 
var DC-kapten  innan Jonte tog över) 
medan Jan-Erik Lundqvist blev för svår 
i finalen.  Jonte tävlade då för Malmens 
TK i Stockholm och blev också svensk 
lagmästare med klubben  tillsammans 
med bl.a. Lundqvist.
Malmens TK hade året innan tagit över 
tennis-sektionen från Djurgårdens IF 
som Jonte spelade för när han flyttade till 
Stockholm 1960.

Meriterna som ledare/tränare:
1979-81 DC-kapten för Sverige med 
spelare som Björn Borg och Ove 
Bengtsson
1981-89 Tränare för Mats Wilander och 
team SIAB där även bl.a. Anders Järryd 

från Lidköping ingick.
1989-94 DC-kapten för Sverige som 1994 
vann Davis Cup efter finalseger över 
Ryssland i Moskva.
(i laget spelade Stefan Edberg, Magnus 
Larsson, Jonas Björkman och Jan Apell 
och det var då i Edbergs första match som 
president Jeltsin gjorde entré i arenan 
mitt under matchen som fick ett avbrott 
som Edberg utnyttjade och därefter kunde 
vända ett underläge till vinst) 
1994-96 ass. DC-kapten för Österrike

Hur gick det då med Jontes fotbollskarriär 
– jo det blev ett år i Herrljungas A-lag innan 
tennisen tog över och benbrottet som han 
ådrog sig under militärtjänsten kom till 
under en handsbollsmatch berättar Jonte i 
telefon från Båstad där han numera bor.

                                      Tommy Wahlsten



Rune Idh och landslagsmålet som hamnade fel

Rune i Tidaholm t.o.m. maj 1950
Rune Idh föddes den 22 februari 1930 
i Tidaholm där han började spela med 
TGIF:s pojklag 1942. I TGIF hade också 
hans  15 år äldre bror Erik spelat men 
1941 hade han flyttat till IFK Eskilstuna 
som 1942  gick upp i allsvenskan igen 
efter kvalseger mot Brage.  Erik flyttade 
därefter till Trollhättan där han bl.a. var 
tränare i IFK Trollhättan 1957/58 som då 
hade en ung Jens Söderberg i laget.  Mel-
lanbrodern Arne är välkänd som ledare i 
Elfsborg under många år och storasyster 
Inga som fyllt 90 och bor i Skövde har 
full kontroll över vad som händer med 
favoritlagen Tidaholm och Elfsborg – det 
fick artikelförfattaren klart för sig vid ett 
telefonsamtal nu i maj.
 
Åter till Rune som gör sin första tävlings-
match i A-laget den 4 juli 1948 då TGIF 
möter Sandvikens AIK borta i svenska 
cupen – en match som gästerna vinner 
med 3-2 efter förlängning.
 
I seriesammanhang debuterar Rune i  
sista höstomgången den 31 oktober 1948  
hemma mot Billingsfors som besegras 
med 2-1 efter ett mål och ett målgivande 
pass av Rune.
 
Trots ny tränare, Vaclav Simon som trä-
nat MFF 1935-37 och AIK 1941-44, kla-
rar sig inte TGIF kvar i tvåan och i sista 
matchen mot Råå på Olympia den 29 maj 
1949 får lille naggande gode Rune Idh 
beröm trots förlust med 4-1.
 
Trots att Rune inte är med i cupmatchen 
på Ulvesborg den 3 juli 1949 måste den 
ändå nämnas.  IFK Norrköping med tre 
OS-guldvinnare, Torsten Lindberg, Knut 
Nordahl och Nils Liedholm kommer på 
besök och 2.600 ser gästerna vinna med
5-2 efter två mål av cf. Bengt ”Julle” 
Gustavsson samt ett vardera av Nils Lied-

holm, Gösta Nordahl (som nu gjorde de-
but i IFK) och Eric Holmqvist.  Med i IFK 
är också nya stjärnskottet Stig ”Vittjärv” 
Sundqvist (som sedan blir tränare i TGIF 
1972-73) och målskyttar i hemmalaget 
var Einar Bender som kvitterade till 1-1 
i 9:e minuten samt Arne Andersson, 2-5 
i 70:e min.
 

Från div. III-säsongen 1949/50 kan 
nämnas 
att Norrby IF, som nu ändrat namnet  
     från tidigare Norrbygärde, vinner 
     serien överlägset före IFK Åmål och 
     Tidaholms GIF 
att IFK Trollhättan kommer 4:a, 
     IFK Tidaholm 7:a medan Trollhättans  
     IF får lämna serien efter en 8:e plats.
att Rune gör tre mål mot Billingsfors
     borta 9.10 1949 (3-1) och lika många 
     hemma mot IFK Trollhättan veckan 
     efter(5-3).
att Gunnar ”Säffle” Andersson spelar    
     med i IFK Åmål de fem första 
     omgångarna innan han går över till 
     IFK Göteborg.
att denne ”Säfffle-Gunnar” gör fyra 
     mål i seriepremiären 31 juli när Åmål   
     vinner borta mot IFK Trollhättan 
     med 5-4.
att Rune Idh ”upptäcks” av Elfsborg när  
     TGIF spelar 2-2 mot Norrby i Borås 
     den 7 maj 1950.
 
Rune i Elfsborg hösten 1950
Den 27:e allsvenskan i fotboll inleds den 
30 juli 1950, bara två veckor efter sista 
matchen i sommarens fotbolls-VM där 
Sverige sensationellt tog bronset. Med 
i VM-laget fanns Elfsborgs högerback 
Lennart Samuelsson, nu klubbkamrat med 
Rune Idh, 20-årig tidaholmsgrabb som 
tillsammans med bl.a. Lennart ”Nacka” 
Skoglund hör till de allsvenska debutan-
terna.
 

Rune är spelklar till omgång 5 mot Råå 
borta söndagen den 27 augusti  på Olym-
pia där Rune redan spelat en gång med 
Tidaholm.
 
Debuten blir succéartad då Rune gör två 
mål (0-1 i 35:e minuten och 1-2 i 53:e 
minuten) i en match som Elfsborg vin-
ner med 3-2. Det är f.ö. samma dag som 
Nacka Skoglund gör sin femte och sista 
allsvenska match för AIK och inte heller 
då gör Nacka något allsvenskt mål.
 
Helgen efter är det landskampsuppehåll 
– Sverige med Lennart Samuelsson som 
högerback möter Jugoslavien på Råsunda 
och även Elfsborgs center Rune Rosén är 
med i landslagstruppen som reserv.
 
Rune Idhs andra allsvenska match spelas 
därför den 10 september och även nu är 
det bortamatch – denna gång mot IFK 
Norrköping som tvingas sätta in reserven 
för reserven i mål. Elfsborg vinner med 3-
0 och debutanten Göran Gustavsson som 
gör sin enda allsvenska match får släppa 
in tre mål på sju minuter. Rune Rosen gör 
1-0 i 19:e minuten och 3-0 i 25.e minuten 
och däremellan gjorde Rune Idh 2-0 i 22:
a minuten.
 
