Förord

Det finns ingenting som går upp mot fotboll ! Tänk att få springa
ut på en grönskande plan en "ljummen " sommarkväll och smeka
lädret med fötterna.
Träffa kompisarna - dela upp och spela mot två mål. Passa dribbla
och skjuta.
Men tiden den går och går.... när vi blir något äldre, ja då har vi
minnena kvar.
Men vi kanske glömmer en del. Utifrån det har jag från
tidningar, arkiv föreningar och efter egen förmåga sammanställt
ett dokument över Lidköpings fotbollens historia
när det gäller föreningar samt de platser där det spelades fotboll
på, boken sträcker sig från fotbollens begynnelse och fram till
idag.
Har utgått ifrån klubbarnas verksamhet och försökt att hitta så
mycket som möjligt för att dokumentera dess verksamhet.
Förhoppningen är att DU, käre läsare, dels ska kunna friska upp
minnet och känna igen åtminstone en del av vad som här
redovisas. Dels få en stunds glad och trivsam avkoppling i denna
text och bildkavalkad
Håll till godo

.
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FOTBOLLEN KOM TILL SVERIGE
I SLUTET PÅ 1800-TALET.
Det spelades fotboll i olika former i vårt land.
Inspirationen hämtades främst från skotska textilarbetare som
under en period i slutet av 1800-talet specialarbetare i Göteborg.
Två av dessa skottar var därtill diplomerade instruktörer.
Första matchen den 22 maj 1892 över 100 år sedan
spelades svensk fotbollssports första protokollförda match enligt
"Association Football Rules "
Spelplats Hedens grusplan Göteborg. Matchen gick mellan
Örgryte IS och Lyckans Soldater och resultatet blev 1 - 0
( 0 - 0). De båda halvlekarna var 20 minuter långa.
Detta hände alltså långt innan det Svenska Fotbollförbundet var
bildat 1904. Efter denna match restes det en minnessten som än
idag kan beses på "Heden" Göteborg.
1908 spelade Sverige sin första landskamp mot Norge det blev
en storseger med 11-3. Tack vare Erik Börjesson Jonsereds IF
med hela 4 mål.
1910 startade Svenska Fotbollsförbundet Svenska Serien.Där
deltog Örgryte IS, IFK Göteborg, Göteborgs FF,
IFK Eskilstuna, IFK Norrköping, Västmanland-Närke
BK, Vikingarnas FK, samt AIK från Stockholm. Örgryte vann den
första Svenska Serien.
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Efter den första Allsvenskan 1924. Nya stora fotbollsstjärnor
hade sett dagens ljus: sådana som Abben Olsson, Sven Rydell,
Harry Lundahl, Axel "Massa" Alfredsson, Sigge Lindberg, Albin
Dahl, Knutte Kroon, Long-John Nilsson, Päras Kaufeldt, Sudden
Wahlberg och Jompa Nilsson blev legendariska. När man tittar
tillbaka på den första Allsvenskan i fotboll kan man knappast
undgå att nämna namnet Filip Johansson alias "Svarte Filip" från
Surte. Han startade sin karriär i Frässberg IF som med honom
som center snabbt kvalificerade sig för det allsvenska sällskapet.
Tyvärr kunde dock föreningen aldrig ta steget upp bland de stora.
Svenska Fotbollförbundet fodrade en garanti (8.000:-kr) för att
man skulle fullfölja serien och så mycket pengar kunde man inte
skrapa ihop. Följden blev att IFK Göteborg höll sig framme och
bad att få övertaga målvaktskräcken, som därigenom blev deras
tredje storcenter i div. 1 efter Börjesson och "Murren" Carlsson.
Efter nio säsonger, då "Svarte Filip" åstadkommit sammanlagt 178
mål drog han sig som 32-åring tillbaka till Surte.
Svensk fotboll hade trampat ur sina barnskor och stod sig nu gott
även i den internationella konkurrensen. Efter att ha misslyckats i
OS 1920 i Antwerpen, ställde Sverige i Paris 1924 upp med sitt
hittills bästa landslag som också erövrade OS-brons. Det
legendariska bronslaget i Paris 1924.

Stående fr.v. Charles Brommesson Helsingborg, Sven
Rydell Örgryte Pära Kaufeldt AIK, Tore Keller Sleipner,
Putte Kock AIK och tränaren Josef Nagy.
Knästående i mitten: Gurra Carlsson Marieberg.
Knästående fr.v. Sven Friberg Örgryte, Massa Alfredsson
Helsingborg, Sigge Lindberg Helsingborg Frithiof Hillén
Gais och Harry Sundberg Djurgården
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FK Norrköping och Malmö FF var 1940-talets två stora lag i
svensk fotboll. Helsingborg vann Allsvenskan 1940-41. IFK
Göteborg tog hem guldmedaljerna. Men i fortsättningen handlade
det bara om "Peking" (IFK Norrköping) och MFF.
Sverige fick åter en mål spottande center: Gunnar Nordahl.
Han inledde sin karriär i Degerfors men värvades till IFK
Norrköping och satte individuellt målrekord i allsvenskan den 12
nov. 1944. Då Norrköping vann med 9-1 över Landskrona och
Hörneforsaren hittade nätet sju gånger i följd. Gunnar vann
skytteligan 1942-43, 1944-45 och 1945-46.
I den olympiska turneringen i London 1948 gick de blågula
obesegrade fram. Började med 3-0 mot Österrike, fortsatte med
12-0 mot Korea, 4-2 på Danmark samt 3-1 i finalen mot
Jugoslavien.
VM i Stockholm 1958. Det var det året då våra yrkesspelande
främlingslegionärer åter samlades i hemlandet för att sprida glans
över svensk fotboll. Kurre Hamrins sällsamma fullträff i
semifinalen mot Tyskland var kanske höjdpunkten under hela
turneringen man kommer heller aldrig att glömma brassarnas
bländande artisteri.
Sveriges väg till finalen gick via Mexiko 3-0, Ungern 2-1,
Wales 0-0, Sovjet 2-0 och Tyskland 3-1. Men Brasilien hade vi
ingenting att hämta 2-5 blev slutresultatet i finalen.
De svenska silvermedaljörerna: Kalle Svensson, Orvar
Bergmark, Sven Axbom, Reino Börjesson, Bengt Gustavsson,
Sigge Parling, Kurre Hamrin, Gunnar Gren, Agne Simonsson,
Nils Lidholm, Lennart Skoglund.
1992 var Europas fotbollselit på plats i Sverige för att göra upp
om Europa mästerskapet, med bl.a. spel i Göteborg. EM spelet
blev en stor publikfest på alla arenorna Stockholm, Malmö,
Norrköping. Sverige spelade i grupp 1 men gick ej till semifinal
Till finalen gick Danmark och Tyskland, där Danmark vann med
2-1 och blev Europamästare
5
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Västgötafotbollen började rulla
på olika håll i länet i början på 1900-talet
Det var först sedan Västergötlands Idrottsförbund bildats 1908
som tävlingsfotbollen blev organiserad i Västergötlands distriktet.
Samma år arrangerades det första distriktsmästerskapet i
Västergötland med IF Elfsborg som segrare.
Den första landskampsmatchen spelades mot Halland (4-3)
1916.
17 Mars 1918 samlades Västergötland till Svenska
Fotbollförbundet anslutna föreningar till ett sammanträde i
Falköping.
Närvarande föreningar var Alingsås IF, Elfsborgs, Regementes IF
Borås IF, Elfsborg Borås, IF Heimer Lidköping, Skara IF,
IFK Skövde, Tidaholms GoIF, Vänersborgs IF.

VFF: s första styrelse.
Ordf. Sam Hessel, Skövde, övriga ledamöter Carl Larsson
Borås, Bror Fock Vänersborg, Thure Carlsson Borås, Ernst
Johansson Tidaholm, Knut Karlsson Lidköping och Ragnar Dygd
Tidaholm. Revisorer Knut Lenberg och Axel Sörensen Borås.
Fotbollsspelet kom till Lidköping i början av 1900-talet.
Lidköpings fotbollshistoria börjar 1904 då IF Göta bildades.
Lidköpingsfotbollen har varit representerad i Västgötafotbollen
(VFF) :s styrelse
Kurt Karlsson 4 år (1918-19 ,1925-26). John Almgren 12 år.
(1920-30 o 1932)Gösta Härngren 27 år (1931-57)
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Axplock från Västgötafotbollen
Verksamheten under de första trevande åren, med c:a 15-25
föreningar omfattade främst deltagande i den av Svenska
Fotbollsförbundets arrangerande Fotbollsveckan där VFF under
1918-25 noterades för tre tredjeplaceringar. VFF: s första
framträdande var mot Värmland 1918 i Borås seger med 13-0.
VFF: s första spelare i landslaget: Axel Larsson IF Elfsborg 1918
mot Norge.
1920 startade den första förbundsserie med vår/höstomgång (!!)
1926 genomfördes serieomläggning till höst/vår omgångar VFF: s
består nu av sju serier med sammanlagt 44 lag
Domarersättningarna var 1930 5:- kr på egen ort. Vid reslängd
högst 20 km utgår traktamente med 5:- kr, över 20 km 10:- kr.
VFF: s styrelse konstaterade 1938 att "träningens betydelse för
fotbollsspelaren på många platser i distriktet ej rönt den
förståelse som man kunde ha väntat. Man hoppades dock att i
första hand de enskilda spelarna snart nog skola inse vilken
styrka en rationellt genomförd träning medför".
1941 invigs Ryavallen i Borås av kronprins Gustav Adolf och
15.000 åskådare ser IF Elfsborg besegra landslaget med 2-1.
Första landskampen som spelades på Ryavallen var 1947 mellan
Sverige-Finland där Sverige segrade med hela 7-0.
1949 invaldes Bertil "Ida" Lundgren Lidköping i VFF: s ungdomskommitté. Samma år var det totala publikantalet i Västgötaserien
(norra gruppen) 58 600. Matchen Lidköpings BK- Hällekis IF drog
mest åskådare 1 522 personer. 1956 beslutar styrelsen att
startavgiften utgår med 30:- kr / lag och kansliavgiften med 15:- kr.
1958 återgår VFF till vår/höst seriespel. Curt Liedberg Lidköping
och Assar Isaksson Borås dömer i allsvenskan 1961. 1970 tar VFF
upp damfotbollen på programmet.
År 1971 Öxabäcks IF första distriktmästare för damer, året efter
också Svenska Mästerskapet. 1974 har Västergötland fyra lag i
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Förteckning över nedlagda föreningar

1904
1906
1910
1913
1916
1919
1920
1929
1929
1930
1930
1930
1930
1932
1932
1933
1933
1935
1935
1936
1936

1907 Göta IK
1907 Lidköpings BK
1917 Lidköpings FF
Sylvia IF
1927 Sjödalens BK
1949 Lidköpings Oldboyklubb
1925 Katthavets BK
1932 Vinninga Sportklubb
Västerlunds IK
1934 Fröslunda
1945 Strö BK
1949 Gösslunda AIS
1952 Tådene IF
1953 Härjevad BK
Sjövikens IF
1934 Alebäck IF
1940 Bottens IF
1938 Njord IF
1939 City IF
1938 Solhagens IF
1939 IF Tranebergs Kamraterna
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1937
1937
1937
1939
1939
1940
1940
1940
1940
1941
1941
1942
1943
1943
1945
1947
1948
1950
1951

1938
1939
1940
1967

1944

1945
1955
1967
1951
1951

Väla BK
Djurgårdens IF
IFK Gösslunda
Lidköpings BK
Borgia IF
Lidköpingskamraterna
Margretelund IF
Uvereds IF
Örnens IF
Bommens IF
Vallens BK
Törnrosens IF
Bäckersvalls IF
Dalängens IF
Vikens IF
Kristinedal IF
Lockörns IF
IFK Gösslunda nya
Silvergranens IF
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IDROTTSFÖRENINGEN GÖTA (1904-07)
IF Göta är nog Lidköpings bygdens äldsta förening och bildades
under 1904. Initiativtagare var Simon Wallin, Filip
Almqvist, Hjalmar Jönsson, Axel Svensson, Karl Larsson, samt
Karl Mellgren. Mötet var på föreningens lokal Logen Vänerns
nybyggda hus vid Mellbyallén, där föreningen också bildades
Verksamheten blev ej långvarig. På våren 1907 upplöstes den
och samtliga medlemmar började spela i IF Heimer.

LIDKÖPINGS BOLLKLUBB. (1906-1907)
Styrelsesammansättningen är icke känd, klubben hade en kort
levnad. Avsomnade redan efter 1 år. Medlemmarna gick över till
Lidköpings Allm. Idrottsförening. LBK blev den första förening
från staden som gästat främmande ort. Våren 1906 mötte då
Skara Sportklubb i Botaniska Trädgården och vann med 3 - 0.
Följande spelare deltog Kurt Edlund, Erik Sunbeck, John
Andersson, E Zackrisson, John Rusé, Nils Landeborg, Karl
Lidman, Karl Schultz, Axel Berg och Erik Garström. Några
resultat : LBK- Göta IF 2-1, LBK- Skara Atlet IS 2-1, LBK- Skara
SK 1-0, LBK- Skövde AIS 4-2. LBK satte upp ett vandringsprispokal i fotboll 1906 mellan klubbarna i Lidköping. LBK vann 1906,
Lidköping AIS 1907, sedan tog IF Heimer 3 inteckningar i rad
1908-09-10 och därmed vann pokalen för all framtid.

LIDKÖPINGS FOTBOLLSFÖRENING. (1910-1917)
Lidköpings Fotbollsförening blev inte långvarig. Den bildades den
29 juni 1910 på initiativ av B Bergqvist, E Jönsson, N
Sundbeck,E Larsson, N Lönnerberg och L Bolling. Föreningens
första styrelse ordf. L Bolling sekr. N Sundbeck kassör Bertil
Berqvist materielförvaltare E Jönsson.
LFF inköpte en ståtlig silverpokal och startade en cupturnering
mellan LFF, IF Heimer, Skara IF, Mariestads AIF och Skara
Läroverks IF, pokalen erövrades av Skara IF 1917.
Men efter ett antal år upplöstes föreningen och medlemmarna
gick över till IF Heimer
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IDROTTSFÖRENINGEN SYLVIA (1913)
Verksamhet : fotboll.
Vad som är dokumenterat av IF Sylvia är en match mellan IF
Sylvia och en Lidköpingskombination som vanns med 2-0, samt
en match mellan föreningen och Skara B där det blev en seger
med 4-2.

SJÖDALEN BOLLKLUBB. (1916-1927)
Föreningens första spelplan var i skogen norr om järnvägen vid
Sjödalen (nuvarande Starprodukter). Den första riktiga
fotbollsplanen tillkom 1923 vid Vänersviksbäcken.
1922 års styrelse ordf. Ture Skoog, kassör Oskar Landqvist sekr.
John Axén. Bland fotbollsspelarna var Karl-Johan och Bertil
Johansson, Ragnar Malmgren, Sören Melander, Axel
Österberg, Valter Andersson, Oscar Landqvist.
Klubben upphörde omk. 1927, sedan fotbollsplanen kommit
under vatten.

LIDKÖPINGS OLDBOYSKLUBB (1919-1949)
Verksamhet : fotboll, och allmän idrott för äldre.
Efter 1936 enbart bowling.
Första styrelse Ordf. G. Dahlqvist Sekr. Ivar Frisk, övriga J A
Ekvall, Carl Engvall, Einar Hjorten, Otto Björman, Bonde Nilsson
Suppl. Evert Thörnå, Ivar Lundmark samt S A Svanqvist.
En pokal uppsattes mellan Skara och Lidköpings Oldboys, men
det ena laget efter det andra började plocka in yngre spelare och
hela idén med oldboysmatcher spolierades.
1919 Lidköping-Skara 5-0 1920 Skara-Lidköping 1-5,
1921 Lidköping-Skara 2-1 och därmed vann Lidköpings Oldboys
pokalen. I laget deltog bl.a. Carl Engvall, Martin Andersson, Karl
Backlöf, Julius Carlsson, Frans Ledström (mera känd som
politiker) och Vilmar Sjölin.
1936 började klubben med bowling och spelade fram till 1949, då
klubben upphörde och medlemmarna övergick till BK Kinne
o Lidköpings Bowling Sällskap.
11
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KATTHAVETS BOLLKLUBB. (1920-1925)
Ett flertal grabbar samlades på en plan vid "Katthavet" och
spelade fotboll ett typiskt kvartersgäng. Så småningom bildades
en förening med Gustav Löfholm som ordförande med Thure
Wallgren som kassör. Efter ett par år förhyrdes en betsvall av
Åkare Lundgren för att iordningsställa en fotbollsplan.
Mest kända spelare är Gustav Löfholm, Thure Wallgren, Karl och
Gustav Ståhl, Gustav Karlsson och Johan Rydén.
Några resultat 1923. KBK - LIS 3 - 0, KBK -IF Heimer 1 - 5,
KBK - Skara BK 5 - 0, KBK - Sjödalen BK 2 - 0.
Klubben upphörde 1925, då de flesta spelare gick över till LIS
och några till IF Heimer.
Följande spelare deltog i en match på våren 1920.

Gösta Bergsten, Sven Rydén (deltog i Svenska landslaget 1924),
Einar Rosberg, Einar Wennerholm, Alf Magnusson, Åke
Kjellqvist, Gustav Lövholm, Werner Hallbom, Sven Karlsson,
Lars Larsson och Bror Gustavsson
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VINNINGA SPORTKLUBB.(1929-1932)
Verksamhet: fotboll och cykling.
Föreningen bildades omkring 1 juni 1929 på Vinninga
Gästgivargård.
Första styrelsen. Ordf. Erik Magnusson Lindärva, övriga
ledamöter Holger Lind Vinninga, Petter Broberg Lindärva, Nils
Gustavsson Vinninga och Frits Jonsson Vinninga,
Föreningen upplöstes på grund av dålig ekonomi. Medlemmarna
övergick till Vinninga AIF.

TÅDENE IDROTTSFÖRENING. ( 1930-1952)
Verksamhet: fotboll, allm. idrott.
Första styrelsen. Ordf. Bengt Lindh v. ordf. Erik Fernov,
kassör Lars Löfgren, sekr. Åke Löfgren.
Fotbollsektion. Hjalmar Larsson, Erik Fernov, Ragnar Mattsson.
1938 anmäldes föreningen till seriespel i Lidköpingsortens
Pokalserie. 1940 anmäldes även ett B-lag till seriespel.
Föreningen blev seriesegrare 1941 för första gången.
Lidköpingsortens Pokalserie 1941
Tådene IF
14 10 1 3 47-28 21
Gösslunda AIS 14 9 1 4 63-21 19
Tun
14 8 3 3 44-22 19
N Härene
14 7 2 5 51-24 16
Sö n e
14 7 2 5 39-21 16
Vinninga
13 4 2 7 36-39 10
Hangelösa
14 4 1 9 35-47 9
Väla
13 0 0 13 7-118 0
Hösten 1942 begärde föreningen inträde i Västergötlands
Fotbollsförbund samtidigt anmäldes A-laget till förbundsserie.
Tådene deltog i kampen om "Major Jakobsson Storebergs
Vandringspokal", som spelades i 3 år 1940-43. N. Härene BK
erövrade pokalen 1943 för alltid.
Deltagande lag var Tådene IF, N. Härene samt Söne SK.
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GÖSSLUNDA ALLMÄNNA IDROTTS SÄLLSKAP.
(1930-1949)
Verksamhet fotboll och allmän Idrott.
Första styrelse. Ordf. Allan Johansson v ordf. Folke Fabianson
sekr. Ingvar Johansson kassör John Svensson ledamot Erik
Kjellström, Anders Kjellström och Erik Johansson.
Sluttabell 28 Maj 1947.
Tibro
16
Tidaholm
16
Floby
16
Järpås IS
16
Gösslunda AIK
16
Hova
16
Mariestad AIF
16
Axvall IF
16
Tidan
16

14
11
10
9
7
5
5
3
1

20
3 1
1 5
0 7
2 7
110
110
112
312

82- 9
59-19
55-35
49-47
32-33
40-63
29-57
41-80
23-67

30
25
21
18
16
11
11
7
5

A-lag från år 1937

Bakre raden fr. v Anders Nordström, Allan Salegård, Folke
Fabianson, Ingvar Salegård, Anders Källström,
Främre raden fr. v Sven Wångdahl, Torsten Persson, Erik
Källström, Gösta Salegård, Nils Gustavsson, Erik Salegård.
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FRÖSLUNDA KAMRATERNA. (1930 -1934)
Verksamhet: fotboll.
Fröslunda kamraterna bestod av arbetare vid Fröslunda
Egendom i Sunnersbergs socken.
Ett flertal matcher spelades mot grannsockens lag som Strö BK,
Tranebergs kamraterna, Kållandsö GoIF, Bottens IF.
Föreningen upphörde efter ett antal år och medlemmarna
övergick till Gösslunda AIS och Kållandsö GoIF.

STRÖ BOLLKLUBB. (1930-1945)
Verksamhet: fotboll, skidor.
Bildades av Ordf. Nils Nilsson (utflyttad till Gunsbo
Kållandsö),Åke Spira, Axel Wallroth, Bröderna Kihlén,
Sven Andersson, Anders Andersson, Allan Andersson
En match 1935 hör till historien. Säsongens sista match mellan
Strö BK och Bottens IF, som på borta plan besegrade Botten IF.
Förlusten för Botten IF innebar att seriesegern gick till Kållandsö
efter att ha lett serien hela säsongen.
Kållandsortens Pokalserie
Kållandsö
844
Botten IF
851
Strö BK
840
Rackeby IK B
821
Gösslunda AIS C
812

0
2
4
5
5

21-12 12
22-14 11
18-21 8
14-15 5
16-25 4

Matcherna spelades på Kungsbackens plan.
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IDROTTSFÖRENINGEN
TRANEBERGSKAMRATERNA. (1936-1939)
Första styrelse Ordf.
Ragnar Östman Mossen
v.ordf.
Werner Sjöberg Ersbäcken
Sekr.
Karl-Erik Johansson
Traneberg
Kassör
Erik Larsson Eriksberg
Suppl. Sven Sandgren, Karl Jonsson.
Revisorer Edgar Ottosson, Erik Friden.
Dräktfärg Vit tröja och gröna byxor.
Spelade hemmamatcherna på en plan som kallades
"Djurgårdsbacke" som låg i närheten av St. Marie Kapell.
Matcherna gick mot "Byborna" (Kållandsö GoIF), Fröslunda, Strö
samt Djurgårdens IF Lidköping. De flesta matcherna spelades
internt, då de närvarande delade upp sig i lag.
Föreningens klubblokal var "Dagsverksstugan" på Traneberg.
Laget bestod av Erik Larsson, Gunnar Pettersson, Edgar
Ottosson, Werner Sjöberg Ragnar Östman, Anders Fridén, Karl
Jonsson, Axel Albertsson, Gustav Eriksson, Johan och Karl-Ivar
Johansson.

WÄSTERLUNDS IDROTTSKLUBB. 1929
Verksamhet: fotboll och bandy.
Första styrelse ordf. Stig Sundblad, v ordf. Willy Svensson,
sekr. Olof Smedman, kassör Valter Andersson.
Verksamheten omfattades av fotboll och bandy. Som kvarterslag
hade klubben funnits till, redan 1929 då fotboll spelades. Resultat
WIK- Rackeby IK 5-0, WIK- Örslösa IF 6-3.
1930 spelades fotboll mot ett flertal föreningar från närliggande
orter.
Första laget bestod av följande Arne Melkusson, Erik Lindh,
Willy Svensson, Kurt Johansson, Hilding Johansson, Erik
Gustavsson, Erik Sundblad, Ebbe Helmén, Alf Johansson, Evert
Lundström och Stig Sundblad. 1931 tog bandyn över
verksamheten
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HÄRJEVADS BOLLKLUBB.(1932-1953)
Verksamhet: fotboll.
Fotboll började spelas i Härjevad 1932. Första matchen spelades
mot Täng förlust 0-1.
1933 fick föreningen tillgång till en egen plan Nordhalla. Där
spelades matcher mot Uvered, Trässberg BK, Järpås IS samt
Jungs IF:s B-lag.
Verksamheten flyttades 1937 till en ny idrottsplats vid Närefors
som låg vid andra sidan om Lidan. Efter ett antal år minskade
verksamheten och låg nere en tid.
1947 upplivades verksamheten nu med ny styrelse med Ordf.
Arne Larsson, sekr. Rudolf Lundqvist, kassör Inge Svensson.
Föreningen anmälde lag i Vara ortens Fotbollsallians med
växlande framgångar under tiden 1948-1953.
Föreningens färgstarkaste spelare var bröderna Harry och Bertil
Gustavsson samt tvillingbröderna Stig o Sixten Svensson som
sedan övergick och spelade i Järpås IS.

SJÖVIKENS IDROTTSFÖRENING. (1932)
Verksamhet: fotboll.
Endast några resultat går att redovisa
SIF-IF Heimer 0-1, SIF- Rackeby IK 1-2, SIF- Örslösa IF 4-1,
SIF- Tun IK 4-0,
SIF- N:a Härene BK 2-0 och Gösslunda AIS 0-2.
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ALEBÄCKS IDROTTSFÖRENING.(1933-34)
Verksamhet: fotboll.
Första styrelse var Holger Johansson, Bengtsson, Kalle
Göransson, Lennart Gustavsson, Carl-Olof Andersson, Hans
Claesson, Kalle Gustavsson, Harry Andersson, Stellan Claesson
John Svensson, Nils Dahlin.
Alebäcken IF var ett socken lag i Sävare församling
Ett antal lantarbetande grabbar som arbetade på mejeri och
lantbruk. Samlade ihop en större grupp och bildade ett fotbollslag.
Fotbollsplanen iordningställdes vid Alebäckens Egendom. Planen
var ej av bästa kvalité några målställningar förekom inte utan
endast målstolpar.
Några pengar till inköp av bollar fanns ej. Otto Claesson (som då
var grabb) hade en släkting som spelade fotboll i IF Heimer som
han fick en boll av. Han lånade ut den bara på ett villkor att han
själv fick vara med. De flesta matcherna gick mellan lag som
Källby, Hålltorp, Hangelösa m.fl. Efter ett par säsonger lades
föreningen ned och spelarna gick över till Vinninga AIS.

Bakre raden fr.v, Holger Johansson, Bengtsson, Kalle
Göransson, Lennart Gustavsson, Carl-Olof Andersson. Mellan
raden fr.v. Hans Classon, Kalle
Gustavsson, Harry Andersson Främre raden fr.v. Stellan
Classon John Svensson, Nils Dahlin.
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BOTTENS IDROTTSFÖRENING. (1933-1940)
Verksamhet: fotboll, allmän idrott.
Initiativtagare till verksamheten var Anders Johansson "Anders i
Färglanda". Anders var allt i allo, ordförande, lagledare och
domare. Den första planen iordninggjordes vid Fåreberget, söder
om den nuvarande vägen mot Botten.
Första "riktiga" matchen mot en annan förening, var när Botten
åkte till Rackeby. Trots intensiv träning blev det förlust med hela
0-12.
Den medresta publiken försökte uppmuntra sina spelare med
hejaramsan (som än idag finnes bevarad) och som löd
"Heja grabbarna från Botten, öka lite mera på skotten,
Botten,Botten.
Mest aktiva spelare var Karl Jansson, Karl Hulander,
Valter Karlqvist, Axel Hulander, Bertil Tolerius, Erik Sjöström,
Bertil Törnberg, Johan Hulander och Einar Hulander.
1935 invigdes en ny Idrottsplats vid namn Bäckaskog.
Kållandsortens Pokalserie 1935.
Kållandsö
Botten IF
Strö BK
Rackeby B
Gösslunda C

8
8
8
8
8

4
5
4
2
1

4 0 21-12 12
1 2 22-14 11
0 4 18-21 8
1 5 14-15 5
2 5 16-25 4

Kriget tog död på föreningen. Efter kriget hade planen blivit för
dålig. Många spelare var borta och de yngre sökte arbete på
annan ort, därav kom ej verksamheten igång.
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NJORD IDROTTSFÖRENING. (1935-1938)
Föreningens verksamhet: fotboll och allmän idrott.
Några resultat Njord IF- Gösslunda AIS 2-1, Njords IF- Vara SK
1-0, Njords IF- Örslösa IF 5-4
Lidköpings Pojklagsserie 1935
IF Njord
IF City
BK Göta
Sjödalen

6 3 3 0 14-7 10
6 4 1 1 17-3 9
6 0 1 4 5-17 3
6 1 1 4 4-16 2
Njords IF

Njords IF spelartrupp 1935. Stående f.v Tore Mårtensson, ?
Egon Bjurström, Åke Unenge ? Reinhold Larsson, Eskil
Johansson, Mellanr. fv Gunnar Järryd, K.G. Gustavsson,
Karl-Gustav Karlsson. Sittande fv Folke Olsson, Gunnar
Gustavsson och Axel Johansson.
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CITY IDROTTSFÖRENING. (1935-1939)
Verksamheten: fotboll.
Första styrelse. Ordf. Bertil Lundgren, v.ordf. Åke Palm,
sekr. Orvar Holmgren, kassör Georg Bäcklund.
En pojklagsserie anordnades som också vanns. Resultat
CIF- Göta 6-0, CIF- Sjödalen 2-5, CIF- Drott (Skövde) 2-0
År 1939 upphör föreningen och laget går upp i IF Heimer som
bildar ett C- lag.

SOLHAGENS IDROTTSFÖRENING. (1936-1938)
Verksamhet: pojkfotboll.
Solhagens IF:s spelare tränade och spelade en del matcher mot
närliggande klubbar.
Deltog i en pokalserie i staden. Ett resultat som kan nämnas
är 2-2 mot Rackeby IK.

DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING. (1937-1939)
Verksamhet: fotboll och bandy.
Första styrelse. Ordf. R Svensson, sekr. S E Rydqvist
kassör Erik Gustavsson v.ordf R Larsson, v.sekr. Wibbe Wallin.
Första året medverkade föreningen ej i något seriespel, spelade
ändå 23 matcher, varav 15 vanns. Största segern blev mot
Hamnens IF Mariestad med 12-0.
År 1938 deltog föreningen i en pokalserie.
År 1939 upplöses föreningen och blir Lidköpings Bollklubb.
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VÄLA BOLLKLUBB. 1937
Verksamhet: fotboll bordtennis
Styrelse 1941. Ordf. Gustav Gustavsson, v.ordf. Lindor Ferm,
sekr. Rune Gustavsson, v.sekr. Tage Brant, kassör Åke
Johansson övriga Karl-Erik Sandin, Per Nordqvist.
Lidköpingsortens Pokalserie 1942
Gösslunda
L BK B
Sö n e
N Härene
Hangelöa
Tådene
Vinninga
Väla
Källby

16
16
16
16
16
16
16
16
16

15 0 1
13 0 3
907
835
727
619
619
2 7 13
2 0 14

52-21 30
96-22 26
52-40 18
36-40 19
54-31 16
30--35 13
29-55 13
24-88 5
15-58 4
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IDROTTSFÖRENINGEN KAMTATERNA GÖSSLUNDA
(1937-1940)
Verksamhet: fotboll.
IFK Gösslunda bildades när Gösslunda AIS överflyttade sin
verksamhet till Lockörn.
1936 Söne SK- IFK Gösslunda 6-4
Ref. fr. NLT 30/6 1937
IFK Gösslunda - Rackeby IK 2-2
En match på Åsavallen mellan nämnda föreningar spelades i fint
väder, där Rackeby kom igång bäst. Efter 15 min gjorde,
vi Mouchard 0-1 sedan ökade Rackeby på till 0-2 på straff genom
sin ch. Efter pausen vidtog hemmalaget en offensiv start med en
konstant press mot motståndarmålet och en reducering kom
genom hemmalagets cf 2-2 gjordes av vi på straff. Bra
domare var Allan Magnusson.
Lidköpingsortens Pokalserie 1937
Örslösa IF
14 13
Gösslunda AIS 14 11
Järpås IS
14 7
Råda BK
14 7
Kållandsö GoIF 14 5
Rackeby IK
14 5
IFK Gösslunda 14 4
Mellby IK
14 3

0 1 67-17
0 3 47-33
1 6 51-18
0 7 29-36
0 9 30-55
0 9 14-35
1 9 25-57
0 11 15-36
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26
22
15
14
10
10
9
6

BORGIA BOLLKLUBB. (1939)
Verksamhet: fotboll.