17 september är det dags för toppmatch 
på Ryavallen då Hälsingborgs IF kom-
mer på besök.  9.422 åskådare ser Hugo 
Lydén kvittera HIF.s ledning då han i 34:
e minuten överlistar landslagsmålvakten 
Kalle Svensson. Rune Idh skadar sitt ena 
knä och får sedan stå över matchen borta 
mot Malmö FF.
 
Den 8 oktober är han åter klar för spel 
när Kalmar FF med Ingemar Haraldsson 
i målet kommer på besök till Borås. Elfs-
borg vinner med 5-1 mot jumbolaget och 
Rune gör återigen två mål (1-0 och 3-0) 
och noteras kan att 17-årige Lasse Råberg 

Här är dock ett mål som INTE hamnade fel. Rune Idh kvitterar Kalmars ledning i match på Fredrikskans den 22 april 1951. Övriga Elfsborgare på bild är 
Ingemar Hultgren (8), Rune Rosén (9) och Lars Råberg (7). I Kalmars mål syns Ingemar Haraldsson som ett år senare spelar i allsvenskan för Elfsborg.
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gör sitt första allsvenska mål i denna hans 
sjätte allsvenska  match.
 
Rune i landslaget 1950 och målet som 
blivit noterat på fel Rune
Dagen efter Kalmarmatchen nomineras 
landslagen för matcher mot Danmark A 
och B.  Fortsatt spel i A-landslaget för 
Lennart Samuelsson och i B-landslaget 
kommer fyra spelare från Elfsborg med: 
vb. Douglas Nyman  (hans 3:e och sista 
B-landskamp), centern Rune Rosén (hans 
3:e och sista landskamp 1A+2B) samt de-
butanterna mv Tore Svensson och vi Rune 
Idh som alltså blir uttagen efter endast 
fyra allsvenska matcher. En annan av hös-
tens allsvenska debutanter, Götene-sonen 
Arne Selmosson nu i Jönköping Södra, 
blir uttagen som reserv i B-landslaget.
 
B-landskampen spelas i Idrottsparken i 
Köpenhamn den 15 oktober (publik 19000 
enligt IB och 25000 enligt Sport-Tidning-
en) och slutar 2-2 och trots bildbevis och 
rätt målskytt noterad i Idrottsbladet så har 
Rune Rosén fått stå som målskytt i all sta-
tistik alltifrån Brunnhages Svensk Idrott 
1951 till SFF:s 100-årsutgåva år 2004.
 
Målet i 5:e minuten som betydde 1-0 till 
Sverige beskrivs så här i Sport-Tidningen 
( en tidning som gavs ut i Göteborg under 
några år) : I kedjan var man särskilt nyfi-
ken på Rune Idh och början blev nog så 
lovande för den unge elfsborgaren. Han 
fick nämligen inleda målskyttet med ett 
perfekt skott på smart dykning i en lucka.
 
I samma tidning så uttalar sig Rune Idh: 
Jag trodde att när jag gjort mål redan 
efter ett par minuters spel att det skulle 
lossna ordentligt, inte bara för mig utan 
för hela laget,  men danskarna var för 

svåra.
 
I Idrottsbladet står det så 
här: Det första svenska 
målet gjordes som nämnts 
efter 5 minuters spel. Det 
blev frispark för Kurt 
Hansens ruff mot Palm, 
som själv lade in bollen 
mot centern. Efter halv av-
värjning kom bollen i lyra 
mot Rune Idh. Jörgensen 
var visserligen på språng 
efter bollen, men elfsbor-
garen lät inte irritera sig 
utan flög på bollen och 
slog till den med väldig 
kraft. Projektilen slog mot 
plankans underkant och 
studsade ned i marken och 
in i nät.
 
Om Rune står det vidare i IB: Idh märktes 
långa stunder inte alls men blixtrade till 
några gånger rent garvisaktigt. Första 
målet gjorde han ned berömvärd påpass-
lighet och förarbetet till Yngve Johans-
sons mål var mästerligt.
 
Bildtexten i IB: Glad svensk spelöppning 
i Köpenhamn. Rune Idh (t.h. trängd av 
Jörgensen) skjuter otagbart i mål. Mål-
vakten Jörgen Johansen är tydligen helt 
överspelad.
 
Bevisen är alltså 100 % säkra och vid 
mitt möte med Rune Idh i Västerås den 
29 mars i år kunde han berätta exakt  hur 
målet gick till.  Varför det blev en annan 
Rune som fick äran i all statistik i drygt 55 
år kunde han däremot inte förklara utan 
har det en gång blivit fel så fortplantar det 
sig ofta.

 

Rune efter landskampen
Fortsättningen i Elfsborg 1950/51 blir inte 
så lyckosam som inledningen men det blir 
ytterligare åtta matcher men dock bara ett 
mål – i matchen på Fredriksskans mot 
Kalmar FF där blivande klubbkamraten 
Ingemar Haraldsson åter får vittja nätet 
när Elfsborg vinner med 2-1 den 22 april 
1951.  Rune är också med i rysarmatchen 
mot Örebro hemma i sista omgången den 
3 juni då laget klarar sig kvar på samma 
poäng som AIK och med samma minus-
målskillnad men tack vare fler gjorda 
mål.
 
Säsongen 1951/52 spelar Rune nio 
matcher och gör två mål bl.a. ett på Kalle 
Svensson när Elfsborg vinner med 3-1 
våren 1952 på Olympia där Rune verkar 
trivas. Fredagen den 9 maj gör Rune sin 
sista match för Elfsborg när laget i 17:e 
omgången förlorar mot GAIS borta med 
4-1,
 
Fortsättningen på karriären ser i kortform 
ut så här:
 
1952/53   Västerås SK   div. II
1953/54   Västerås SK   div. II
1954/55   Västerås SK   div. II – serie-
                seger
1955/56   Västerås SK   Allsvenskan   13
                matcher – 2 mål
1956/57   Västerås SK   Allsvenskan   
                11 matcher -  1 mål  (hösten 56
                p.g.a. övergång till Köping)
1957/58   Köpings IS     div. II
1959        Västerås SK   div. II
1960-62   IK Franke      div. IV
1963-66   Skiljebo SK   div. IV
 
 
Ett tack till Lars-Gunnar Elg i Västerås 
som hjälpt artikelförfattaren med de flesta 
faktauppgifterna.

                                      Tommy Wahlsten

Rune Idh, Lars-Gunnar Elg och artikelförfattaren vid träff i Väs-
terås den 29 mars i år. Elfsborgs guldbok 2006, TGIF:s jubileums-
bok 2004 och vår egen tidning överlämnas till Rune.