Borgia BK - Bommens IF 5-3
Från ref. kan läsas
Borgia vann en klar seger med 5-3 halvtid 5-1.I det segrande
laget lade man särskilt märke till hy "Löken "Gärdefors, som
säkert är mogen för större uppgifter och säkre ch "Bibs" Larsson.
Backarna "Bagge" och Boman äro värda en eloge för sitt effektiva
spel. Borgia inledde matchen med ett par snabba mål
av Gärdefors i matchens 13 min fick Bommen straff vilket säkert
lades i mål av vh "Släppis" Johansson. Detta gav upphov till en
uppryckning inom Borgia laget och hy Gärdefors gjorde
egenhändigt ytterligare 3 mål. Därmed var halvtidsresultatet
fastställt till 5-1.
Redan i andra halvlekens första minut kom reduceringen på
långskott av ch Hedin.
Bommen pressade sedan konstant matchen igenom och cf Berg
fastställde i sista matchminuten slutresultatet till 5-3,
vilket betecknas som rättvist.
Publiken uppgick trots regn till 50 personer.
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LIDKÖPINGS BOLLKLUBB. (1936-1968)
Verksamhet: fotboll.
Första styrelse Ordf. Einar Broberg, sekr. Rune
Svensson, kassör Lennart Wångdahl ledamöter R Larsson, Erik
Johansson, W Wallin, G Lagerlöf.
Klubben är en fortsättning på de pojklag som redan 1936 började
som Djurgårdens IF spelade på en plan där nu bostadsområdet
"Drömstaden". ligger.
Föreningen hade sina lag och styrelsemöten på Café Funkis
beläget i Mellbyallén.
Lidköpings BK 1940

Bakre raden fr. v Lagl. Gunnar Linder, Bertil Andersson,
Volber Wallin, Jonny Axelsson, Evert Gustavsson, Stig
Johansson, Rune Svensson, Lennart Wångdahl, Per
Lindroth, Hasse Gustavsson. Främre raden fr. v Erik
Andersson, Anders Eriksson, Tord Jansson.
År 1938 ,vann laget Lidköpingsortens Pokalserie, 11 poäng före
2:an, slog bl. a City IF med 3-0.
1939 invigde föreningen sin nya plan vid namn Lilla Bommens
Idrottsplats som blev föreningens hemmaplan. Efter ett par år
flyttades seriematcherna till Framnäs IP.
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Klubben började nu att visa resultat. 1940 vanns Lidköpings
serien för att nämna några resultat LBK- Råda BK 15-0,
LBK- Rackeby IK 10-0.I laget spelade Börje Unenge, Erik
Andersson, Evert Gustavsson, Rune Larsson, Stig Johansson,
Claes Johansson, W Wångdahl, Jonny Axelsson, Roland
Stensson, Lennart Wångdahl, Rune Svensson
Föreningens första möte med IF Heimer blev 1942 fick se sig
besegrade med 7-1.
Lidköpings BK 1949

Bakre raden fr.v Lagl. Ivan Backlöf, Rune Carlsson, Jonny Axelsson, Åke
Carlsson, Vilber Wallin. Per Lindroth, Åke Lugner. Främre raden fr.v Lennart
Östman, Sven Andersson, Sven Cederqvist, Karl Tidblom, Gunnar Aronsson.

Ny serieseger blev det 1952 "Wästgötaserien" klubben vandrade
uppåt i seriesystemet. 1954 nytt publikrekord på IP Framnäs,
3.719 personer ! .Matchen spelades mellan LBK- I K Gauthiod i
Div. 4 där LBK vann med 1-0 mål av Sven Persson.
1955 vann man "Bohuslän- Västergötlands serie" i en match det
året hemma mot Skara IF besågs av 3.495 personer !
Året efter fick klubben en Ungersk tränare vid namn F Forgacs.
År 1967 tappade föreningen mark och styrelsen fick problem med
ledare och spelare, många ville sluta och en del spelare gick över
till IF Heimer. Styrelsen tog ett beslut om ett sammangående
med Lockörns IF. Dessa 2 föreningar bildade då Lidköpings
Idrottsförening
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MARGRETELUND IDROTTSFÖRENING. (1940)
Verksamhet: fotboll.
Margretelunds IF:s spelare bestod av lärare, vårdare och elever
vid Margretelunds Ungdomsvårds Skola.
Deltog i stadens pojklagsserier under många år.
IF Heimers- NLT: s Pojklagsserie 1947
Bäckersvall
L BK
Margretelunds IF
Råda
Gösslunda
Heimer

10
10
10
10
10
10

8
8
6
4
2
1

0
0
1
1
1
1

2
2
3
5
7
8

2 9 - 8 16
19-12 16
11-13 13
12-17 9
9-20 5
19-27 3

ÖRNENS IDROTTFÖRENING. (1940)
Verksamhet: fotboll.
Örnens IF spelade matcher mot stadens övriga kvarterslag.
Deltog även i pojklagserie, en match kan nämnas
Törnrosens kamraterna IF- Örnen IF 2-3 ( 2-2).
Målgörare för Örnen var Kust Liédner, Lennart Kjellström och
Erik Abrahamsson
Törnroskamraternas mål gjordes av Ingvar Pettersson.

IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA LIDKÖPING
(1940)
Verksamhet: fotboll.
IFK Lidköping- Margretelund 10-0
IFK Lidköping- Bommens IF 4 -1
Lidköpings Pojklagsserie 1940
L BK B
6 5 0 1 35- 5
Bommens IF
6 4 0 2 30-13
IFK Lidköping
6 3 0 3 18-14
6 0 0 6 5-57
Margretelund IF
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10
8
6
0

BOMMENS IDROTTSFÖRENING. (1940)
Verksamhet: fotboll.
BK Borgia- Bommens IF 5-3. Deltog i Lidköpings pojklagsserie.
Lidköpings Pojklagsserie 1940
L BK B
6 5 0 1 35 - 5 1 0
Bommens IF
6 4 0 2 30-13 8
IFK Lidköping
6 3 0 3 18-14 6
Margretelunds IF
6 0 0 6 5-57 0

VALLEN BOLLKLUBB. (1941)
Verksamhet: fotboll.
Första styrelse Ordf. Alf Magnusson sekr. Åke Hjelm
kassör Bengt-Sture Zetterberg.
Föreningen deltog 1942 i Lidköpingsserien, som också
föreningen vann. I laget deltog kände Lennart "Kinna" Johansson
Vallen BK- Saleby IF 13-1 (7-0)
Vallen BK gladde med vackert och effektivt spel hela laget består
av juniorer och bör hinna spela ihop sig till junior DM då laget
startar mot LBK-juniorer.
Målgörare för Vallen Tage Jakobsson 5, Gunnar Lindblad 3,
Evert Kvist 3, Sven-Erik Lundgren 2.
Domare var Eskil Johansson Lidköping.
Kållandsö GoIF- Vallens BK 4-0
Hemmalaget var klart överlägset men spelade hårt. Vallen fingo
flera spelare justerade varav en så svårt att han måste söka
läkarvård på Lidköpings Lasarett.
Kållandsölagets mål gjordes av Lars Johansson 1, Jonas
Jansson 1, Olle Ottersten 1 samt ett självmål.
Föreningens lag 1944 Lennart Johansson, Gunnar
Aronsson, Sture Arnefors, Ingvar Johansson, Åke Hedin, Rune
Lugner, Sven- Erik Lundgren, Stig Hjelm, Tage Jakobsson, Jonny
Johansson och Evert Kvist.
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UVERED IDROTTSFÖRENING. (1940)
Verksamhet: fotboll.
Styrelse 1946 Ordf. Axel Svensson Backgården, v. ordf. Allan
Svärd Barkagården, sekr. Sune Karlsson Brokvarn, v sekr. Ivan
Svensson Brokvarn, kassör Rune Larsson Stommen, Gottfrid
Johansson Hagaledet, Johan Andersson St. Halla. Föreningen
spelade i Varaserien under 40-talet.
Varaserien 1945
N Vånga
14 12 1 1 70-29 25
Edsvära
14 12 0 2 62-16 24
Skår
14 7 2 5 37-32 16
Järpås
14 6 0 8 48-39 12
Larv
14 5 1 8 46-51 11
Uvered
14 4 2 8 45-57 10
Jung
14 4 0 10 20-50 8
Kvänum
14 3 0 11 29-83 6

TÖRNROSENS IF. (1942-1944)
Verksamheten bestod av fotboll, bandy, bordtennis.
Törnrosens IF B - Örnens IF B 2-3. Laget bestod av följande
Bertil Storm, Sören Malmgren, Sture Arnefors, Kurt Bäckdalh,
Sven Karlsson, Karl Andersson, Bror Karlsson, Gösta
Johansson, Erik Abrahamsson, Hans Karlsson, Rune Johansson.
Vallen BK- Törnrosen IF 2-2
Följande deltog 1943 Bertil Storm, Karl-Axel Andersson, SvenErik Berg, Erik Svensson, Alf Gustavsson, Bo Forsberg, Åke
Johansson, Alf Lundström, Olle Adebar, Gösta Johansson, Hans
Karlsson, Gunnar Berg, Bror Karlsson.
Lidköpings Pojklagsserie 1943. Serien färdigspelades ej
Final Vallens BK- Törnrosen IF 6-0
Vallen BK
Törnrosen IF
Gösslunda
Örslösa

4
5
2
3

4
4
0
0

0
0
0
0

0 24 -28
1 13-14
2 2- 7
3 3-19
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8
6
0
0

BÄCKERSVALLS IF (1943)
Verksamhet: fotboll.
Föreningen spelade fotboll och deltog i pojklagsserie 1946, med
seger i finalen mot Lidköpings BK 2-0. Vann samma serie även
1947. Spelplanen var utefter Solhagsvägen -Wennerbergsvägen
Laguppställning Bäckersvalls IF mot Vinninga den 22 Aug. 1947.
Sven-Gunnar Johansson, Gert Wennerholm, Per Bridholm, Leif
Källstrand, Per-Inge Sköld, Kurt Berg, Stig-Olof Olsson, Bert
Källstrand, Sven-Arne Andersson, Alf Larsson, Henry Berg.
Heimers Pojklagsserie 1945
Bäckersvall
8 6 2 0 26-11 14
Dalängens IF
8 4 3 1 16-17 11
Källby
8 3 2 3 14-12 8
Bommen
8 0 3 5 6-16 3
Heimer
8 0 3 5 6-16 3
.

Bäckersvalls IF

Bakre raden fr.v. Stig Hjelm, Ingvar ”Skinka” Johansson,
Lennart Andersson, Åke Hedin, Lars- Erik Åmarker,
Egon Sandwall, Evert Kvist.
Främre raden fr.v. Gunnar Aronsson, Lennart Johansson,
Inge Andrén.
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DALÄNGENS IF (1943)
Verksamhet : fotboll
Dalängens IF deltog i pojklagsserie
Törnrosen- Dalängen 3-3 (1944)
Målgörare för Dalängen Ingvar Haller, Bengt Johansson, Valter
Berggren för Törnrosen Charles Albrektsson, Hans Karlsson,
Stig Skoglund
Heimer-Dalängen 2-2 (1945)
Målgörare för Dalängen Sven-Gösta Tärning, Olle Olsson
för Heimer Göran Cederqvist, Holger Karlsson
Heimers Pojklagsserie 1945
Bäckersvall
8620
Dalängens IF
8431
Källby
8323
Bommen
8206
Heimer
8035

26-11 14
16-17 11
14-12 8
11-17 4
6-16 3

Dalängens IF 1945.

Bakre raden fr v. Ingemar Haller, Nils Wallin, Lennart
Gustavsson, Bengt Jonstrand, Rolf Karlsson, Sten
Johansson, Främre raden fr v. Stig Johansson Tore
Landqvist, Sven-Gösta Tärning, Harry Mattsson, Valter
Berggren.

VIKENS IF (1945)
Verksamheten bestod av fotboll.
Föreningens verksamhet blev ringa. 2 matchresultat är
antecknade 1945. VIF- Kållandsö GIF 2-6,
1946 VIF- Törnrosens IF 5-2
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KRISTINEDAL IF (1947-1955)
Verksamhet: fotboll.
Styrelse: Hilding Kristensson, Stein Odh, Harry Claesson,
Ingvar Johansson, Kvist, Olle Oskarsson, Harry Oskarsson.
Började spela fotboll på en iordninggjord plan som kallades
Björkbacken. Där spelade man i två säsonger, därefter fick
föreningen en egen idrottsplats det blev på Kristinedals
Fabrikers marker. Man byggde om en lada till omklädningsrum.
Kristinedals IF började seriespela i Lidköpingsserien. De sista
säsongerna deltog föreningen i Vara ortens serie. Föreningen
deltog även med ett B-lag i seriespel.
1952 vann man den serien, med bl.a. Emtunga B, Bitterna,
Flo, Särestad och Saleby.
Under den tiden var Kristinedals Fabriker en stor arbetsplats i
bygden där ett 180-tal personer arbetade. Från fabriken i
Halmstad som ingick i samma företags grupp kom det arbetare
och då även fotbollsspelare. Bland annat två herrar vid namn
Kalle Bengtsson och Gunnar Karlsson, hade meriter från
Halmstads BK. Kalle Bengtsson var också tränare.
Ett referat från NLT citat: Cometlaget Kristinedals IF
överraskade på Framnäs IP i en match mot IF Heimer B
men förlorade hedersamt med 2-1. Bäst på plan var
Kristinedals målvakt Ingemar "Sotarn" Wahlgren samt Kalle
Bengtsson.
En stor supporterskara c:a 100 personer tittade på (nästan
hela fabriken). Föreningens inkomster kom från Björkhaga
Festplats som var mycket populär där bl.a Lasse Lönndahl,
Cool Candys Orkester, Forsbergs Trio m.fl. uppträtt.
1955 blev sista året för föreningen på grund av fabrikens
avveckling.
Tidningen Expressen hade uppmärksammat årets resultat.
siffran 16 ett spöke för Kristinedals IF laget har spelar 16
matcher 116 insläppta mål och 16 gjorda mål.
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LOCKÖRNS !F. (1948-1968)
Verksamhet: fotboll.
Föreningen är en fortsättning av Gösslunda Allmänna Idrotts
Sällskap GAIS (1930).
1948 blev det namnbyte till Lockörns IF.
Lockörns IF:s första styrelse ordf. John Källberg, v. ord. John
Svensson, sekr. Tage Svensson, kassör Anders Jansson.
Lockörns IF:s A-lag 1949