Denna gång klarade Kalmar FF:s mv, Ingemar Haraldsson, av attacken från Rune Idh i matchen den 
22 april 1951. Övriga Kalmarspelare på bild är Bertil Olsson och Gunnar Svensson.
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Erik Karlsson - världsmästare i orientering
Ställ honom på torget i vilken stad som 
helst och han skulle undrande, smått 
villrådig, klia sig i håret inför valet av 
de många gator som mynnar ut däri-
från. Ställ honom mitt i den djupaste 
urskogen och han skulle lugnt ta fram 
papper och penna, rita av skogen, titta 
efter solens plats på himmelen, och se-
dan gå raka vägen hem till sin Anna-
Lisa i Vara. Det är Rydaorienteraren, 
skaraborgsmästaren, svenske mästa-
ren och världsmästaren Erik Karlsson, 
betraktad som i ett nötskal. Mätt på all 
ära och framgång, nej då, inte Erik, 
som nu känner stoltheten öka i brös-
tet när någon efter en tävling spontant 
gratulerar till den fina karta, som Erik 
ritat.
Erik, numera pensionär, har naturligtvis 
hört talas om det där med att njuta sitt ål-
ders otium, men har ingen förståelse för 
det. Nej, Erik njuter av att vara aktiv och 
riktigt längta efter nästa år 1991 då han 
skall tävla i klass H-70. Orientering är 
sporten och att vistas i skog och mark är 
själva livet för den gode Erik.

Född i Håkantorp, började idrotta i 
Vara
Inte bara Ryda SK, utan också Erik själv 
jubilerar i år. Det är nämligen 50 år sedan 
han började med orientering men då var 
det inte i Ryda SK. Detta trots att Erik i 
ungdomen under tre år bodde i Ryda, men 
Ryda SK hade då inte orientering på sitt 
program. Det blev istället OK Manhem i 
Vara. Den första tävlingen Erik deltog i 
gick dock i Rydaskogen på en bana som 
legendariske Herbert Kling i Vara lagt. 
Det blev en seger och blodad tand för 
Erik som sedan dess varit orienteringen 
trogen. 
Ryda SK var dock inte obekant för Erik 
som var med och åkte skidor för klub-
ben redan 1940. Det första Rydaloppet på 
skidor gick för övrigt 1940. Det vanns av 
Herbert Kling och jag blev tionde man, 
berättar Erik.
OK Manhem gick efter ett par år upp i 
Vara Sportklubb och där var även en del 
Rydapojkar med. Men ack, sportklubben 
var fattig och hade inte råd med oriente-
ringen så sektionen lades ner. Vi oriente-
rare flyttade då över till Ryda SK i början 
på sextiotalet, som vid sidan av skidorna 
satsade ordentligt på orienteringen. Och 
orientering har varit den stora idrotten 
för mej allt sedan första tävlingen 1940, 
säger Erik. Det har inte varit ett enda års 
uppehåll.

Orienteringen tog överhand
Utgångspunkten för vår verksamhet i 
Ryda var då torpet Ravelsbacke. Torpet 
ägdes och ägs fortfarande av Erik och 
några kompisar i Vara. Det fanns inga ju-
niorklassser på den tiden så Erik fick ställa 
upp i seniorklassen. Den första större täv-

lingen Erik deltog i var 1941 i Sparresäter 
med Gandvik som arrangör. Det var lite 
över 100 startande och Erik blev 
18:e man. 
Den första framgången var Västgöta-DM 
i budkavle 144 som gick i Ulricehamn. 
Erik sprang sista sträckan. Den vann han 
och förde därmed upp Varalaget till fjärde 
plats. Jobbigt men roligt, berättar Erik, 
som tillsammans med kamraterna i arla 
morgonstunden fick cykla till Herrljunga 
för att komma med ett tåg söderut till täv-
lingarna. Lite lättare var det västerut mot 
Bohuslän och Uddevalla. Tåg från Vara 
klockan 6 på morgonen och komma hem 
strax före midnatt var inget ovanligt. Det 
tog lång tid eftersom vi ofta fick vänta på 
prisutdelningen. Det var nästan alltid nå-
gon som hade pris att hämta. 

Skaraborgsmästare
Det riktigt stora genombrottet kom 1948 

då Erik blev Skaraborgsmästare för första 
gången. Tävlingen gick i Järpåsskogen. 
Flera gånger vann Erik också Lidköpings-
korpens nationella tävlingar under 40- 
och 50-talen. Som senior blev Erik Ska-
raborgsmästare en gång, men eftersom 
man blir oldboys, veteran, redan vid 35 
års ålder i orientering, var Erik snart där 
och det är som veteran han firat sina stora 
triumfer. Bland annat Skaraborgsmästare 
fyra gånger i olika oldboysklasser.

World Masters och guldmedalj
1987 var den största triumfen ett fak-
tum. Då stod Erik överst på prispallen i 
den förnämsta av alla tävlingar. Världs-
mästerskapet då guldmedaljen i blågula 
band hängde om hans hals. ”World-Mas-
ters Orientering” avgjordes i Pinkafield 
i Österrike. Pinkafield låg sju mil från 
Wien och på 1200 m höjd. Terrängen var 
våldsamt kuperad och mycket stigrik. Här 

Erik Karlsson med en del av sin prissamling.
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gällde det att vara mycket noggrann med 
kartläsningen och framför allt inte tappa 
höjd. Då kunde sekunder och minuter fara 
iväg fort. 
 VM-tävlingen gick som en tvådagars täv-
ling med det sammanlagda resultatet som 
avgörande. Efter första dagen ledde Erik 
med 30 sekunder och fick favorittrycket 
på sig inför den avslutande dagen. Erik 
höll dock för detta tryck och kunde t.o.m. 
dryga ut försprånget. 
Tvåa och trea i tävlingen blev också 
svenskar, så den svenska triumfen blev 
fullständig. Först på en fjärdeplats kom 
en finländare.
Världsmästaren i klass H 50 var från 
Schweiz och han bodde i rummet intill 
mitt på hotellet. Det fanns en som var 
stoltare än vi två, och det var hotellägaren 
som knappast visste till sig av att plötsligt 
ha två världsmästare som gäster.

Femdagars är vardagsmat för Erik, som 
varit med alla år som tävlingen funnits 
utom några gånger i början. När världs-
mästerskapet gick i Norge var jag med 
men vill gärna glömma det för jag gick 
bort mig fullständigt och hamnade långt 
ner på listan, säger Erik.

Fem gånger Skaraborgsmästare, en gång 
svensk mästare och en gång världsmäs-
tare. Segrare i nationella tävlingar ett otal 
gånger inte att förglömma. Roligast? Ja, 
veteran-VM givetvis men även det svens-
ka mästerskapet håller Erik mycket högt 
eftersom världseliten bland äldre ännu så 
länge finns i Sverige. Men de andra län-
derna kommer med stormsteg.

Episoder
Det har hänt, men bara ett fåtal gånger, att 
Erik har brutit en tävling och då har det 
varit för andra orsaker än missade kon-
troller
- Jag glömmer gärna de tävlingarna, sä-
ger Erik, som dock inte kan glömma två 
lite udda förluster. Båda med enbart en 
sekund efter segraren.
En gång i en tävling i Sollebrunn fick 
jag magknip och måste stanna bakom en 
buske, och sådant klarar man inte av på 
en sekund, menar Erik. Den andra gången 
var på en tävling i Herrljunga då jag låg 
bra till men mötte i skogen en snygg tjej 
som hade gått bort sig helt. Jag stannade 
och hjälpte henne med kartan så hon kom 
rätt, och i mål var jag en sekund efter seg-
raren.
    Man har aldrig ledsamt när man orien-
terar eller är funktionär på en tävling. När 
femdagars 1978 gick i Västergötland hade 
en markägare hotat med att riva bort skär-
marna så jag satt som vakt över sex kon-
troller. Det innebar att jag såg och hörde 
nästan alla deltagarna och du milde vilket 
språk när en del äntligen hittade kontrol-
len efter att ha varit vilse helt. Men det 
fanns soliga och roliga kommentarer ock-
så av de som gick spikrakt.

Själv har jag klarat mig utan skador un-
der alla åren, bortsett från småblessyrer 
och det är jag tacksam för. I ungdomen 
tog jag, som alla andra, stora chanser och 
stormade igenom den tätaste skog eller 
nerför de brantaste sluttningar. Nu tar jag 
det lite försiktigare och det är väl sådant 
som har med åldern att göra, tror Erik.
   En annan skillnad är att nu får det roliga 
ibland ta överhand. Jag kan stanna mitt i 
skogen och beundra något naturens un-
derverk eller titta på någon vacker utsikt. 
På de stora tävlingarna skärper jag mig 
dock. Man får inte ta sig själv för allvar-
ligt. Det är kul att vara med, och roligt när 
det går bra. 
Tävlingsinstinkten sitter i fortfarande 
men inte värre än att jag kan stanna mitt 
i en tävling för att hjälpa en liten knatte 
som gått bort sig och är ledsen eller en 
snygg tjej som inte hittar rätt. Och alla 
orienterande tjejer är snygga tjejer så det 
så, säger Erik, som gjort c:a 2.000 täv-
lingar och har kartor från de flesta i sina 
album. Minskar något med åren? Nej, nej, 
innevarande säsong 1990 har jag c:a 30 
tävlingar inbokade, däribland femdagars i 
Göteborg och VM i Ungern.

Eftersom Erik numera också är en gan-
ska bra kartritare och då också kartläsare 
så är det ingen tvekan. Varhelst i världen 
han tävlar, så hittar han hem till sitt torp i 
Ryda och sin jubilerande förening.

                                           Klas Karlsson     

Ovanstående artikel är införd i Ryda 
Skidklubbs jubileumsskrift 1990. 
Mycket har hänt sedan dess. Erik 
Karlsson, född 1921, har t.ex. blivit 
världsmästare ytterligare en gång. 
Denna gång i 70-årsklassen. Vi låter 
Erik själv berätta om veteran-VM i 
Tasmanien 1992.

Veteran-VM i Tasmanien
Alla vi som orienterar drömmer väl om 
att någon gång göra det perfekta loppet. 
Loppet där kontrollerna sitter i vägen, att 
löpningen flyter perfekt, att mjölksyran 
inte kommer ens i de värsta motluten. När 
allt detta inträffar på en tävling med VM-
status har man väl upplevt något som är 
värt att minnas – i synnerhet som det sker 
på andra sidan jordklotet i en miljö som 
avsevärt skiljer sig från den vi är vana vid 
här hemma.

Efter att ha avverkat en femdagars-OL i 
Australien hade vi kommit till Tasmanien, 
ön där vi skulle springa Veteran World 
Cup. Det började med två kvaltävlingar, 
där det gällde att komma bland de 40 
bästa i klassen för att komma till A-final. 
Dessutom gjordes startordningen upp ef-
ter de resultat som man hade efter dessa 
båda tävlingar. Mitt kvalresultat hade gett 

en fjärdeplats sammanlagt, vilket innebar 
att jag startade som nr. 36. Vi var fyra 
svenskar, en finne och en norrman som 
var sist i startfältet. Det var tre minuter 
mellan starterna. Det rådde en något för-
tätad stämning på startplatsen. Ingen ville 
prata utan var och en gick för sig själv 
och småjoggade lite för att få igång krop-
pen. Solen sken och det rådde en behaglig 
värme. Kartan fick man i startögonblicket 
och jag såg med en gång att här var det 
fråga om svår orientering.

Det fick bli ett lugnt tempo till första med 
två säkra inläsningspunkter. Tvåan togs 
via kanten av en sankmark med ett dikes-
kort som sista inläsning. Till trean var det 
långsträcka med en del grönområde, där 
jag läste in mig på en brant 250 m. före 
kontrollen, sen ett dikesslut och så rakt 
på skärmen, som satt i en c:a fem m. lång 
dikessnutt. Det var här som de flesta jag 
talade med efteråt hade missat. Nu var 
halva banan avverkad utan någon miss 
och det gällde att börja jobba. Terrängen 
blev mera öppen och det var ganska lätt-
löpt. De följande tre kontrollerna satt där 
de skulle och någonstans i närheten av 
sjätte träffade jag Bror Jonsson. Vad vi 
sa till varandra har jag ingen aning om. 
Just då fanns bara orientering i huvudet. 
Vid sjunde kontrollen, som låg på en liten 
höjd, blev det lite strul, då jag först letade 
på fel sida om höjden. Kanske blev det en 
miss på 30 sekunder. Mellan 10:e och 
11:e kontrollen, som var de sista, fanns en 
djup ravin som måste passeras. Valet stod 
mellan att hoppa över eller klättra ner och 
upp. Jag valde att hoppa, vilket lyckades 
med ytterst liten marginal. Senare visade 
det sig att detta hopp var ganska avgö-
rande för tävlingen. På snitseln fram till 
målet gällde det att ge allt som fanns kvar 
i gubben. 

Då funktionärerna var mycket snabba 
med tiderna, kom mitt namn upp kvickt 
nog allra överst. Marginalen till tvåan var 
bara 10 sekunder. Var det hoppet över 
ravinen? Men de fyra värsta konkurren-
terna var ju kvar i skogen och tiden hade 
ännu inte gått ut för de två sista. Jag tog 
min vattenflaska – för duschar finns inte 
på denna sidan jorden – och sökte en en-
sam plats. Jag tog det lugnt med ombytet 
för att så småningom våga mig fram till 
resultattavlan igen. Det stod fortfarande 
Erik Karlsson, Sweden överst. Vad man 
känner i ett sådant ögonblick är svårt 
att beskriva – och allt som sedan hände 
skedde i ett rosenrött skimmer. För att nu 
inte glömma detta fantastiska mottagande 
jag fick efter hemkomsten. Tack alla fina 
orienteringskompisar!

                                           Erik Karlsson
                                           Vara IHS
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F. d. förbundskapten Ulf Karlsson gäst i Tidaholm
Brynolf Antonsson omvaldes som ordfö-
rande när Tidaholms Idrottshistoriska 
Förening höll årsmöte den 13 mars.   
Föreningen har nu 133 medlemmar och 
kunde presentera en fyllig verksamhets-
berättelse för ett välbesökt årsmöte.

Mötesförhandlingar under ledning av un-
dertecknad gästordförande var snart av-
klarade och de blev omval på alla poster 
utom en i styrelsen där suppleanten Ejving 
Karlsson bytte plats med Evert Ödvall och 
blev invald som ordinarie. 