Bakre raden fr v. lagl. John Svensson, Lennart Sandström,
Sven-Gösta Tärning, Karl Rydén, Tore Mårtensson, Lars
Severinsson, Nils Appelberg ,
Främre raden fr. v. Gunnar Abrahamsson, Karl Andersson,
Stig- Olof Jonsson, Arvid Svensk, Börje Mellgren
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1949 Seriesegrare i Div. 5 N: a Västgötaland. I det segrande
laget deltog Tore Mårtensson, Karl Andersson samtliga
seriematcherna (31 matcher). Bäste målskytt blev Nils
Appelberg.
1950 Krets Mästare för första gången vann i finalen över
Kvänums IF med hela 9-0.
1953 Tore Mårtensson utsedd till "Bygdens Bästa
Fotbollsspelare". Utdelades på Skara IP inför storpublik.
1950-1965 Spel i V: a Västgötaserien.
1960 Föreningens mest namnkunnig tränare har varit Reino
Börjesson Örgryte IS som tränade en gång i veckan föreningens
seniorer.
1967 Föreningens andra serieseger. Åter till V: a Västgötaserien. I
det segrande laget deltog Jorma Thuri i samtliga 25 matcher.
Bäste målskytt blev Sten-Olof Sandström med 17 mål.
1968 Ombildades föreningen efter en sammanslagning mellan
föreningarna. Lockörns IF och Lidköpings Bollklubb (LBK).
Den nya föreningen fick namnet Lidköpings Idrottsförening (LIF).
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IFK GÖSSLUNDA (1949-1951)
Verksamhet: fotboll.
IFK Gösslunda återuppstod än en gång anledningen var att
Gösslunda AIS byte namn till Lockörns IF.
Ett antal spelare som ogillade namnbytet bildade föreningen.
Verksamheten upphörde hösten 1951.
Föreningen deltog i Lidköpingsortens Pokalserie med följande lag
Gunnar Engblad, Yngve Nord, Evert Nordström, Inge Svensson,
Harry Gustavsson, Harry Ahlén. Folke Jonsson, Erik Svensson,
Evert Lindholm, Sven Johansson, Olle Johansson.
Lidköpingsortens Pokalserie 1949/50
Kållandsö GoIF
18 16 0 2 86-20
Mellby B
18 14 0 4 90-25
IFK Gösslunda
18 13 1 4 71-40
Sö n e S K
18 11 1 6 58-46
Örslösa B
18 10 1 7 54-43
N Härene B
18 6 3 9 74-80
Härjevad B
18 6 2 10 44-54
Kristinedal B
18 3 2 13 38-92
Rackeby B
18 3 2 13 34-91
Saleby B
18 2 0 16 26-84
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SILVERGRANENS IF. (1951)
Verksamheten blev ej långvarig deltog bara 1951 i Lidköpings
Pojklagsserie utan framgång.
Lidköpings Pojklagsserie 1951 B-grupp
L BK
8 8 0 0 47- 3 16
Heimer
8 5 1 2 22-16 11
Lockörn
8 4 0 4 22-16 8
N Härene
8 2 1 5 15-39 5
Silvergranen 8 0 0 8 6-42 0
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LIDKÖPINGORTENS FOTBOLLSALLIANS
14 Okt. 1964 togs initiativet att bilda en fotbollsallians i Lidköping.
Närvarande vid mötet var Göran Kjörk Söne SK, Roland
Andersson Lockörns IF, Erik Abrahamsson IF Heimer, Lars
Almén TunIK, Arne Fahlgren Saleby IF, Göran Skoglund Kållandsö
GoIF, Lars Storm Råda BK, där Göran Kjörk valdes till
ordförande samt Roland Andersson till sekreterare
Beslut togs att dessa representanter skall bilda en
interimsstyrelse till kommande årsmöte.
Vid årsmöte den 17 Nov. 1965 var samtliga 15 inbjudna
föreningar närvarande. Följande beslut togs om firmanamn
stadgar mm. Alliansen skall heta Lidköpingsortens
Fotbollsallians u.p.a. (Lofa) med säte i Lidköping.
Föreningen skall vara en ideell förening samt politisk och religiöst
neutral skall ha som uppgift att samla fotbollsföreningarna inom
Lidköpingsblocket för gemensam strävan att värna sporten.
Vidare skall föreningen ha till uppgift att stödja
fotbollsföreningarna vid kommunala uppvaktningar eller andra
utredningar samt främja föreningarnas ungdom och ledarutbildning.
Styrelsen skall bestå av 8 ledamöter
Första styrelse: Ordf. Göran Kjörk Söne SK
Övriga ledamöter Karl-Erik Caiman Järpås IS, Evald Nord
Lidköpings BK, Göte Tobiasson Kållandsö GoIF, Lars Storm
Råda BK, Arne Fahlgren Saleby IF, Bertil Johansson Tun IK,
samt vakant fr Vinninga Kommun. Som revisorer valdes Sven Hjelm
Mellby IK och John Svensson Lockörn IF.
Årsavgiften bestämdes till 25:- kr/år per förening.
Lofa: s första inomhus mästerskapet i Idrottens Hus den 19 och
26 feb 1965 första inteckningen i NLT:s vandringspris tog Tuns
IK med finalseger mot Rackeby IK med 1-0. Tun vann även
utomhusturneringen 1966 med seger över Vinninga AIS med 1-0.
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Följande lag representerade Lofa i en match mot Pressens
lag 1966, där Pressen vann med 2-0 Sylve Westerling IF
Heimer, Lars Broberg Lidköpings IF, Lennart Williamsson
Rackeby IK, Per-Olof Hermansson Tun IK, Ingemar Sandsjö
Råda BK, Hasse Sundell Råda BK, Göte Tobiasson
Kållandsö GoIF, Lars-Olof Gustavsson Saleby IF, Håkan Strid
Vinninga AIS, Flemming Mårtensen IF Heimer, Roger
Broberg Tun IK, Kjell Larsson Järpås IS samt Mats Svensson
Kållandsö GoIF,
Första gången som fotbollen i Lidköping gjorde sin stämma
hörd var till Lidköpings Kommun angående en sporthall 1977,
där en skrivelse och en uppvaktning gjordes.
1990 genomfördes en stor manifestation c:a 2.000 föreningsmedlemmar mötte upp. Föreningarna tågade från Idrottens
Hus till nya stadens torg och från Rådhusets trappan
upplästes en appell av Uno Fast Råda BK för stadens
kommunalråd Jan Olsson och Lars Nordqvist.
John Svensson Lockörn / Lif är Lofas hedersmedlem
han har varit med allt sedan starten 1964. I hans ideella
tänkande med en stor föreningskänsla, humor och
bestämdhet har gjort John till Lofa: s störste ledare.
En annan stor ledare var Lars Storm Råda BK. Även han var
med från starten 1964
Två andra ledare som har lång ledargärning i Lofa är Folke
Brink Kållandsö GoIF som blev invald i styrelsen 1972. Har
varit kassör sedan 1978, Lennart Pettersson Örslösa IF
valdes till ordförande 1974 och är det alltjämt, och lägger ned
ett stort arbete för Lofa samt Kjell Eriksson Söne SK som
deltagit i Lofa: s styrelsen i många år.
Ur kassaboken 1965 :
1 st. fotboll 62:- kr, Domararvode för inomhusfotboll 35:- kr.
förplägnad i samband med möte 22:- kr, sönderslagen ruta i
Idrottens Hus 100:- kr, annons i NLT 43:- kr, medlemsavgift
25:- kr/förening, omsättning för år 1965 2.100:- kr, utbetalning
till skadade spelare 1967 2.653:- kr fördelade på 10 skadade
spelare.
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Förteckning över aktiva föreningar
Med bildande år

1906
1924
1928
1928
1929
1930
1932
1932
1932
1932
1934
1934
1943
1968
1983
1988
1978
1983
1988
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IF Heimer
Örslösa IF
Järpås IS
Norra Härene BK
Rackeby IK
Trässbergs BK
Mellby IK
Råda BK
Sö n e S K
Tun IK
Kållandsö GoIF
Vinninga AIF
Saleby IF
Lidköping IF
Läckö BK
Lidköpings FF
SMU
Läckö BK
Lidköpings FF

IDROTTSFÖRENINGEN
HEIMER.
BILDADES: 1 oktober 1906 på Café Vilan
(nuvarande Föreningsbanken).
FÖRSTA STYRELSE:

Karl Karlsson
Albin Andersson
Konrad Hallgren
Rudolf Ström

Ordförande
Sekreterare
Kassör
V.ordf ordförande

IF Heimers första fotbollsmatch spelades 1907 mot
Skövdekamraterna, och vanns med 2-0.
1914 blev laget trea i Skaraborgsserien.
1915 började idrottsplatsen Framnäs togs i bruk och det
medförde en uppryckning av både idrottsintresset och
publikintresset
Den första matchen gick av stapeln den 21 juli.
IF Heimer 1915

.

Fr.vä. okänd, David Hultman, Anders ”Mickael” Rydén, Sven ”Sella”
Svensson, Valter Gustavsson, okänd, Gustav Svensson, Sven Karlsson,
Adolf Meijer, Erik ”Lill-Erik” Andersson
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1916 spelade Heimer DM-final mot Elfsborg. Första matchen på
Framnäs slutade oavgjort (1-1), och omspelsmatchen slutade
med vinst för Elfsborg med 3-0.
Den 21 juli 1918 invigdes Idrottsplatsen Framnäs IP
av landshövding Axel Ekman inför 3000 personer.
1919 förlorades bara tre matcher på hela året och serien vanns
överlägset.
Heimer stod som distriktsmästare både 1920 och 1922.
1923 blev Anders Rydén uttagen till Svenska landslaget för att
åka med till Krakau för att spela mot Polen.
1939 började en ny högkonjunktur i IF Heimer, då man vann
Västgötaserien och av bara farten vann man även
Norra Västsvenskan. Året efter, då man vann 12 utav 14
matcher; de övriga två slutade oavgjort.
I det efterföljande kvalet till Div. 2 förlorade man dock mot
Skogens IF från Göteborg. I returmatchen hemma kom det inte
mindre än 4027 personer för att heja fram de sina.
Serien vanns återigen 1942-43 och nytt kval. Denna gång mot
Krokslätts IF, men det blev tyvärr ett nytt nederlag.
1948 besökte 4178 personer Framnäs IP för att se Heimer spela
en
vänskapsmatch mot IFK Norrköping. Inte så konstigt kanske då
gästerna bestod av bl.a. Gunnar Nordahl, Nils Liedholm och
Georg "Åby" Eriksson.
Ända fram till 1951 varade den västsvenska sejouren med som
bäst en fjärdeplats 1950. Lagom till 50-årsjubileet ledde dock
laget återigen serien och på våren 1957 vanns serien och man
avancerade återigen i seriesystemet.
1978 sattes det nu gällande publikrekordet på Framnäs med
4616 personer, då Heimer spelade semifinal i Svenska cupen
mot Malmö FF. Malmö vann dock matchen med 3-0.
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Sedan 60-talet har föreningens representationslag spelat växelvis
i Div. 3 och 4.
För att 1993 bli seriesegrare i Div. 3 Mellersta Götaland och
äntligen ta klivet upp i Div. 2.
1982 startades flickfotboll på ungdomssidan med ledare som
Roland Wallgren med flera.
PROFILER
Folke "Vischen" Lund som jubileumsåret 1976 hade suttit i
styrelsen i inte mindre än 40 år. Han har även varit lagledare för
samtliga lag, flest år i C-, och juniorlaget.
Bertil "Ida" Lundgren hade praktiskt taget ett finger med i allt
som hände under 40-, 50-, och 60-talet. Han är även den som
har mest ledar år för A-laget (se annan artikel).
Gösta "Kille" Härngren som gjorde 349 mål för Heimer.
Carl Andrén som var ordförande hela 13 år i följd.
Rune Mattsson som arbetade som sekreterare i sammanlagt
14 år.
S-B "Buck" Axelsson mångårig A-lagsspelare och klubbens
störste ungdomsledare.
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ÖRSLÖSA IDROTTSFÖRENING.
BILDADES: 1924, Eliassons Mejeri, Örslösa.
FÖRSTA STYRELSE:

Karl Nordström Ordförande
Ivar Hellkvist Sekreterare
Jakob Jonsson Kassör
1932 spelade ÖIF för första gången i seriespel. I Lidköpings
pokalserie belade man jumboplatsen med endast 1 tagen poäng.
Örslösa IF 1935

Bakre raden fr.v. Allan Wallin, Gösta Magnusson, Nils Ahlén, Albin Lång,
John Johansson. Främre raden fr.v. Gösta Blom, Gunnar Karlsson, Åke
Johansson, Anders Andersson, Nils Skog, Gunnar Ahlén.

1937 vann laget denna serie med 13 vunna matcher och bara 1
förlust.
1938 är resultatmässigt det bästa året i föreningens historia.
Laget spelade 29 matcher varav 25 vunna, 2 oavgjorda och
endast 2 förluster. Målkvoten slutade på 113 - 35.
Första året i Västergötlands Fotbollsförbunds serie som
slutspelades på våren 1940, blev det en sjätteplats i
Lidköpingsserien. 1944 och 1945 slutade laget på en hedrande
andraplats i denna serie.
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Den största vinsten i klubbens historia kom 1944 då man
besegrade Vinninga AIF med hela 14 - 2. I denna match gjorde
Harry Vestman 8 av målen.
1947 var striden hård om erövringen av den uppsatta
vandringspokalen "N. Härenepokalen" mellan lagen N. Härene
BK Söne SK och Örslösa IF.
Efter 3: års kamp vann Örslösa IF pokalen för alltid. Efter att ha
vunnit 4 matcher och en oavgjord och 9 poäng, före N Härene
med 8 poäng och Söne 1 poäng.
1953 fick "Tigrarna" åter ta steget upp i Västra Skaraborgsserien.
1954 blev laget trea i denna serie och det är den bästa placering
klubben fram till jubileumsåret 1984 nått i fotboll.
Bästa facit under 60-talet var två fjärdeplatser i div. 7
Lidköpingsgruppen. Dock värd att nämna är Bo Bertilsson som
gjorde 34 mål 1966 och vann Skaraborgs Läns Tidnings
skytteliga, samt tangerade denna tidnings målrekord. Denna
säsong gick han endast av planen en gång utan att ha satt en
strut. På sammanlagt 397 matcher har Bo gjort 315 mål.
Under 70-talet var 1977 det bästa året för A-laget med en andra
plats i Lidköpingsserien.
Bo Bertilsson återkom till föreningen efter en sejour i Tun och
vann skytteligan i laget 7 gånger under 70-talet. Sammanlagt
vann han skytteligan 11 gånger.
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Nils Ahlén den store aktören i föreningen, började
fotbollskarriären runt 1930. Inte förrän efter 27 år lades skorna på
hyllan, 1957. Nils kapacitet räckte under glansdagarna även till
en del ledaruppdrag. Sålunda var han kassör mellan 1940-54.
Ivar Lång debuterade som 19 årig i den gul-svarta munderingen.
en smokinglirare med blåställskvaliteter är den rätta
beteckningen på tekniske och kämpastarke Ivar. Under sina 16
aktiva år
tillverkade han över 200 mål.
Lennart Pettersson engagerades 1966 som ungdomsledare.
Trots att han inte hade varit så aktiv inom föreningen, visade det
sig att Lennart var den som fick ordning på och utvecklade
ungdomsfotbollen i ÖIF.1970 valdes Lennart till ordförande i föreningen, och kanske är det som pådrivande kraft vid
omläggningen av fotbollsplanen han har gjort sin största insats
som ordförande. 1975 valdes han som ordförande i LOFA, samt
ordförande i Lidköpings pojkfotboll.
Björn Larsson, vars ledarbana har få motstycken i
Västergötland, valdes 1955 till kassör. 1959 invaldes han i
fotbollssektionen och 1962 blev han lagledare för A-laget i fotboll.
I mitten av 60-talet blev han även ledare vid tävlingar och
seriematcher i bordtennisen.
Lars-Erik Larsson är en av föreningens verkliga
förgrundsfigurer, då han varit verksam i föreningen nästan sedan
starten. Han har nästan varit behjälplig i alla förekommande
arbeten, bl.a. lagledare för A-laget och kassör.
Evert Wallin tillhör den kategorin som gör sitt arbete i det
fördolda. Han har varit med i styrelsen i 13 år (10 år som
sekreterare) , var fest kommissarie på ÖIF: s dansbana,
Lunneberget mm. Senare har han varit mångårig
lotteriföreståndare.
Ingemar Bertilsson redan vid 14 års ålder 1950 gjorde han
debut i målet och spelade fram till 1975. Under den tiden blev det
416 matcher, 7 år som ordförande, 18 år som sekreterare samt
statistikförare i 32 år.
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JÄRPÅS IDROTTSSÄLLSKAP.
BILDADES

24:e april 1928.

FÖRSTA STYRELSE

Gustaf Carlberg Ordförande
Gösta Lidman
Sekreterare
Folke Lidman
Kassör

1928 Järpås idrottssällskap bildades den 24 april och sällskapet
ägnade sig detta första verksamhetsår enbart åt fotboll.
JIS spelade under detta år 17 matcher, varav 5 slutade med
seger, 3 spelades oavgjorda och 9 förlorades.
Järpås IS 1928.

Bakre raden fr. v. Folke Andrén, Folke Gustavsson, Gustav
Carlberg, Gösta Lidman, Folke Lidman, Erik Johansson,
Oskar Wänerstig, Hans Jonsson. Främre raden fr.v. Algot
Sjöholm, Åke Ahlborg, Bengt Karlsson.
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1930-31 JIS deltog inte i något seriespel dessa år.
1933 Serieseger för JIS i Centralserien.
1936 JIS stod åter som seriesegrare i Centralserien.
1937 Under detta år spelade JIS i Skaraborgsserien.
Nyuppflyttade som laget var lyckades man med ett nödrop hänga
kvar på en 3:e plats från slutet.
1941 Efter avslutad vår omgång i "Västra Skaraborgsserien"
hamnade JIS på 3:e plats, men efter protest från Skara IF B-lag,
vilken godkändes, blev JIS seriesegrare för 3:e gången.
Laget fick emellertid inte spela i högre serie, då planen ej höll
godkända mått.
1945 JIS höll serieledningen från höstomgången och stod efter
vår omgången som seriesegrare i "Västra Skaraborgsserien"
för fjärde gången. Efter detta fick laget spela en
kvalificeringsmatch till "Västgötaserien" mot Hova. Efter 1-1 på
hemmaplan, vann laget på bortaplan med 2-1. Efter detta var JIS
klara för att spela i "Norra Västgötaserien".
1946 debuten i "Västgötaserien" blev kortvarig. Efter avslutad
vår omgång låg JIS kvar på sista plats, vilket innebar respass åter
till "Norra Elitserien".
1951 JIS seriesegrare i "Norra Elitserien".
1954 - 1968 JIS pendlade mellan division 5 - division 7.
1969-1970 Damfotbollen startade under året och de deltog i
Lidköpingskorpens serie och blev 2:a bland 8 deltagande lag.
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1971 Inleds JIS framgångsrikaste år inom fotbollen.
1972 JIS åter klart för spel i division 4 efter 16 års spel i lägre
serier.
1974 Andra året i division 4 "Västergötland Västra" gick inte lika
bra som det första. JIS hamnade på en 11:e och näst sista plats,
vilket innebar nedflyttning till division 5.
1975 Spel i division 5 "Västra Skaraborg" blev kortast möjliga. JIS
tog sin 8:e serieseger med representationslaget sedan starten
1928.
1976 JIS var åter i division 4 "Västergötland Västra" och
hamnade på en mycket förnämlig 4:e plats. Två omgångar före
seriens slut hade JIS fortfarande chans på 2:a plats.
1977 JIS spelade i division 4 "Västergötland Västra" och svarade
för Sällskapets hittills förnämsta presentation. Laget spelade om
seriesegern med Trollhättans FK ända fram till 22:a och sista
spelomgången. Trollhättans FK kunde emellertid till slut hemföra
serien på 36 poäng mot Järpås IS 32 poäng.
Starka namn i Järpås IS
Gustaf Carlberg
Folke Lidman
Kent Andersson
Carl-Erik Caiman

Föreningens förste ordf. 1928,1929
kassör. 17 år
sekr. 13 år
ordf. 9 år
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N HÄRENE BOLLK,LUBB
BILDADES onsdag den 27 juni 1928 på
FÖRSTA STYRELSE

Björkås N Härene

Josef Giöbel
Ordförande
Tage Ingemarsson Kassör
Bertil Andersson
Sekreterare

Ledamöter: Åke Ingemarsson, Nils Odhe, Bertil Johansson
Onsdagen den 27 juni 1928 samlades 9 st. idrottsintresserade
ynglingar på Björkås i Norra Härene för att diskutera om
möjligheterna för bildandet av en idrottsförening. Fotboll hade då
spelats inom socknen i flera år, men någon samordnad
sammanslutning fanns inte. Efter att ha diskuterat ganska
grundligt, enades man om att kalla den nya klubben "NORRA
HÄRENE BOLLKLUBB". Klubbfärgerna kom att bli grönt och
svart, möjligen med avvikande färg på krage och manschetter.
Redan första söndagen efter klubbens bildande, spelade man en
match motståndarna var Örslösa IF och seger med 5 - 3.
Hemmaplan i början var en plats i Prästgårdsskogen.
N:a Härene BK 1928.