Brynolf Antonsson omvaldes för 18:e 
gången och efter att årmötet avslutats kun-
de han hälsa Ulf Karlsson från Karlstad 
välkommen.  Ulf, som är född 1947,  var 
förbundskapten för Svenska landslaget i 
friidrott åren 2000-04
och han berättade som sin egen idrottsbak-
grund och intresset för friidrott som bör-
jade med att han såg OS från Rom 1960 
i TV.
 Han har vunnit både NM och SM i militär 
femkamp och i friidrottens tio- och fem-

kamp var han som bäst 
tvåa efter omöjlige Lennart 
Hedmark.  Ulf var duktig på 
avslutande 1500 meter och 
vid ett SM i Karlskrona, 
den 31 juli 1971, var han 
under en halvminut ( för 
att vara exakt – 27,2 sekun-
der) svensk rekordhållare 
i femkamp när han gick i 
mål på denna avslutnings-
gren – detta innan nämnde 
Hedmark kom i mål.
 
Ulf är utnämnd till gästpro-
fessor i ledarskap vid Gö-
teborgs universitet och han 
berättade mycket intressant om sitt ledar-
skap där det gällde att skapa trygghet för 
de aktiva.  Att lära sig förlora var en annan 
sak som Ulf poängterade.
 Det var därför intressant att höra Ulf själv 
berätta om hur det var när han som junior 
vid DM i Säffle 1964 blev diskvalificerad 
för sportsligt uppträdande som slutman för 
IF Göta i stafetten över 1000 meter. Ulf 

hade sprungit i mål som tredje och sista 
lag med stafettpinnen i munnen för att med 
händerna kunna applådera sin och lagets 
insats.. 

                                        Tommy Wahlsten

                                                                                                                 Foto: Tommy Wahlsten

Ulf Karlsson från Karlstad, f. d. förbundskapten i friidrott, gästade 
Tidaholm på årsmötet den 13 mars och syns här tillsammans med 
omvalde ordf. Brynolf Antonsson.

Bosse Gentzel besökte Idrottsveteranerna i Borås
Idrottsveteranerna i Borås hade tis-
dagen den 8 maj sitt 102:a Idrottscafé 
i Boråshallens rotunda. Denna gång 
gästades man av f.d. TV-sportchefen 
och f. d. IFK Göteborgs-bossen Bosse 
Gentzel.

Bosse Gentzel, regeringens sakkunnige 
i idrottsfrågor och kulturminister Lena 
Adelsohn Liljeroths rådgivare, talade, in-
för drygt 100-talet besökare om hulganis-
men i det svenska samhället.
Huliganerna kostar samhället årligen flera 
miljoner kronor och något måste göras.

Under sin tid som TV-sportchef beslutade  
Gentzel, som var innerligt trött på alla 
huliganer,  att visa närbilder på AIK-fans 
som kastade in mynt på fotbollsplanen. 
Att visa dylika bilder är förbjudet enligt 
lag. 
Bosse Gentzel blev åtalad för integritets-
kränkning. Det blev en friande dom.

Lagändring
Som det nu är får inte klubbarnas bilder 
på huliganer ges till polisen och polisens 
bilder får ej visas för klubbarna. 
Straffet för att kasta in föremål på planen 
är 500:-.
 - Man måste komma ihåg att problemet 
inte börjar inne på arenan utan det är ett 
samhällsproblem. Vi pratar om kriminella 
individer t. o. m. företagsledare, som äls-
kar att slåss, inte om fotbollsfans. 

I England har man nästan helt blivit av 
med problemen genom lagändringar och 
andra åtgärder.
Enligt Bosse Gentzel och idrottsrörelsen 
är lösningen bl. a. en höjning av straffen i 
huliganlagen.
Att kasta  in saker på planen skall kosta 
5000:- upp till fängelse i sex månader.

Med den nya lagen skall det, genom in-
formationsutbyte mellan polis och klub-
bar, bli lättare att indentifiera lagöverträ-
dande huliganer.
Gentzel tror att lagändringen blir klar 
under hösten 2008 och att detta är en bra 
början på lösningen av ett stort samhälls-
problem. Förhoppningsvis skall ingen be-
höva stanna hemma från en fotbollsmatch 
på grund av rädsla för huliganer.
Ett annat förslag är att straffade huliganer 
blir portförbjudna på landets fotbollsare-
nor och ha anmälningsplikt hos polisen på 
hemorten på hemmalagets matchdagar.

Bosse Gentzel hårt drabbad
Efter visningen i TV av närbilderna på 
myntkastande huliganer kan Gentzel inte 
visa sig på Avenyn i Göteborg utan att bli 
anfallen när AIK är på besök.
 - Två gånger har jag flytt in i en skoaffär 
för att undvika nedslagning och i Solna 
vågar jag inte ens visa mig. 

Nästa Idrottscafé                                           
Tisdagen den 29 maj kl 10 får besökar-
na möjlighet att gratulera Borås Hockey 
Club till avancemanget till Ishockeyall-
svenskan.
En representant från klubben ger sin syn 
på vad avancemanget innebär och hur 
man skall gå till väga för att etablera sig 
på den högre serienivån.
        
                                           Leif Svensson

Bosse Gentzel talr inför en talrik publik på 
Idrottsveteranernas träff  i Boråshallens rotunda.



Damfotbollen skapar idrottshistoria i Falköping
Damfotbollen i Falköping kom igång 
1970 genom att ungdomar i SGU, Sve-
riges Godtemplares Ungdomsförbund, 
med Bengt Käck i spetsen startade upp 
med damfotboll och seriespel. 
   Fotbollsverksamheten fick ett lyft och 
SGU etablerade sig bland västsveriges 
främsta lag 1972 då makarna Agneta och 
Hans Björk inflyttade samt anslöt sig till 
föreningen. Agneta som utvecklade sig 
till en framstående fotbollspelare och 
spelmotor med 8 landskamper. Hans Åke 
blev en framgångsrik tränare och lagleda-
re. Tillsammans med unga flickor blev de 
ett vinnande lag. 1974 avancerade laget 
till div 1. 1975 var laget 3:a i västsvenska 
elitserien efter Jitex och Öxabäck. I DM 
finalen kunde Öxabäck mycket knappt 
besegra SGU med 2-1.
   En ung talang vid namn Pia Sundhage 
kom från Ulricehamn till SGU och ut-
vecklades till matchvinnare samt senare, 
via Jitex och andra klubbar, till en av Sve-
riges främsta landslagsspelare. 
   1976 bildades Falköpings Kvinnliga 
Idrottsklubb, FKIK, som 1977 tog över 
SGU:s lag och plats i en av landets div.1- 
serier där laget slutade tvåa. Vann gjorde 
Öxabäck. 
   Från 1979 fram till år 2000 kom laget, 
med undantag för enstaka besök i damall-
svenskan och div. 1, att ha sitt tillhåll i div 
II där det år 2001 blev en serieseger och 