Stående fr.v. Harry Säverström, Gösta Nilsson, Josef
Giöbel, Åke Ingemarsson, Tage Ingemarsson.
Mitten raden fr.v. Anders Pettersson, Yngve
Andersson, Erik Ingemarsson. Främre raden fr.v.
Bertil "i Torsgården" Johansson, David Söderström,
Nils Odhe.
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Efter denna lyckade inledning spelades ett flertal matcher, vilka
bollklubben vann alla utom en. Den stora stjärnan i laget var
Josef Giöbel. Det sades att om Josef var med i laget vann man,
om han ej var med förlorade man.
Vid det första årsmötet beslöt man att inköpa klubbdräkter och en
fotboll. En del redskap för allmän idrott inköptes också, men de
kom att användas i mycket liten utsträckning.
1930 för första gången med i en serie. Skaraortens pokalserie.
1931 bollklubben fick sin idrottsplats, Bronäsvallen, och 1939
byggdes den första omklädningslokalen.
1942 klubben med i Västergötlands Fotbollsförbund.
1944 klubben deltog med ett B-lag i Lidköpings Pokalserie.
1945 klubben vinner Lidköpingsserien.
1948 efter vår omgångs slut , var laget 2.a i Lidköpingsserien.
Samma år erbjöd VFF spel i Västra Skaraborgsserien. Där
spelade klubben hösten -48 och våren -49.
1966 klubben fick det året NLT- bollen för mest insläppta mål
19 - 88 i målkvot.
1979 klubbens får sitt första damlag med spel i Lidköpingsortens
damserie
1981 blev ett stort år för klubben, då vann både A-lag och
Damlag sina serier. Föreningens första träningsläger anordnades
1992 då till Frankrike.
Året 1993 blev ett stort år för föreningen resultatmässigt.
A-laget gjorde många mål totalt 126 mål och en skyttekung
föddes i Micael Christensson 14 år. Micael fixade hela 55 mål.
Detta följdes upp med att han deltog året efter i Svenska
Fotbollsförbundets läger i Halmstad för 15-åringar.
1995 blev han den förste spelare som lämnade klubben för att
spela med ett Div. 2 lag Skövde AIK.
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1994 inviger klubben elbelysningen över halva träningsplan.
Två år senare går första elljusmatchen då efter full utbyggnad.
Matchen gick mot Örslösa IF och slutade 2-2.
Ledarprofiler.
N:a Härene BK har under åren haft många fina ledare. Spelare
som blivit ledare och betytt mycket för klubben kan nämnas:
Åke "Svartebo" Larsson en äkta Häreneprofil, har varit kassör i
12 år (1947-57), föreningsordförande (1967-76). Utöver
funktionärsarbetet har Åke nedlagt ett betydande arbete i
föreningen.
Mats Johansson är en "Mr fotboll" i N Härene BK började 1956
med sitt ledaransvar, har varit v.ordf. (1956-61), kassör (196268), styrelseledamot (1969-76), ordf. 1977-92 samt fr.o.m. 1993
styrelseledamot.
Rolf Robertsson är bland de som spelat mest matcher för
NHBK, har deltagit i 370 matcher och tillverkat 86 mål,
Samtidigt har han varit klubbens materielförvaltare alltsedan
1956. d.v.s. över 40 år.
Sture Johansson tillhör även han NHBK: s ledaransikte,
sekreterare (1977-78), v. ordf. 1978-94 samt ordf. fr. 1995.
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RACKEBY IDROTTSKLUBB
Verksamhet: fotboll och allmän idrott
BILDADES 1929
FÖRSTA STYRELSE
Ordf. Ivar Andersson
John Larsson
Erik Unger
Lambert Karlsson
Axel Mouchard Harry Larsson
Georg Gustavsson
Klubben bildades på våren 1929 på initiativ av Ivar Andersson.
Första sammankomsten hölls vid korsvägen vid Storegården
i Rackeby där valdes en kommitté på tre personer som skulle
sköta föreningens angelägenheter under det första året.
Dessa tre var Ivar Andersson, Erik Unger och Lambert Karlsson.
Första årsmötet hölls i februari 1930.
Då valdes alltså Rackeby IK:s första styrelse.
1931 tecknades första olycksfallsförsäkring på spelarna.
Samma år valdes en kommitté för Allmän Idrott.
Valda blev Ivar Andersson, Einar Almén och Georg Gustavsson.
Första fotbollsplanen var Skårberg fram till 1931 sedan flyttade
man till den gamla planen bakom Degeberg, där höll man till
ända fram till 1954 då den nuvarande idrottsplatsen togs i bruk.
1933 kom första framgången i och med att Lidköpingsortens
pokalserie hemfördes.
Dräktfärgen har under årens lopp ändrats flera gånger. Sålunda
var första dräkten röd tröja och svarta byxor.
1937 ändrades till röd tröja och vita byxor, sen blev den
rödvitrandig tröja och vita byxor för att 1954 ändras till nuvarande
grön tröja och vita byxor.
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Första "Rackebyterrängen" genomfördes 1935, blev en av
Skaraborgs stora tävlingar.
1938 vanns nästa fotbollsserie Kållandsserien.
Klubben ingick 1939 i Svenska Fotbollsförbundet och spelade
sedan i förbundets serier i flera år med växlande framgång.
Spelade i Lidköpingsserien.
Några år på 40-talet och de första på 50-talet var en besvärlig tid
för klubben och dess fotbollslag, främst p g a att stjärnor som
Bröderna Larsson, KG Tidblom, Kurt Andersson, Valter Karlsson
och Stig-Olof Johnsson värvades till andra klubbar.
1950 drogs A-laget ur seriesystemet och deltog i reservserien
Lidköpings Pokalserie.
1952 var de flesta spelarna tillbaka igen, därför anmälde man
åter lag till Lidköpingsserien.
Lagom till 25-årsjubileet 1954 vann man denna serie och uppflyttades till Västra Skaraborgsserien.
1964 blev det serieseger i div. 6 och laget flyttades upp till div. 5
Lidköpingsgruppen.
I div. 5 höll man sig kvar och var nära att vinna ett par år men
1971 åkte man ur för att återkomma igen 1973 då man vann
div. 6 efter en hård strid med Kvänum.
1973 bildades en damklubb som blev mycket livaktig. Hade olika
aktiviteter bl. a en årlig auktion på egenhändigt tillverkat material
samt en julfest för barnen.
I början på 70-talet startades damfotbollen där man var något av
pionjärer i våra bygder. Serie efter serie vanns och nådde fram
till Div. 2 Västra Götaland 1990. Damlaget tillhörde då
Västergötlands elit och var ett av de bästa lagen i Skarborg.
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1977 bildades en särskild damsektion där ordf. och sekr. också
ingår som ledamöter i klubbens huvudstyrelse.
Sedan 1981 har RIK tillsammans med Svarthalls SK arrangerat
"Årets Fest" i Lidköpings Folkes Park.

PROFILER
Ivar Andersson Valkesberg har varit ordförande under tiden
1929-48.
Nils Karlsson ("köpingen") har varit ordförande under tiden 1953
-85
Gilbert Andersson Valkesberg mångårig ledare o medlem.
Fotbollsdomare under tiden 1940-1944.
Kurt "Spärris" Andersson samt Harry Larsson.
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TRÄSSBERGS BOLLKLUBB
BILDADES: En oktoberkväll 1930, Karl Björkdals
drängkammare, Storebacka
FÖRSTA STYRELSEN:

Arne Svanberg
Arvid Möller

Ordförande
Kassör

Alla var eniga om att de skulle bilda en fotbollsklubb och de
lovade hjälpa varandra i den nybildade Trässbergs Bollklubb.
Trässberg BK 1930

Bakre raden fr.v, Arne Svanberg, Artur Pettersson, Älvin
Jansson, Valter Karlqvist, Holger Karlsson, Artur Björkdal
Fr.raden fr.v. Helge Björkdal, Karl Björkdal, Allan Andersson,
Gunnar Karlqvist, Erik Larsson
1932 Spelades matcher mot N Härene och Skalmeja som
resulterade i storstryk. Efter en oavgjord match mot Öttum
föddes tanken på en hemmamatch. Vid ett möte i Brämmagården
utsågs Gustav Hjelm att representera vid ett större fotbollsutskott
och där mer lära mera av regler, paragrafer och seriesystem.
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Bollklubben fick till ett överkomligt pris hyra ett område lämpligt
till bollplan och bakom denna plan fanns ytterligare ett område
lämplig till festplats. Många svettiga arbetstimmar gick åt för att
iordningställa bollplanen och festplatsen.
Lidköpingsortens Pokalserie 1938.
Örslösa IF
Järpås B
Trässberg BK
IFK Gösslunda
Härene BK
Råda BK B
Gösslunda AIS B
Tådene IF

14 13
14 7
14 6
14 5
14 5
14 4
14 3
14 3

1
3
3
4
3
1
3
2

0
4
5
5
6
9
8
9

57-14
28-22
26-24
33-29
28-27
17-33
12-30
16-37

27
17
15
14
13
9
9
8

År 1939 förefaller det som ordnat seriespel förekom i
verksamheten. Sedan kom andra världskriget, under kriget var
det svårt att få komplett lag. Inkallelser till beredskap tog de
aktiva. Det var en tid då toppspelare och "blåbär" fick
samsas.
Trässbergs Bollklubb placerade sig under 40-talet i de pokal
serier som spelades, etta tvåa och trea samt några femte
placeringar, kan noteras. 50-talet kom med större frihet och
bättre rörlighet. En ny generation förde Trässbergs Bollklubbs
öden vidare med den äran.
PROFILER
Älvin Jansson kan nämnas, en idérik och arbetsvillig entusiast.
Hans fotbollsstrategi var glasklar. Anfall är bästa försvar. Hans
engagerade rop hördes från kanten. -Skubba, skubba !!''
Gösta Ohlsson en målspottare av rang hade börjat presentera
sig, . Han var under många år ledargestalten inom själva
fotbollen.
Harald Falk är mångårig ledare, är en känd person både i TBK
och i övriga fotbollskretsar. En person som både hörs och syns,
hans engagemang vid matcher är mycket stort
Christer Ericsson nutidens starke ledare, när det gäller att få ett
bra lag, är ekonomi, värvningar naturliga förutsättningar
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MELLBY I DR OTTSFÖRENING
BILDADES:

22 mars 1932

FÖRSTA STYRELSE:

Hilding Lidholm Ordförande
Anders Thorsell Sekreterare
Filip Hjelm
Kassör
Martin Ahlberg Vice ordförande
Gert Bergström Vice sekreterare

Den första stora uppgiften för föreningen blev att försöka ordna
en fotbollsplan och redan samma år kunde man skriva
arrendekontrakt, om marken där fotbollsplanen ligger än i dag
Första året spelades endast träningsmatcher. Åren 1933-1936
deltog klubben med A-lag i Lidköpingsortens Pokalserie med
växlande framgångar, 1934 blev det en 3:e plats och 1935
en 2:a plats.
Lag fr.1935

Fr.v. T Johansson, L Roos, M Ahlberg, Å Ryler, Lundberg, R
Hasselström, S Lidholm, J Lundgren, N Lundberg, E Lidholm,
KG Arvidsson
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Åren 1939-1945 under 2:a världskriget blev bekymmersamma år
för klubben, då aktiviteterna låg nästan nere.
1941 uppsattes det en pokal mellan Mellby och Örslösa,
där klubbarna skulle spela 6 matcher, med 2 matcher om året.
1943 blev Mellby segrare av pokalen med 8 poäng mot Örslösas
4 och målskillnaden 21-19.
50-talet blev en mycket glansfull period i klubbens historia
där framgångarna avlöste varandra.
1951 hemförde man för alltid den pokal som uppsatts mellan
Mellby, Örslösa och Norra Härene.
1952 inkasserades den första seriesegern, då man vann
Lidköpingsserien.
1957 vann Mellby Västra Skaraborgsserien och man avancerade
till elitserien.
1965 kom nästa serieseger, då i div. 7 Skaraserien genom att
i sista matchen i en ren seriefinal besegra Saleby IF
med klara 4-1.
1969 var det dags för serieseger igen, nu i div. 6
Lidköpingsserien. I serien noterades 15 vinster, 3 oavgjorda och
ingen förlust. Målskillnad: 55-13.
1972 vanns återigen div. 6, och sedan åkte laget jojo mellan
femman och sexan under några år.
1980 vann Damlaget div. 4 och avancerade till div. 3, som också
den vanns. I det efterföljande kvalet skötte damerna sig med den
äran , och fick därför spela div. 2. Tyvärr blev det respass ur
serien efter en säsong.
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FÖRGRUNDSFIGUR
Martin Ahlberg ordförande under tiden 1935 till 1947.
Martin var väl en av dom som betydde mest för klubben under de
första decennierna.
Filip Hjelm och Sven Hjelm samt Gert Bergström
förgrundsfigurer i Mellby IK.
Rune Törnqvist som under många år verkat på ungdomssidan.
Som ett hederstecken på sitt stora engagemang tilldelades han
1992 Lions ledarstipendium a 12.000:- kr.
Som gav klubbarna Mellby IK och Gillstads SK 6.000:- kr
vardera.
Holger Törnqvist tillhör också de stora ledarna i klubben.
Holger som broder Rune har ungdomsarbetet i klubben varit det
stora intresset. Arbetet på Mellbyvallen är en hjärtefråga,
de har gjort Idrottsplatsen förstklassig.
Bröderna Hjelm Stig, Rune, Hans-Åke och Bror samt
Kennet Hjelm
Familjen Storm i Börje, Stig-Olof, Kennet, Tommy. Ann-Britt,
och Anneli är namn som klingar i fotbollskretsar.
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RÅDA BOLLKLUBB
BILDADES: 10:e februari 1932 i Prästgården, Råda.
FÖRSTA STYRELSE:

Eric Storm
Ordförande
Sven Johansson
Sekreterare
Axel Johansson
Kassör
Ledamöter: Nils Larsson, Herbert Storm, Tage Fransson, Gösta
Karlsson, Verner Bergstrand.
Hedersledamöter: Erik Storm, Valter Karlqvist, Ernst Johansson,
Waldemar Nordström, Lars Storm, Olle Storm, Tage Fransson.
Den första matchen i Råda BK:s historia spelades mot Mellby IK
och slutresultatet blev 3-3.
Råda BK 1932

Bakre raden fr.v. Erik Storm lagl, Holger Karlsson, Birger
Elfström, Nils Strömberg, Gösta Karlsson, Axel Johansson,
Nils Larsson, Nils Johansson, Tage Fransson. Främre raden
fr.v. Herbert Storm, Werner Bergstrand, Olle Storm
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1935 hemfördes Lidköpingsortens Pokalserie och samma år
sökte klubben inträde i Riksidrottsförbundet och kom med i serie
organiserad av Västergötlands Fotbollsförbund.
1944 stod A-laget för första gången som seriesegrare i
Lidköpingsserien och avancerade efter kvalmatcher mot IFK
Skara till Västra Skaraborgsserien.
Lidköpingsserien 1943/44
Råda BK
16 11
16 9
Örslösa IF
Vinninga AIF
16 8
16 7
L BK B
Tun IK
16 7
16 8
Rackeby IK
16 6
Mellby IK
16 5
IF Heimer C
16 1
Sö n e S K

2
2
3
4
3
1
1
2
2

3 52-17 24
5 49-20 20
5 52-39 19
5 46-40 18
6 50-37 17
7 52-48 17
9 24-42 13
9 22-53 12
13 14-44 4

Samband med serieomläggningar blev det seriesegrar både
1957-58
År 1961 var ett märkesår i klubbens historia då man kunde inviga
sin första klubblokal.
1966 var premiäråret för Råda BK i div. 4. Vilken är den högsta
serie klubben spelat. Efter jumboplacering 1967, blev det
återgång till div. 5 som åter vanns 1970.
1971 blev ett bra år med en femteplats i fyran. Vilken är den
bästa placering klubben nått genom tiderna. Därefter har klubben
växlat mellan div. 4 och div. 5 i olika omgångar.
Damfotbollen introducerades i klubben 1979, började som
korplag. Efter 4 år i seriespel 1989 var laget moget för Div. 3.
1980 är nog det bästa år i klubbens historia totalt sett, med
serieseger i div 5 och dessutom seriesegrar för fyra andra av
reserv-, junior- och ungdomslagen. Detta år blev även klubbens
12-årslag distriktsmästare i Västergötland.
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Tisdagen den 31 juli 1990 var ett stort ögonblick på Rådavallen,
då inga mindre än det engelska storlaget Blackburn Rovers var
på besök. Det blev en stor fotbollsfest och nära 1000 personer
kom för att se matchen.

Ledarprofiler.
Valdemar Nordström har tillhört föreningen sedan pojkåren har
spelat aktivt (spelat över 350 matcher för klubben), samt varit
ledare i många år. Var ekonomisk ansvarig för föreningens
klubbhus, är en ledare av stora mått. Redan vid föreningens 10
årsjubileum utsågs han till hedersmedlem, för sitt arbete inom
klubben.
Hilding Karlsson är en person som man förknippar med Råda
BK både som aktiv spelare (med 304 matcher) och som ledare.
Hans enorma arbete på Rådavallen genom åren har gjort
Rådavallen till en vacker och välskött idrottsplats.
Uno Fast är en "Mr Råda" kan utses till Rådas BK:s mest kände
och störste ledare genom åren. (se annan artikel).
På spelarsidan kan nämnas.
Ingemar Sandsjö 485, Runar Rydenvald 478, Ulf Palm 440,
Frank Johansson 408, Bengt "Samora" Andersson 352 matcher.

61

61

SÖNE SPORTKLUBB.
BILDADES: 27 oktober 1932
FÖRSTA STYRELSE

Knut Frimodig
Gunnar Gillgren
Gunnar Frimodig
Henning Fogelqvist
Gunnar Mattsson

Ordförande
V.ordf.
Kassör
Sekreterare
V. sekr.

1932 hade några idrottsintresserade ungdomar samlats i Söne
för att bilda en förening. Detta för att under en gemensam
organisation, samordna den idrott, som sedan några år bedrivits i
socknen. Slutligen fastställdes namnet Söne Idrottsklubb.
En klubb var nu bildad men någon fotbollsplan hade man inte.
Bönderna var måna om sin mark och släppte inte ifrån sig något
så onödigt som en fotbollsplan. Trots motstånd fick klubben
samma år sin första plan iordningställd. Denna varade dock
endast det året.
Sedan flyttade man längre ned i Halla där man spelade 1933-34.

1933 Söne Idrottsklubb ändrade sitt namn till Söne Sportklubb.
1935 stod man utan plan. Inte förrän 1940 hade man äntligen fått
arrendera mark av Karl Berglund och Petrus Johansson vid
Hökeberget till en ny fotbollsplan. Även ett omklädningsrum
byggdes på samma plats. "Madion" som den allmänna
benämningen var i folkmun på den nya idrottsplatsen.
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Söne SK 1936.

Bakre raden fr.v. Gösta Lundahl, Knut Frimodig, Lennart
Larsson, Erik Karlqvist, Helge Häger.
Främre raden fr,v. Holger Andersson, Albert Gillgren,
Folke Berg, Sigvard Blad, Karl Berglund, Erik
Dahlin
1941 kunde man återinträda i seriespelet igen.
1945 kom klubbens första serieseger. Man vann Lidköpings
Pokalserie. Lidköpings Pokalserie 1945
Sö n e
14 11 1 2 71-25 23
Trässberg
14 11 1 2 41-31 23
Kållandsö
14 8 2 4 37-20
18
Råda
14 7 0 7 51-36
14
Härene
14 6 0 8 31-50
12
Saleby
14 6 0 8 30-53
12
Mellby
14 3 1 10 12-67
7
Örslösa
14 3 1 10 10-65
3

SSK hade lag som spelade i serie från 1958 och hela 60-talet.
Fotbollen var nedlagd under åren 1957-1962.
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Söne Sportklubb återinträdde i seriespelet 1963.
1967 var det återinvigning av Sönevallen. Både plan och
omklädningsrum hade fått en renovering.
I början av 1970-talet startade också damfotbollen i klubben.
Det blev en serieseger direkt 1970 i korpen.
1991 en sammanslagning av damfotbollen nu med
Örslösa IF:s damlag
Söne SK:s bästa fotbollssäsong var 1984 då seger togs i div. 6
Lidköpingsgruppen, varpå föreningen fick spela i div. 5 under
1985.
Söne SK har på ett sätt en unik ledartrojka.
Ordf.
kassör
klubbmästare

Göran Kjörk,
Arne Larsson
Kjell Eriksson.

Dessa tre har jobbat i klubben och har haft styrelse uppdrag i
mellan 30 - 40 år var.
Samtliga har genom åren arbetat med allt som rör föreningen och
alla tre har belönats med Västergötlands Fotbollsförbunds
guldmedalj, och Västergötlands Idrottsförbunds guldmedalj.
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TUN IDROTTSKLUBB.
Verksamhet, fotboll och bandy.
BILDADES: 17 Januari 1932
FÖRSTA STYRELSE

Erik Andersson
Ordförande
Herman Andersson V. ordf.
Harry Ahlkvist
Sekr.
Nils Lind
Kassör
Övriga ledamöter Algot Karlsson ,Johan Bengtsson, Holger
Larsson Tage Persson, Jonas Eklöv
Föreningens första fotbollssektion bestod av följande Erik
Gustavsson, Holger Larsson, Nils Lind, Karl Larsson, Jonas
Eklöv, Harry Ahlkvist och Olov Hellqvist.
År 1936 deltog klubben för första gången i seriespel i
Lidköpingsortens Pokalserie
Den första riktiga fotbollsplan i ordningsställs 1940 belägen intill
Berga-skogen. 1946 invigs den nya idrottsplatsen "Tunet"

Bakre raden fr.v. Fredriksson, Lars Elfving, Erik Sjöström, Reinhold Andersson,
Gummar Säverström, Arne Gustavsson, Bo Almén, Tage Björkman, Nils Elfving.
Främre raden fr.vä. Åke Knutsson, Ivar Sten, Valter Forsberg.
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År 1947 anmälde föreningen till Grästorpsortens Pojklagsserie
sitt första pojklag,
År 1950 beslutades att föreningen skall övergå till gul tröja och
vita byxor från den gamla färgen som var gul tröja och blå byxor.
1973 blev ett historiskt år då klubbens A-lag blev seriesegrare
div. 4 Västergötland Västra. Vilket innebär att klubben för första
gången är representerad i Div. 3 1974.
Div. IV Västergötland Västra 1973.
Tun IF
Skogslund IF
Vänersborg I F
Lidköping IF
Kållandsö GoIF
Järpås IS
Tråvad IF
Trollhättan FK
Ahlafors IF
IFK Trollhättan
Arentorp SK
Älvängen IK

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

14 4 4
11 6 5
10 6 6
8 86
8 77
10 3 9
9 4 9
6 10 6
6 10 6
4 9 9
3 7 12
3 6 13

47-28
40-26
41-34
38-40
40-41
31-35
37-34
40-33
30-25
31-44
23-39
18-37

32
28
26
24
23
23
22
22
22
17
13
12

Profiler
John Bengtsson föreningens ordförande i 17 år (1964-1947)
Namnet Almén, har i tre generationer satt färg på Tuns IK,
det sägs att när det var Alménare med i laget var de oslagbara.
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KÅLLANDSÖ GoIF
Verksamhet: Fotboll, bandy handboll gymnastik, allmän idrott
BILDADES: 1:e februari 1934 i Låkälle, Kållandsö.
FÖRSTA STYRELSE:

Sven Strid
Ordförande
Sven Larsson Sekreterare
Lasse Thorstensson Kassör
Övriga ledamöter: Gustav Fridén, Einar Willson, Gustav
Tobiasson, Sven Torstensson, Ivar Blomnell, Axel Willson
suppleanter Eskil Gustavsson, Folke Gustavsson, Revisorer
Gunnar Torstensson, Verner Ekelund med Kalle Gustavsson som
suppleant. Klubben bildas 1934 och fotbollsverksamheten
startade på Kohagen. Föreningens första serieseger kom redan
1935 då Kållandsortens Pokalserie vanns en poäng före Bottens IF.
Deltagande lag var
Rackeby IK B- lag, Strö BK, Botten IF, Gösslunda AIS C- lag.
Kållandsö GoIF: s första lag 1934.

Bakre raden fr.v. Einar Jansson, Werner Ekelund, Eskil
Gustavsson, Axel Jansson, Lars Torstensson, Tor Jansson,
Främre raden fr.vä. Sven Strid, Ivar Blomnell, Gustav Friden,
Sven Torstensson, Gustav Gustavsson, Sven Larsson.
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1935 fick Otterstads Arbetslös kommitté i uppdrag att börja
planeringen av den nya Idrottsplatsen Hagavallen, som invigdes
1941.
Föreningens första ungdomsverksamhet startades i Tranebergs
Skola 1953 av Bill Ottosson och Tore Larsson som bildade ett
skollag vilka mötte andra skollag, från Gösslunda och Järpås IS.
Järpås IS tog kontakt med föreningens ordf. Göran Skoglund
som var helt ovetande om att det fanns ett pojklag på Kållandsö
detta utvecklades och Göran Skoglund blev lagledare.
1965 inköptes från kommunen en sk. "Rörstrandsbarack"
som låg där bostadsområdet Drömstaden i dag ligger
Året efter invigs klubben sitt nya klubbhus, en om och tillbyggnad
gjordes 1983.
1968 nådde representationslaget serieseger i div. 4 och
avancerar till div. 3. Året i trean gick dock inte så bra som man
hoppats; det blev bara en seger och två oavgjorda, och därmed
nedflyttning. Föreningen får 1970 sin första träningsplan,
ytterligare en träningsplan anlades 1992.
Kållandsö GoIF 1968

Med följande lag: Tränare Inge Jansson, Greger Ulleryd, Bo
Larsson Villis Larson, Arne Larsson, Ingvar (B3) Svensson,
Göte Tobiasson, Våge Larsson Anders Wikstrand, Göran
Skoglund Lagl.
Främre raden fr.v.Roland Gustavsson, Hans Brink, Mats
Svensson, Bill Ottosson, Gunnar Rosén, Folke Brink.
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1971 omstrukturerades föreningen. Bandysektionen upphörde
och en sammanslagning med Tolsjö Bandyklubb och Kållands
Bandyklubb bildades. Även handbollsektionen bildade en ny
förening till Kållandsö Handbollsklubb
LEDARPROFILER
Göran Skoglund valdes till ordförande i föreningen 1951, och
han visade sig bli den drivande kraft som klubben såväl behövde.
Det mesta som hände i föreningen kretsade kring Göran och de
flesta förslagen kom från honom. Han utförde också mycket av
det praktiska arbetet när verksamheten växte såsom byggande
av klubbhus, anläggning av träningsplan m m. Göran var även
lagledare för A-laget i fotboll och bandy i många år, och senare i
C- laget. 1977 lämnade han ordförande posten. Och blev nu vald
till hedersmedlem.
Olle Thorstensson hade fram till 1984 ägnat föreningen sina
tjänster i hela 45 år. Han började i styrelsen som suppleant 1946
- 49. 1958 valdes Olle till kassör Har även arbetat aktivt i
ungdomssektionen och var där ledamot under åren 1972 78.
Han är också den som lagt ner mest tid på projekten kring
klubblokalerna på Hagavallen.
Inge Jansson var kassör under åren 1947 - 50. 1951 gjorde han
militärtjänst, men återkom i styrelsen 1952 som sekreterare.
Denna post innehade han fram till 1982, då han valdes till
ordförande. Inge hade då alltså suttit på någon av de tre tunga
posterna under 50 år.
Folke Brink var aktiv åren 1952- 1970, under hela 70-talet
arbetade Folke i fotbollssektionen och ungdomssektionen. Blev
föreningsordförande 1980-81.1982 valdes han till sekreterare
som han än idag besitter. Har även uppdrag i VFF: s
domarutskott.
Ingvar Svensson går under namnet "B 3" är föreningens
noggrannaste ledare, kom från IF Heimer och var aktiv under
åren 1960-75 har varit lagledare för föreningens A-lag i 6 år, åren
1972,73,76,84,85,86. Föreningens tränare under åren 1977- 78,
ledamot i fotbollssektionen Styrelseledamot 1974-92
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VINNINGA A I F
FÖRSTA STYRELSE
Ordf. Sven Rickardsson.
Övriga ledamöter Tore Adolfsson, David Andersson, Einar
"Pliggen" Larsson, Axel Larsson, John Sjöstedt, Åke Dahlin
BILDADES våren 1934 sammanträdet avhölls på Gästis
Konditori Vinninga. Föreningen har sin föregångare i Vinninga
Sportklubb (1928 -1932) då den upplöstes på grund av dålig
ekonomi.
Även Alebäcks IF (1933-1934), upplöstes och vars medlemmar
då övergick till Vinninga AIF. Anskaffande av idrottsplats blev det
första arbetet för styrelsen var ? att hitta en spelduglig plan. Vid
Brakelund fanns en mindre plan på c:a 30-60 meter som ägdes
av Gusten Classon. Beslut togs att arrendera ett större område
av ägaren till marken vilket också lyckades. David Andersson
blev chef över en stor skara Vaif: are i alla åldrar. Komforten för
spelarna var inte så stor på den tiden, omklädningsrum var
närmaste buske den dusch som så väl behövdes bestod i att
lagen fick var sin 50-litersflaska med vatten. Det var under
Henning Petterssons ordförandeskap som föreningen inköpte
Brakelundsvallen för en kostnad av 1.500:- kr. 1942 var ett lyckat
år då man hemförde sin serie med 5 poäng före lag nr två som
var Råda BK
Lidköpingsserien 1942.
Vinninga AIF
18 15 1 2 70-24 31
Råda BK
18 12 2 4 49-23 26
Lundsbrunn IF
18 12 1 5 49-32 25
Örslösa IF
18 9 1 8 54-45 19
Tun IK
18 9 1 8 37-34 19
Skara IF C
18 9 1 9 50-63 17
Rackeby IK
18 6 2 10 36-60 14
Heimer C
18 6 1 11 47-59 13
Källby IF
18 4 0 14 23-45 8
Mellby IK
18 3 2 13 31-61 8
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1955 invigdes en ny Idrottsplats som i dag kallas Vinninga Gamla
IP på invigningsdagen spelades en match mot Helås som slutade
2 - 2.
1967 började en ny tid med många förstärkningar Arne Jonsson
var den store värvaren, framgångarna kom med laget, man
vinner div. 6.1968 vinner man div. 5 utan nederlag. 1969 spel i
div. 4, var nära att vinna även denna serien, föll i seriefinalen mot
Götene IF. Spelade i div. 4 fram till 1976.
Vinninga AIF 1970.

Stående fr.v. Kjell-Arne Törnberg, Johan Mayer, Kjell-Göran
Lööf, Håkan Nordh, Håkan Strid, Eje Lindström, Claes-Göran
Blixt, Kurt Lundin, Kaj-Malte Johansson.
Främre raden fr.v. Josef Mayer, Leif Gustavsson, Torbjörn
Magnusson, Åke Lindstedt, Henk Stûivers, Inge Jansson, PerOlof Treijner, Hans Hedberg, lagl. Bertil Lindström.
1984 invigdes nuvarande Lindvallen IP och är föreningens
huvudanläggning,
Flick och damfotboll har ingått i verksamheten från 1980-talets
början deltog i Lidköpings Korpen
1987 spelade damlaget i Div 5 Dam.
Några stora eldsjälar i föreningens historia
Olle "Skräddar´n" Jansson mångårig ledare. Henning
Pettersson ordf under en lång tid. Elof Fredriksson. Helmer
Ternemar kassör i flera år. Gösta Treijner, Börje Andersson
Arne Dahlin.Gunnar Lenhult som lagledare. Arne Jonsson
en hård satsande ledarprofil först som lagledare sedan som
ordförande
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SALEBY IDROTTSFÖRENING.
BILDADES: 10 januari 1943
FÖRSTA STYRELSE

Ingvar Björkdal
Karl-Harry Svensson
Holger Andersson

Ordförande
Sekreterare
Kassör

1943 spelades endast vänskapsmatcher, och 1944 deltog
klubben i seriespel för första gången, då i Vara norra reservserie.
1947 kom laget trea i Vara norra reservserie och Ragnar
Eriksson gjorde hela 36 mål.
1948 kom den första seriesegern i klubbens historia då man vann
ovan nämnda serie.
Saleby IF omkr. 1944.