sedan följde inte mindre än fyra år med 
fjärdeplaceringar i ettan. Fjärdeplats och 
Falköpings KIK verkade gå hand i hand 
men ändringen kom 2006. Tomas Wester-
berg slutade som tränare. Ersättare blev 
Nettan Hofling som blev spelande tränare 

med Charles Wersén 
som assisterande. La-
get började säsongen 
mycket bra och förlo-
rade inte en enda match 
på hela vårsäsongen. 
De var förskonade från 
skador och hade en an-
fallsduo som kom etta 
respektive tvåa i skyt-
teligan. Laget vann se-
rien och blev klara för 
allsvenskt spel. 
   Nu följde ett inten-
sivt arbete för fören-
ingen och ledare på 
olika plan. Det gäller i 

modern fotboll att skaffa fler sponsorer, 
spelarförstärkningar och lämplig tränare. 
Här lyckades man knyta till sig en erfa-
ren kraft i Krister Engström med allsvenk 
erfarenhet och kunskap från Mallbacken 
som, förutom nigerianska stjärnspelaren 
Cynthia Uwak, i huvudsak får arbeta med 
befintlig spelartrupp.
    Nästan alla tippar att sejouren i damall-
svenskan för Falköpings KIK skall bli ett-
årig. Hela Falköping instämmer dock med 
tränar-Krister som ger signalen ”Låt oss 
spela om poängen i 22 omgångar först”. 
Något som hans spelare har anammat. 
Premiären i Falköping blev en sensatio-
nell seger för FKIK inför storpublik. Fal-
köpingslaget besegrade topprankade Lin-
köpings LC med 2-1 på Odenplan. Och 
laget har redan med sitt avancemang till 
allsvenskan bidragit med en epok i Falkö-
pings Idrottshistoria.
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Fåglavik IF
Fåglavik, beläget en knapp mil nordost 
Herrljunga, är ju mest känt för sitt glas-
bruk, som hade sin storhetstid under tiden 
1930 talet fram till början av 1960. Idag 
är ju glasbruket nedlagt sedan många år. 
Fotbollen i Fåglavik IF bedrevs under 
1930 -1950 inte utan vissa framgångar, 
som bäst spelade laget i södra Älvsborgs-
serien. Några av deras bästa spelare gick 
i slutet av 1940 över till Herrljunga SK 
bland annat Nils ”Nippan” Larsson och 
Gustav Järnberg, som under många år till-
hörde HSK:s bättre spelare. Flera duktiga 
ledare fanns i Fåglavik. Nils Stenqvist 
och Gösta Palm var ett par av många i le-
darstaben.

                                        Sixten Borgvall
Stående fr. v.: Gösta Palm, Evald Larsson, Rune Olsson, Börje Linderud, Karl-Erik Johansson, Nils 
Larsson, Simon Larsson och Manfred Johansson.
Knästående fr. v.: Lennart Larsson, Karl-Erik Lundgren, Per-David Persson, Allan Svensson och Nils 
Stenqvist.

Västergötlands tennisjuniorer
Västergötlands bästa tennisjuniorer 
samlade för träning och match år 1955.

Överst fr. v.: Rolf Andersson, Karlo 
Danielsson, John-Anders Sjögren, 
samtliga Herrljunga TK, Sverker Ulfsson, 
Östra Stadsgränsens TK,okänd,Torleif 
Ulfsson, Östra Stadsgränsens TK,Lennart 
Gustafsson, Älvsereds TK och Gunnar 
Andersson, ledare Herrljunga TK.
Nedre raden fr. v.: Jan Boström, Tidaholms 
TK, Bo Gustafsson, Älvsereds TK och 
okänd.
Rolf Andersson och John-Anders Sjögren 
tillhörde Svenska junioreliten.

                                        Sixten Borgvall

Från Friidrottstävlingar på Torsvallen i Vara 1941

Främre raden fr. v.:
Harald Samuelsson, Erik Tubin, Fridolf 
Svensson, John Hast, Åke Krylberg.

Mittenraden: 
Allan Gustavsson, Ingvar Blomberg, 
Lennart Hofflander, Sven Nilsson och 
Artur Eggert.

Stående längst bak: 
Yngve Bergström, Gunnar Berggren, 
Karl-Erik Gustavsson, Gösta Johansson, 
Börje Danielsson, Ragnar Nilsson, Harald 
Johansson, Sven Johansson, Viktor 
Hackberg, Gösta Andersson, Torsten 
Johansson och Ingemar Engelbrektsson.
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HSK-fotboll år 1943

Herrljunga SK:s juniorlag

Herrljunga SK:s Juniorlag segrade med 
3-1 i en match mot Nossebro 1956.

Stående fr. v.: Lennart (Rolf) Johansson, 
Harry Milton, John-Anders Sjögren, Bo 
Johansson, Anders Arfwidsson och Arne 
Jonsson.

Knästående fr. v.: Gunnar Arvidsson, 
Gunnar Danielsson, Lennart Nilsson, 
Sture Bergling och Harry Nilsson.

Laget, som efter kvalvinst i tredje och 
avgörande matchen mot Älvängen, 
kvalificerade HSK till Västgötaserien. 
Matchen spelades i Alingsås och HSK 
segrade med 4-2.

Övre raden fr. v.:
Valle Pettersson, lagledare, Ingvar 
Blomberg, Olof Hansson, Erik Hansson, 
Lars Andersson (Widerström), Appelgren, 
Sten Wiren och Olle Smedvall, ledare.

Knästående fr. v.: Olof Larsson, Olle 
Svensson, Sven Johansson, John Svensson 
och Törner Karlsson.

                                         Sixten Borgvall 

Herrljunga SK omkring år 1928

Övre raden fr. v.: K B Johansson, B Hedlund, F 
Wikström, E Borgwall, R Modin, Å Hermanson, 
B Hall och E Hallgren.
Undre raden fr. v.: G Jonsson, O Karlsson och 
H Hermansson.



Tävlingsidrottens fader, Viktor Gustav Balck
”Utan tävlan är idrotten död” sade 
tävlingsidrottens fader, Viktor Gus-
tav Balck! En beundrandsvärd man i 
idrottens tjänst.
Redan som tolvåring började Viktor segla 
i den svenska handelsflottan för att sedan 
fortsätta sin marina utbildning på sjömi-
litära avdelningen på Karlberg i Stock-
holm. All sin lediga tid använde han där, 
till gymnastik, fäktning och andra atle-
tiska idrotter. Från de tidiga ungdomsåren 
hade Viktor Balck kärlek till idrotten. Det 
var intresset för gymnastiken som gjorde 
att han bytte från sjökadett till landkadett 
och blev istället gymnastikprimarie på 
Karlsberg. Den militära karriären blev re-
lativ kort och snart genomgick han i stäl-
let Gymnastiska Centralinstitutet (GC), 
1866-68. Institutet var inrättat av P H 
Ling 1813 och utbildade gymnastiklärare 
och sjukgymnaster. Balck blev kvar här 
och 1887 utnämndes han till överlärare på 
institutet. 
   Viktor Balcks initiativförmåga ser man 
prov på redan under 1870 talet då han stif-
tar Stockholms Gymnastikförening som 
får sin efterföljare i Gymnastik och Fäkt-
klubben. Han tränade med gymnasterna 
i dessa klubbar och kunde på 1880-talet 
ta med de vältränade männen på uppvis-
ningsresor i Europa. De uppträdde både i 
Bryssel, London, Köpenhamn och Paris. 
Hans språkkunnighet och organisations-
förmåga och hans driftighet kom väl till 
pass vid hans internationella och natio-
nella åtagandena. 
   Balcks mest betydelsefulla idrottsinsat-
ser måste nog vara hans (tillsammans med 
v Rosen och S Hermelin) insatser för de 
”Nordiska Spelen”. En välkänd och stor-