Bakre raden fr v. Bror Olsson,...?......., Olle Broberg, Helge
Björkdahl, Tage Fahlgren, Rune Broberg, Tage Svensson,
Hugo Johansson,
Främre raden fr v. G Fahlgren,....?....., Rune Thörn, Lennart
Johansson, Jonas Larsson
1950 flyttades laget upp i Västergötlands fotbollsförbundsserie
och deltog i Lidköpingsserien.
Den andra seriesegern i klubbens historia kom 1956 då man
vann centralserien.
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1961 blev det återigen seger i serien då man i den direkt
avgörande seriefinalen besegrade St. Levene borta med 2-0.
1963 invigdes den nya hemmaarenan "Salebyvallen".
Den första internationella matchen spelades i Danmark mot
Hattings IF, som hade bjudit över laget i samband med sitt 75 års
jubileum. Saleby förlorade dock matchen. Slutresultatet blev 3-1
till de danska värdarna.
1968 avancerade laget till Div. 5, och 1970 och -71 blev man tvåa i
denna serie; den bästa placering klubben nått.
1979 byggde medlemmarna i föreningen ett nytt klubbhus.
1985 vann damlaget Div. 5 Kvänumsgruppen; första serieseger
för damerna!!
1988 blev också damernas år, då man efter en stenhård kamp
om seriesegern slutade som fyra i Div. 4. Förutom detta blev de
också Lidköpingsmästare genom seger i LOFA- turneringen.
Året efter blev damerna tvåa i denna serie och det skulle senare
komma att räcka till avancemang.
Publikrekordet på Salebyvallen sattes 1967 i seriefinalen mot
Ardala, då 600 personer kom för att beskåda matchen.
(slutresultat 2-1).
Den största segern skrivs till 14-1, och den största förlusten 0-15.
Flest mål har Leif-Ove Gustavsson gjort med sina 193 strutar,
och mest matcher har Kurt Svensson spelat.
Ledarprofiler.
Arne Fahlgren har tillhört styrelsen i 36 år varav 27 år som
ordförande. Blev föreningens hedersordförande 1980. Börje
Eriksson har blivit och är utsedd av föreningen till "Meste"
ledare".
Ragnar Eriksson har funnits med och har haft många uppdrag
inom föreningen, både som aktiv spelare och ledare.
Bertil" Pröjsan" Johansson blev den mest kände spelaren i
föreningen genom åren. säger man "Pröjsan" menar man
Saleby IF.
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LIDKÖPINGS IDROTTSFÖRENING.
BILDADES: 28:e oktober 1968, efter en sammanslagning mellan
Lockörns IF (1939) och Lidköpings BK (1936)
FÖRSTA STYRELSE:

Gunnar Skatt
Roland Andersson
Bengt-Sture Zetterberg

Ordförande
Sekreterare
Kassör

Övriga ledamöter. John Svensson, Leif Sunnerdahl,
Bertil Arvidsson, Sten-Olof Sandström.
Den första seriematchen spelades mot Fröjereds IF 1969,
och resulterade i en förlust med 0-1.
Lidköpings IF 1970 klart för Div. lll

Bakre raden fr.v. lagl. Bertil Arvidsson, Sten-Olof Sandström,
Lars-Göran Aronsson, Hans Stålh, Jan Apell, Hans
Andersson, Göran Johansson, Jorma Thuri, Stig Elofsson
tränare, Jaggo. Främre raden fr.v. Tore Skoglund, Sören
Öberg, Bertil Johansson, Jan Friberg, Soltan Nemeth, ClaesGöran Larsson.
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Redan 1969 får föreningen sin förste svenske mästare, genom
Ingemar Andersson som deltog i det vinnande Västgötalaget.
1970 tog representationslaget steget upp i div. 3 för första
gången.
Lidköpings IF1987 (P-76)

Bakre raden fr v.Lagl. Claes-Göran Thörn, Anders
Åkervall, Joakim Alfredsson, Claes German, Leif
Alfredsson ledare.
Främre raden fr v. Robert Norberg, Mikael Thörn, Daniel
Nordh, Daniel Svensson, Kim Holm.
1974 får föreningen sin andre svenske mästare genom Mikael
Pettersson. Västgötalaget vann finalen över Bohuslän som
spelades på Lockörn.
1976 kommer damfotbollen in i föreningens verksamhet med spel
i div. 5 Lidköpingsgruppen
1977 kliver A-laget åter upp i div. 3, och även denna gång blir
kontraktet ettårigt.
På ungdomssidan har P-76 visat stora framgångar genom att
1987 deltaga i SM-slutspel för pojkar. Och året efter blir samma
lag DM-mästare.
1989 tar seniorlaget för tredje gången klivet upp i div. 3, och
denna gången lyckas man hänga kvar med ett nödrop, efter en
enorm kämpainsats de sista omgångarna.
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1992 klubbens första internationella match LIF- Oldham FC
gästade Lockörns IP.
1990 blir P-14 laget tvåa i SM efter finalförlust mot Luleå SK.
Föreningen får sin förste landslagsman i Joakim Alfredsson, som
blir uttagen till pojklandslaget 1992.
Ledarprofiler.
Roland Andersson är föreningens störste ledare, sekreterare
från starten 1968-92 dessförinnan sekreterare i Lockörns IF i 9
år.
John Svensson mångårig ledare började i Gösslunda AIK
på 30-talet. Lockörn IF efter sammanslagningen med Lidköpings
BK blev det Lidköpings IF fram till sin död 1996.
Bengt-Sture Zetterberg mångårig ledare i LIF, var med från
starten och tillhört styrelsen i 20 år.
Lars-Gunnar "Lill Aris" Aronsson ledare av stor rang, med
mycket kunnande deltar i sektionsarbete, tränare samt lagledare.
en äkta LIF:are.
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SMU IF
BILDADES: 23 september 1978
FÖRSTA STYRELSE

Hasse Larsed
Thomas Björk
Carl-Magnus Nordmark
Lennart Bergström
Anders Jonsson
Christer Backman

Den 23/9 1978 bildades SMU IF av ett kompisgäng som tidigare
spelat tillsammans i ett korplag. De vann både serie 1 och
korpcupen 1978. De bestämde sig för att satsa lite mer på
fotbollen och bildade SMU Lidköping IF. (Svenska
Missionförsamlingens Ungdomsförbund).
Målsättning under alla år har varit att spela fotboll och ha roligt
tillsammans, inte att avancera i seriesystemet.
Visserligen gick man upp i B-lagsserien redan andra året, efter
en tredjeplacering i debutåret 1979.
En gång har man fått förfrågan om att gå upp i division 6 men
avböjt. Att man har tillbringat alla dessa år i reservserien har väl
gjort sitt till att klubben inte riktigt tagits på allvar men det har
aldrig varit något som påverkat medlemmarna i klubben.
Rekryteringen till klubben har i första hand tagits bland kompisar
och eftersom det finns en viss anknytning till kyrkan så har det
blivit killar som även varit och är engagerade i kyrkan. En
träning i veckan har varit melodin under alla år.
Hasse Larsed jubilerade under 1995 med att göra sitt 200: de
mål och har tagit poäng under samtliga år.
Rent resultatmässigt blev 1988 klubbens bästa, med serieseger i
Lidköpings reservserie. Höjdpunkter i klubbens historia är
kvartsfinal i LOFA mot Heimer och gruppseger i LOFA
inomhusturnering 1995 före både Heimer och Råda.
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LÄCKÖ BOLLKLUBB.
BILDADES 1 ja ari 1983 i Lidköping
FÖRSTA STYRELSE:
Ordf.Sten Flygare,
Övriga ledamöter Leif Berntsson, Claes-Göran Palm,
Tomas Ehn, Erling Lannerås, Sören Turesson
När Läckö BK bildades var det många som trodde att föreningens
verksamhet skulle bli kortvarig, men så blev det inte. Läckö BK
var första förening i Lidköping som hade egen "spelarbuss" .
Bussen inhandlades i England, en typisk Engelsk buss med
dubbla passargerardäck, den blev ett populärt inslag i trafiken
Reklamvärdet på bussen blev eftertraktad som också tillförde
föreningen fina inkomster.
Läckö BK 1984 med spelarbuss

Barkre raden fr.v. Anders Pagerup, Sten Flygare, Jan Gezon,
Stefan Lindell, Håkan Blomqvist, Sonny Ivarsson, Jan Arvidsson,
Per-Anders Dahl, Leif Berntsson, Niel Gavigan, Ola Lugner,
Marie Siren, Bittan Ahlstrand. Främre raden fr.v. Lars Malmqvist
tränare, Per Jonsson, Christer Arvefelt, Anders Hellström,
Tomas Bengtsson, Jonas Lugner, Peter Ahlstrand, Per Jonsson,
Peter Nordin.
HISTORIK
1983 spelade Läckö BK i C-reservserien
1984 spelade man i B-reservserien och 1985 togs steget upp i
div. 6. Läckö BK spelade i div. 6 från 1985-1994. Bästa
placeringar nåddes 85 och 93 då laget slutade på en 6: plats.
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DAMFOTBOLLEN
BÖRJADE SPELAS I SLUTET PÅ 60-TALET.
Om det tvistas var "Sveriges Vagga" låg ?.
Att damfotbollens "vagga" låg i Västergötland är ingen som tvivlar
om, för platsen är Hagavallen Öxabäck.
Öxabäck IF startade sin damfotboll sommaren 1967
År 1969 beslöt Västergötlands Fotbollsförbund att i största
möjliga
utsträckning stödja och hjälpa de föreningar som utövar
damfotboll,
men att tills vidare ej upptaga verksamheten inom förbundet.
1970 tog förbundet upp damfotbollen på programmet.
1971 anmäldes hela 67 lag fördelade på 11 serier.
Första landskapsmatchen för damer spelades i Stockholm 1971
resultat 2 - 2.
Öxabäck IF blev distriktmästare för damer 1971.
Öxabäck IF erövrade det första Svenska mästerskapet för damer
1973.
Första damlandskampen Sverige-Finland spelades i Borås
1974.
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1967
LIDKÖPINGS FÖRSTA OFFICIELLA
FOTBOLLS MATCH
Första damfotbollsmatchen i ordnad form spelades i Lidköping
sommaren 1967.
Det var Handbollsklubben Linné Lidköping som utövade fotboll
på sommar uppehållet, det blev ett utbyte med Öxabäck IF.
Den första matchen gick på Framnäs IP. Resultatet blev 2 -2 .
Båda Öxabäcks mål tillkom på straffar p.g.a. att tjejerna skyddat
sig med händerna i ett för högt läge !!
Retur matchen förlorade HK Linné med hela 8 -3.
HK Linné:s lag mot Öxabäck 1967 Marita Stenbäck/Gustavsson,
Y Nilsson, Christina Ekholm/Skoglund, M Ljung, G Winkler,
Inger Stridh, Britt Andersson, Kia Norlander, A-M Grönqvist,
G Holmäng, L Bergström, M Linderoth.
1969 anordnades en serie för damer av Skaraborgs Läns
Tidningen. Deltagande lag var HK Linné, Skogslunds IF, Kvänum
IF samt Vänersborgs IF.
HK Linné blev seriesegrare på 12 poäng målkvot 39-3 före
Skogslunds IF som erövrat 8 poäng.
År 1970 deltog HK Linné i "Västgöta - Cupén" för damer och gick
till semifinal genom segrar över Tidan, Tällsjö samt Hällstad i
semifinalen fick HK Linné möta Öxabäck IF och föll hedersamt
med 5-0 .Då spelade Öxabäck IF redan i allsvenskan.
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IF Heimer Dam
Föreningen började med flickfotboll 1982. 1985 blev det
seniorlag för damer med spel i Div. 5. Lidköpingsgruppen.
Med serieseger redan första året.
Följande åren blev lysande 1986 serieseger, div. 4. Västra
Skaraborg. 1987 på femteplats i div. 3.
1988 blev laget seriesegrare för tredje gången på fyra år, nu
vann man div 3 Västra Götaland norra dam. Div. 3 N: a
Västergötland 1988.
IF Heimer
Tidaholm GoIF
Sils IF
Rackeby IK
Skara IK
IFK Värsås
Våmbs IF
Kållandsö GoIf
Vartofta SK
Gullspång IF

18 16 2 0 62-14 34
18 13 3 2 86-22 29
18 10 5 3 57-21 25
18 8 4 6 39-32 20
18 8 3 7 43-25 19
18 8 2 8 47-34 18
18 6 2 10 35-61 14
18 2 5 11 22-57 9
18 3 3 12 22-80 9
18 1 1 16 17-84 3

20

Efter säsongen slut 1988 upplöstes damsektionen i IF Heimer
och en ny förening bildades Lidköpings Fotbollsförening (LFF).
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Järpås IS Dam.

1969 var året föreningen startade damfotbollen varvid 2 matcher
spelades med resultat JIS- Kvänum 1- 4, Skogslund- JIS 3-0.
Ledare och tränare var Sven-Sture Hörnell, Christer Järpemark
och Bertil Henningsson.
1970 deltog man i Lidköpings Korpens serie blev 2:a första året
bland 8 deltagande lag.
Föreningens damfotboll kom aldrig till förbundets seriespel därför
att de aktiva inte var mer än 10-12 spelare, då passade
korpfotboll bättre. Efter en tid blev det både F-10,F-12 och F-14,
efter några år lades damfotbollen med i föreningen på grund av
spelarbrist.
Järpås IS Damlag 1972

Bakre raden fr v. Mona Andersson, Margaretha Albinsson, Marianne
Henningsson, Birgitta Lager, Madelene Ahlstrand. Lagl. Bertil Henningsson.
Främre raden fr v. Elisabet Nilsson, Christina Nilsson, Ann-Christin Norström
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Kållandsö GoIF: s Dam .
Första damfotbollssektion
Ordf. Eva Roos, Anna-Stina Lundblad, Anita Scarlini
Anette Berling. Eva-Lena Jansson, Inger Palmstedt/
Karlsson,Irmilin Kjellen
Damfotbollen i Kållandsö GoIF tog sin början mitten av 70-talet i
korpsammanhang.
1980 spelades det seriefotboll då Div. 5. Blev seriesegrare redan
första året och gick upp i Div. 4,
Den stora stjärnan var Anna-Stina Lundblad (även kallad
"Prästfrua") med landslagsmeriter leder föreningens statistik med
358 matcher och 169 mål under perioden 1981-1989.
Laget spelade i div. 3. perioden 1984-1986 och 1988-1993.
Kållandsö GoIF: s Dam serieseger Div. 5 1980.

Bakre raden fr.v. Lagl. Stig" Pigge" Andersson, Anna-Stina Lundblad, Anette
Berling, Eva Roos/Karlsson, Inga Larsson, Malin Segerqvist, Lagl. Tomas
Larsson, Anette Broman, Birgitta Kvist/Larsson, Gunvor Arvidsson.
Främre raden fr.v. Gerd Wallroth/Tidblom, Inger Palmstedt/Karlsson, Marie
Sjöström, Margareta Andersson, Ing-Marie Lime, Anita Scarlini.
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Lidköpings Fotbollsförening (LFF) .
Verksamhet fotboll
Bildades den 21 Nov 1988
Föreningens första styrelse.

Ordf.
Ann-Britt Reveny,
V.ordf.
Jan Svensson,
Kassör.
Åke Andersson,
Övriga ledamöter. Tommy Bruzelius, Gunnel Lundmark, Tage
Larsson, Anette Wirdby, Radmilla Vakota.
LFF övertog 1989 IF Heimers plats i Div. 2.Mellersta Götaland
då IF Heimer slutade med damfotboll.
LFF:s första lag 1989.