slagen vintersporttävling för nordiska och 
europeiska idrottsmän och kvinnor under 
åren 1901 och 1926. Balck var också in-
volverad i OS-sammanhang och ingick i 
TOK. Genom TOK fick han och v.Rosen 
förtroendet att arrangera sommar-OS i 
Stockholm 1912. De båda herrarna hade 
god vana genom de Nordiska Spelen att 
genomföra större tävlingsarrangemang. 
Även Sveriges stolthet, Sveriges Olym-
piska Stadion hade Blanck som påskyn-
dare. Stadion var färdig 1912 till OS.   
   Balck var en verklig allroundman som 
intresserade sig för all sorts idrottsverk-
samhet och själv provade på det mesta. 

Han var en glödande talare som for land 
och rike omkring för att sprida sitt bud-
skap som var: En sund idrott åt alla och 
utan tävlan är idrotten död... Hans entu-
siasm är omtalad och hans ”meritlista” är 
särdeles lång. Mycket av det som fortfa-
rande är kvar av rikstäckande föreningar 
och förbund är Balcks verk. 
Hans idéer var många och inom varieran-
de områden. En del småsaker kan tyckas, 
men han var först i Sverige att anlägga en 
konstgjord isbana på Norra Latins skol-
gård och konstruera långfärdsskridskor!!

Ett urval av hans insatser för idrottssve-
rige kan se ut så här:

1875           Stiftade Stockholms gymna-    
                   stikförening 
1878           Gymnastik och fäktklubb 
1887-1900  Uppvisningar i utlandet med      
                   gymnastikgrupper 
1881             Startade tidningen ”Tidning 
                   för Idrott” 
1886-88      Illustrerad Idrottsbok 
                   (3 band) 
1901-1922  Nordiska Spelen 
1902           Svenska Bollspelsförbundet 
1904           Fotbollsförbundet 
1909-10      Idé till Stadion bygget 
1912           Planerar OS med von Rosen 
1913           v. Ordförande från starten 
                   i Riksförbundets överstyrelse

Den 31 maj 1928 hade Riksidrottsförbun-
det ( som Balck också varit med att skapa) 
sitt tjugofemårsjubileum, det var också 
dagen för Viktor Balcks dödsdag.

                                         Marita Wasling
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Tävlingsidrottens fader, Viktor Gustav Balck.

Officiell affisch för Nordiska Spelen 1901. Officiell affisch för sommarolympiaden 1912. Stockholm Stadion, västra porten.
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Korsordet i detta nummer anknyter till boken ”Västgötafotbollens 1 900 talshistoria”, utgiven av WIS, varför det fått namnet 
”Bokkryss”. 
De skuggade rutorna i korsordet ger, rätt sammansatta, ett ord som har med tillkomsten av en ny bok att göra. 
Skriv ned lösenordet på ett vykort eller brev och skicka till ”Bokkryss”, Bo Zackrisson, Långgatan 5, 547 93 Skagersvik. 
Senast den  15 juli vill vi ha svaren. Lycka till!

I korsordet i förra numret uppstod tyvärr ett fel. De skuggade rutorna som skulle ge namnet på en Västgötsk guldmedaljör blev av 
någon anledning helt svarta. Trots detta har ett stort antal rätta svar inkommit. 
Den efterfrågade guldmedaljören 1956 var givetvis Petrus Kastenman, som vann guld i fälttävlan på hästen ”Illuster”. 

Pristagare blev: 1:a pris, 3 Sverigelotter, Ann Lisa Mether, Roddaregatan 16, 462 35 Vänersborg. 
                          2:a pris, 2 Sverigelotter, Rolf Bååth, Glimmerplan 27, 504 67 Borås.
                          3:e pris, Alf Nyström, Trädgårdsgatan 10, 522 31 Tidaholm. 

Vi gratulerar vinnarna, lotterna kommer med posten.
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Ale Idrottshistoriska Sällskap
Adress: c/o Cerry Holmgren
 Hansvägen 4
 446 33 Älvängen
Ordf. Cerry Holmgren
 0303-74 01 96

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o  Berndt Jivesten
                Jungmansgatan 6 B 
                441 39 Alingsås
Tel:          0322-63 63 58
Epost       berndt.jivesten@telia.com
Lokal   Östra Kyrkogatan 3
Ordf.   Berndt Jivesten,0322-63 63 58
Sekr.   Lars Larsson, 0322-137 24

Borås Idrottshistoriska Sällskap
Adress::   Box 554
                503 14 Borås
Kansli:    Allégatan 71
Tel:          033-35 39 39, 033-22 63 55 
Epost.:     bis@bihs.se
Museum: Borås Idrottsmuseum
                Bockasjögatan 2
Ordf.       Tommy Olsson, 033-20 04 53b
Sekr.        Kaj Bengtsson. 033-24 12 73b

Essunga Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   c/o Kent Larsson                
               Axgatan 9
               465 30 Nossebro
Tel:         0512-508 40
Ordf.      Kent Larsson, 0512-508 40
Sekr.      Lars Carlsson

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Holger Lindberg 
                Danska Vägen 166
  521 31 Falköping
   Tel:  0515-17 693
Kontakt:  Holger Lindberg, 0515-17 693
Museum: Falbygdens Idrottsmuseum
  Odenhallen
Ordf.       Holger Lindberg, 0515-176 93
Sekr.  Evert Carlsson, 0515-121 58

Herrljunga Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Sixten Borgvall
              Grengatan 5
              524 32 Herrljunga
Bes.adr. Tennishallen, Herrljunga
Tel:        0513-104 93, 0705-65 55 34
Epost.    sixten.borgvall@telia.com
Ordf.     Rolf Melin, 0513-108 42
 
Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap
Adress:  c/o Göte Ivarsson
 Gökstigen 16
 546 33 Karlsborg
Tel:        0505-108 50,  0705-739 88
Ordf.     Vakant
Sekr.      Göte Ivarsson, 0505-108 50

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   Esplanaden 1 
                531 50 Lidköping
Kansli:    Esplanaden 1,
Tel:          0510-216 17 
Epost.:     lihs@minpost.nu
Museum: Lidköpings Idrottsmuseum
                Esplanaden 1 
Ordf.        Folke Brink, 0510-249 19

Marks Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/oBritt-Marie Knutsson
                Backavägen 10
                511 63 Skene
Tel:          0320-313 83, 076-10 78 393
Epost  brittmarie.knutsson@mark.se
Museum: Marks Idrottsmuseum,
                Boråsvägen 237
 Ordf.      Britt-Marie Knutsson 
                0320-313 83 

Mullsjö/Sandhem Idrottshistoriska
Sällskap
Adress:    c/o Bo Karlsson
                Pinnahemmet
                565 92 Mullsjö
Tel:          0392-230 70
                0730-34 22 94

Skara Idrottshistoriska Förening
Adress:    c/o Lars Lundberg
                Ivar Wideensgatan 72
                532 33 Skara
Tel:          0511-210 86
Museum: Skara Idrottsmuseum, Vilan
Ordf.        Lars Lundberg, 0511-210 86
Kontakt:  Sjunne Jönsson, 0511-123 06
Epost.      lars.lundberg@skara.mail.
                telia.com

Tibro Idrottshistoriska Sällskap
Adress:   c/o Gösta Wahll
               Gäre Björkåsen,
               543 91 Tibro
Tel:         0504-615 83 
Ordf.       Ingemar Karlsson, 0504-61 955
Sekr.       Gösta Wahll, 0504-615 83

Tidaholms Idrottshistoriska Förening
Adress:    Stallängsvägen 4,
                522 34 Tidaholm
Tel:          0502-60 63 38
Museum: Tidaholms Idrottsmuseum
                Stallängsgatan 4
Ordf.       Brynolf Antonsson

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Hans Rosendal 
                Österlånggatan 80A              
                461 35 Trollhättan
Tel:          0520-334 43, 0708-61 22 10
Ordf.       Hans Rosendal

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Björn Jansson
                Tallstigen 8,
                542 23 Mariestad 
Tel:          0501-108 29
Lokal       Marieholmsvägen 2
Ordf.   Bo Zackrisson, Skagersvik
Tel:          0551-203 22
Sekr.      Björn Jansson, Mariestad 
Tel:          0501-108 29

                

Vara Idrottshistoriska Sällskap
Adress:    c/o Carl-Owe Johansson
   Kållegården 1
                534 92 Tråvad
Tel:          0512-140 12
E-post.     kallesr-m@swipnet.se
Museum:  Kålles Rekordmagasin
                 Kållegården
Ordf.         C-O Johansson, 
                  0512-140 12

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Adress:     c/o Tommy Wahlsten
    Lillgårdsvägen 19
    541 42 Skövde
Tel:    0500-48 16 66 b, 
    0705-39 80 42
E-post    tommy.c.a@telia.com     
Museum:  Westgöta Idrottsmuseum
                 Huvudnässkolan, Vänersborg
Ordf.         Tommy Wahlsten
Sekr.         S-Å Mökander,  0322-67 23 10
E-post    sven-ake.mokander
                 @vargarda.se 
 

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap
Adress:      c/o Roland Svensson
                  Fötene Järskagården 1
                  447 91 Vårgårda 
Tel:            0322-62 70 19
Museum:   Idrottshist. Cykelmuseet
                  Tånga Hed
                  447 91 Vårgårda
     0322-62 43 11
Ordf.         Roland Svensson
     0322-62 70 19
Sekr.      Stig Sjögren
      0322-62 16 66

Vänersborgs Idrottshistoriska
Förening
Adress:      Box 80,
                  462 21 Vänersborg
Kansli:       Huvudnässkolan
Tel:            0521-197 03
Epost.        vihf2@hotmail.com 
Museum:   Vänersborgs Idrottsmu
                  seum
Adress:      Huvudnässkolan
Ordf.          S Gunnar Peterson
                  0521-141 09

Västgötaidrottens Guldklubb
Adress:   Box 554
               503 14 Borås
Tel:         033-35 39 39a, 0706-81 21 16
Ordf.:     Olof Toftby, 033-26 68 60
Sekr.       Solveig Sundequist, 
  0500-41 86 94

Adresser och telefonnummer till idrottshistoriska sällskap/föreningar och 
idrottsmuseer i Västergötland 
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WESTGÖTARNAS IDROTTSHISTORIA 
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Styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Tommy Wahlsten, ordf.
Lillegårdsvägen 19
541 42 Skövde
0500-48 16 66
0705-39 80 42
tommy.c.a@telia.com

Sture Pettersson, kassör
Bergsängsvägen 40 
521 30 Falköping
0515-153 60, 0708-15 36 01
pettersson.sture@telia.com

Folke Brink
Fröjdegårdsvägen 32
531 56 Lidköping
0510-249 19
folke.brink@telia.com

Dag Wissler, adj.VIF
0321-103 01

Bo Zackrisson, v. ordf.
Långgatan 5
547 93 Skagersvik
0551-203 22
0705-24 58 61

Olof  Toftby
Öresjövägen 26, 513 35 Fristad
033-26 68 60 b
0706-81 21 16, 033-22 63 55 a
olof.toftby@bihs.se

Karin Monsén-Karlsson, suppl.
Skinnmo Moholm
461 98 Trollhättan
0520-42 51 26
karinmonsen@hotmail.com

Kenneth Tidebrink, adj. SISU
0502-109 66

Sven-Åke Mökander, sekr.
Markgatan 39, 441 51 Alingsås
0322-67 23 10 b, 0322-60 06 65
sven-ake.mokander@vargarda.se

Benny Östh
Hästskovägen 47
462 54 Vänersborg
0521-187 85, 0706-51 32 83
052118785@telia.com

Berndt Jivesten, suppl.
Jungmansgatan 6B
441 39 Alingsås
0322-63 63 58
berndt.jivesten@telia.com
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Britt-Marie Knutsson (sammankallande)
Backavägen 10
511 63 Skene
Tel: 0320-313  83, 076-107 83 93
E-post: brittmarie.knutsson@mark.se

Rolf Herrlin
Kinnekullegatan 26
532 32 Skara
Tel: 0511-141 06, 073-074  26 08

Rolf Melin
Barrgatan 3
524 32 Herrljunga
Tel: 0513-108 42

WIS valberedning

                                                                                                                                                          Foto: Tommy Wahlsten
WIS valberedning fr. v.: Rolf Herrlin, Britt-Marie Knutsson och Rolf Melin



Returadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Box 554
503 14 BORÅS

Posttidning B

Orienteraren som ”spränger” fram är Arne Johansson. Arne är fostrad och uppväxt i Falköpings AIK. Han 
blev 1972, 1974 och 1976 världsmästare i budkavleorientering. Förutom detta har han erövrat tre svenska 
mästerskap. Ett som yngre junior (17-18), ett som äldre junior (19-20) och ett som senior. Arne gick 1972 över 
till Fjärås AIK.
Underlag för Arne bildas av Härja-bladet, en utav våra VM-kartor. VM arrangerades i augusti 1989 av tre 
klubbar i Skaraborg, Falköpings AIK,  IF Sisu och IF Hagen. På denna karta avgjordes B-finalen och kvalifi-
ceringstävlingarna. Kartritare för VM-kartorna var bland annat Kjell Melander, en av våra medlemmar.

Se även artikel om Arne Johansson på sid 8. 