Bakre raden fr,v.Carina Larsson, Susanne Gustavsson, Therese
Sedström, Maria Larsson, Marie Karlsson, Åsa Falck, Christina
Ahlström, Ann Berggren, Agnetha Alfredsson, Anette Wirdby,
Anna León, Kria Lundmark, Lagl.Tommy Bruzelius.
Främre raden fr.v. Annicka Mouchard, Lillemor Gustavsson, Karin
Johansson, Maria Norén, Lotta Blomqvist, Jeanette Nilsson, Pia
Nilsson.
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Föreningens första tränare blev Christina Ahlström numera i
allsvenska Jitex, tidigare som aktiv i både Öxabäck och GAIS.
1995 blev den bästa i föreningens historia med en hedrande
2:a plats. Föreningen har fostrat många bra spelare bl.a. Anna Leon
till Mariestads BOIS, Helen Gustavsson till Hammarby
Ulrika Mellberg till Jitex.
Anna Leon har deltagit i U-20 Landslaget 1991 med 3 matcher i
Bulgarien.
1992 blev LFF DM-mästare efter 2-1 i finalen mot
Byttorps IF. Matchen spelades i Borås på Ryavallen som förmatch
till Damlandskampen EM kval Sverige-Irland.
Ledarprofiler.
En av de stora ledarna inom föreningen var Sven-Erik "Sotarn"
Lundmark som blev en ledarprofil både i Lidköping och stora delar
av Skaraborgs län, han omkom i en bilolycka den 20 maj 1990.
Ett annat känt namn i LFF är allt i allo Tommy Bruzelius som håller i
alla trådar från värvning, träning, matcher samt är föreningens
kanslist. Tommy har även uppdrag åt Västergötland Fotbollsförbund
på damsidan.
1997 består LFF av 1 damlag i Div. 2 och 1 B-lag i samarbete med
Lundsbrunns IF, samt ett 17 årslag.
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Lidköpings IF Dam.
Damfotbollen tog sin början 1976 i Lidköpings IF
Under 1980-talet spelade damerna i Div. lV och Div. V, med
växlande framgångar.
Div. lV Västra Skaraborg Dam
IFK Emtunga
14 11 1 2
Råda BK
14 9 2 3
14 8 2 4
Lidköpings IF
14 7 2 5
Arentorps SK
14 6 1 7
Främmestads IK
14 5 1 8
IK Elmer
14 4 1 9
Helås IF
14 1 0 13
Örslösa IF

48-15
42-21
26-23
34-33
41-41
18-27
24-33
13-53

23
20
18
16
13
11
9
2

1990 anmälde föreningen även ett B-lag med spel i
Div. V, laget belade en fjärde placering.
1992-93 blev det ett samarbete med Råda BK under namnet
Råda/LIF med spel i Div. V.
1994 återgår LIF i egen regi och spelar i Div. V.
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Mellby IK:s Dam.
1974 var året då föreningen bildade en damsektion och fotbollen
började spelas.
Redan första året svarade damerna för ett gott resultat nämligen att
vinna sin serie i Lidköpingskorpen.
Nästa serieseger kom 1980 då föreningen vann Div. 4 och för att
1981 spela i Div. 3.
Det var en lyckad period redan första året i Div. 3 blev det
serieseger och vann även kvalet därmed kvalificerad för Div. 2.
Tyvärr blev sejouren där bara ett årigt och fick återvända till Div. 3.
Det segrande laget 1981 (serieseger Div. 3)

Stående f.v. lagledare R Hjelm, H Pettersson, L Linholm, S Pettersson,
K Lidholm, G Andersson, A-B Storm, A Gustavsson tränare G Löfgren
Sittande f.v. A. Pettersson, B Pettersson, A Storm. M Johansson, A
Andersson, A Johansson.
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Flickfotbollen bara växte och flera lag var i seriespel.
År 1986 vann F-16 sin serie.
1991 deltog föreningen ej med något lag i seriespel för senior
damerna på grund av spelarbrist.
1992 satsade oerhört på flickfotboll med flera lag och fotbollsskola.
1994 blev ett samarbete med Råda BK på flicksidan.
Flickor 14 år deltog i Sport- Johan Ungdoms cup 1994 där laget
avancerade till kvartsfinal där det blev förlust med 2-1 mot
Holmalunds IF.
Anna Ahlstrand deltog i VFF:s elitflickläger i Falköping 1995.
1994 deltog Mellby IK/Råda BK med F-17 i seriespel Västra
Skaraborg och belade en tredje plats med 35 poäng.
1995 deltog F-17 i DM vann i första omgången mot Tidavads IF 3
-0 men förlorade i andra omgången mot Dalsjöfors GoIF 41.Laget blev även seriesegrare detta år.
1996 blev ett lyckosamt år för Mellby IK då laget vann Div V
Lidköpingsgruppen med 3 poäng före Lidköpings IF.
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N:a Härene BK Dam
NHBK fick sitt första damlag i fotboll året var 1979 deltog i
Lidköpingsortens damserie ,redan första året belade laget en
första plats med 12 poäng.
1981 spelade laget i div. 5 dam ,laget ledde serien från början till
slut och blev därmed seriesegrare.
Följande deltog i laget Eva Hermansson, Maria
Hermansson, Agneta Alfredsson, Maria Berg, Anette Berntsson,
Maria
Nordberg, Anna-Karin Nyblom, Asta Nyqvist, Lillemor
Gustavsson, Erika Hedberg, Carina Andersson, Birgitta
Ivarsson, Pia Axelsson, samt Carina Berntsson.
För första gången i klubbens historia 1982 spelade laget i div.4
Västra Skaraborg dam, och belade en hedrande andra plats med
22 poäng endast 2 poäng från en serieseger.
Inför höstomgången 1985 beslöt klubben att dra sig ur div 4
serien på grund av spelar brist, en framgångsrik dam historia
slutar här.
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Rackeby IK Dam
Föreningens damlag inledde sitt seriespel 1973 efter att ha spelat
två år i korpserie. Startade i Vara damserie , första året slutade
laget på andra plats.
1974 blev damerna seriesegrare i Nordv. Götaland Dam
1976 DM- semifinal mot storheten Öxabäck på Degerberg.
Öxabäck (Sveriges dåvarande mest meriterade damlag.)
Sex av spelarna med landslagsmeriter kom till Degerberg för att
spela DM- semifinal matchen kommer man att minnas av två
orsaker. För det första kantade Degerbergs fotbollsplan av över
400 betalande åskådare som är en mycket fin siffra vad
damfotboll beträffar: Liknande publiksiffror noteras inte på många
håll bland herrarna. Inte ens i division 4.
Den andra orsaken är, att det blev en mycket bra match.
En match, som ända in i andra halvlek stod och vägde. Rackeby
gav verkligen Öxabäck en tankeställare med stor respekt som
man från Öxabäcks sida efter matchen talade om Rackebys
damer. Matchen slutade med seger för Öxabäck 8-0.
Öxabäcks mål gjordes av Ann-Kristin Lindqvist 4. Britt-Inger
Källman 2, Mary Andersson och Anna Andersén.
Bäst i Öxabäck var Ann-Kristin Lindkvist i Rackeby var Lena
Gustavsson och Helen Åhs bäst.

Bakre raden fr,v .Tränare Hasse Danielsson, Carina Torstensson, Lena
Tidblom, Ann Zetterberg, Inga Danielsson, Agneta Torstensson, Lena
Svensson. Sittande fr.v. Margareta Svensson, Helene Åhs, Gerd
Holmäng, Helene Pettersson, Gunilla Eriksson.
Liggande Lena Gustavsson
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Rackebys damlag spelade sin bästa fotboll någonsin 1979
i Div. 2 Götaland damer. Rackeby slog båda topplagen
Trollhättans IF och Främmestads IK hemma på Degerberg och
därmed klarade nytt kontrakt.
Tabell Div. 2 Götaland damer 1979
Främmestad IK
18 15 1 2 71-18
18 15 0 3 46-18
Trollhättan IF
18 11 0 7 34-32
Falköping
Kongahälla
18 8 3 7 31-25
18 6 6 6 29-28
Rackeby IK
Högsbo
18 6 3 9 26-33
Ödsmål
18 5 5 8 29-40
18 6 2 10 36-39
Slottskogen
18 2 5 11 15-45
Hol
18 1 5 11 10-49
Ljungskile

31
30
22
19
18
15
15
14
9
7

1982-89 Div. 3
1990
Div. 2 .
1991-96 Div. 3
1997
Div. 4 ( samarbete med Kållandsö GoIF)
Lofa mästare inomhus 1985,1994.
Några tongivande spelare genom åren:
Inga Danielsson. Mycket snabb och placerings säker.
Lena Tidblom. Tuff i närkamper, bra skott och bollhållare.
Ann Eriksson/Zetterberg mycket målfarlig (mål drottning),
snabb, viljestark, bara segrar som räknas.
Helena Appelberg. Spelare som har allt, kunde blivit hur bra
som helst om vilja funnits.
Pia Nilsson. Skicklig på huvudet, bra skott, bollhållare och
framspelare. Spelat allsvensk fotboll med Stattena IF.
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Råda BK Dam.

Verksamheten startade 1979 med korp lag och deltog i Lidköpings
korpen.
Åren 1980 och 1981 spelade Råda i div. 5. där en 2: dra plats
uppnåddes.
1982 utökades damverksamheten till två lag ett i div. 5
Lidköpings- gruppen, det andra laget i Götenegruppen. De tog den
första historiska seriesegern. Laget gjorde hela 78 mål, ett snitt på
5.57 mål/match, därmed vann de NLT: s målliga 1982 och erhöll
1.000:- kr. Som följdes upp med seger i div. 4. Västra Skaraborg
1983.
1984 var laget moget för div. 3. Västra Skaraborg men besöket blev
bara ett år.
1985 blev det spel i div. 4. Västra Skaraborg där belades en
hedrande 2: dra plats.

Div.5 Götenegruppen 1982.
Råda
Björsäter
Källby
Hällekis
Trolmen
Vinninga
Hangelösa
Lundsbrunn

14 13
14 12
14 8
14 5
14 4
14 3
14 1
14 1

0
1
2
5
2
1
4
3

1
1
4
4
8
10
9
10

78 - 5
45-12
28-17
22-19
15-42
13-33
4-29
7-57
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26
25
18
15
10
7
6
5

Saleby IF Dam.
1983 startades det damfotboll i föreningen. Deltog i Div. 5
Lidköpingsgruppen, belade en hedrande 3: dje placering.
1985 första serieseger hemförde div. 5. Kvänumsgruppen.
Laget gjorde hela 66 mål på 10 matcher.

Div 5 Kvänumsgruppen.
Saleby IF
10 10 0 0 55-10 20
Jungs IF
10 6 1 3 24-20 13
Larvs FK
10 4 1 5 27-28 9
Ardala GoIF B
10 4 1 5 15-16 9
Tråvad IF B
10 4 0 6 17-26 8
Trässberg
10 0 1 9
7-56 1
Kvänum IF, N:a Vånga BK drog sig ur.

1986 representerade föreningen med spel i div. 4, genomfördes
på ett föredömligt sätt och kom på tredje plats.
1988 gick föreningen in i ett samarbete med Trässbergs BK.
1989 belade laget en andra plats, vilket innebar en avancering till
div. 3. Belade en tredje placering i div. 3 1991.
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Söne SK Dam (1970-1991)
1970 startade damfotbollen i klubben, med spel i Lidköpings
korpen
(7 spelare i varje lag). Det blev serieseger redan första året.
Två år senare spelade man 11- manna lag med god framgång
fram till 1972, då man fick återgå till 7- manna lag.
1984 återgick damerna till att spela 11- manna lag, 1986 fick
klubben sin största framgång och kom fyra i div5
Lidköpingsgruppen.
Div. 5 Lidköpingsgruppen 1986.
Örslösa IF
Rackeby IK B
IF Heimer B
Söne SK
Råda BK B
Kållandsö B
Källby IF B
Jung IF B

14 12 1 1
14 11 1 2
14 10 3 1
14 6 1 7
14 6 0 8
14 4 0 10
14 3 0 11
14 1 0 13

53- 6 25
65-23 23
48- 9 23
24-34 13
17-39 12
22-35 8
21-54 6
7-71 2

1991 slogs damfotbollen ihop med Örslösa IF:s damlag.
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Trässberg BK Dam (1985-1989)
Föreningen tog upp damfotbollen i mitten på 80- talet, började
med spel i Lidköpings Korpen,
1987 och 1989 deltog damlaget i förbundets serie Div. 5
Lidköpingsgruppen.

Div. 5 Dam Lidköpingsgruppen 1987.
Råda BK
14 11
Heimer B
14 10
Trässberg BK 14 10
Rackeby IK B 14 7
Kållandsö GoIF 14 4
Örslösa IF
14 4
Vinninga AIF 14 4
Sö n e S K
14 1

2 1 58- 8
1 3 42-16
1 3 37-13
3 4 43-15
2 8 14-57
1 9 17-34
0 10 13-38
0 13 7-50

24
21
21
17
10
9
8
2

1990 lades damfotbollen ned och ett samarbete med Saleby IF
blev följden.

Vinninga AIF (1980-1987)
Vinninga AIF började med flickfotboll 1980 med spel i flickserier
som sedan blev ett damlag.
1987 spelade i Div. 5 Dam.
1988 upphörde damverksamheten på grund av spelarbrist.
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Örslösa Idrottsförening Dam
Damfotbollen i ÖIF startade omkring 1970.
Deltog i Lidköpings Korpens Damserie 1972 med lagl. Lennart
Pettersson och tränare Allan Nygren.
1975 blev ett genombrottsår för ÖIF dam då vann man både
serie och cup då med Ingemar Bertilsson som tränare.
1981 anmälde föreningen sitt damlag till förbundsserie div. 5
Lidköping Dam. Året efter gick det ännu bättre, den 18 sept. steg
jublet på Lockörns IP inför storpublik 200 personer. Det var
seriefinal ÖIF- Lif, resultatet blev oavgjort 1-1 och det var det som
behövdes för att bli seriesegrare.
Örslösa IF Dam 1982 (serieseger)

Bakre raden fr.v. Cicilia Larsson, Lise-Lott Bertilsson, Irma
Larsson, Lena Johansson, Madeleine Ahlén, Birgitta
Skoglund, Kerstin Eliasson
Lagl. Lars Eliasson. Främre raden fr.v. Ann Skoglund,
Madeleine Björck, Ewa Sunnercrantz, Inger Hultgren, Eva
Hellström och Iréne Bristle.
Spelarprofiler
Irma Larsson har varit med från början, allt sedan tjejfotbollen
startade i ÖIF, drog sig tillbaka efter 15 års spel. Irmas storhet
var hennes snabbhet, lätta steg, spelsinne och sin
placeringsförmåga.
Birgitta Skoglund var lagets stora målskytt genom tiderna har
tillverkade hela 201 mål på 307 matcher under tiden 1981 till
1996.
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Utan domare ingen fotboll
Lidköpingsorten har inte bara haft bra spelare och ledare.
Domarkåren har också visat sina färdigheter, många har haft
stora uppdrag med stora och mindre rubriker.

Lidköpings Domarklubb 1940
Vid möte på Kafé Trevnad i Lidköping Annandag Påsk 1940
bildades Lidköpings första domarklubb. Vid mötet anslöt sig sju
förbundsdomare.
Första styrelsen

Ordf.
Kassör
Sekr.

Sven Karlsson
Kurt Frisk
Alf Magnusson

Att vara domare är roligt och samtidigt svårt, de som tycker det är
roligt går vidare och de som har det svårare slutar.
1976 innehöll domarklubben
1 domare med allsvensk status A. Håkansson
2
"
"
div. 3
T. Sturesson, Arne Funk
3
"
"
div. 4
4
"
"
div. 5
Under tiden 1982 till 1986 minskade domarklubben med nästan
hälften av 35 domare blev det 21 domare kvar.
1986 1 domare med div. 4 status Gunnar Wahlström resterande
domare dömde div. 5 och 6.
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Curt Liedberg Lidköping
född 1926

Curt Lidberg

Startade domarkarriär 1948, blev distriktsdomare 1949 fortsatte
sin vandring och blev förbundsdomare 1952, fick Div. 1 status
dömde 85 allsvenska matcher, under tiden 1958-71.
Var internationell domare 1962-71 med 72 uppdrag varav 8
A-landskamper. Han var ledamot i VFF: s domarkommitté
1966-73 och VFF: s utbildningskommitté 1970- 73. Avslutade
sina uppdrag 1976.
1959 Västergötland- Bohuslän
1959 Final i Svenska Distrikts mästerskap Tibro- Norrby
Erhållit.
1959 VFF: s Förtjänst märke 10 år.
1965 SFF: s Förtjänst märke 10 år
1970 VFF: s Diplom
20 år
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En omskriven händelse var när Curt "Curre" Liedberg dömde
matchen på Råsunda mellan Hammarby IF- Sundsvall 1964, han
blev då förste domare som vågade visa ut en återvändande
proffs från Italien detta hände när Lennart "Nacka" Skoglunds
återkomst till Hammarby IF efter 15 års spel i Italien. "Nacka"
visades av planen en bit in på andra halvlek, Curt Liedberg
fick helt riktigt nog av "Nackas" fasoner. Liedberg tittade kanske
inte så mycket på att de i ett par fall var fram provocerande
Sundsvalls försvar lade inte fingrarna emellan, smällde på för fullt
i en härlig norrländsk satsning i alla situationer och det där
gillande förstås inte "Nacka" riktigt, som alltid har tyckt att gubbar
som inte förstår att det är bollen och inte motståndarna som ska
sparkas in i mål är "dummerjönsar".
Men så gjorde "Nacka" själv den dumheten att ge igen och detta
dubbelt upp. Han sprang förbi sin antagonist, Sundsvalls fine
ytterhalv "Pecka" Nordin efter att ha blivit fälld av denne och när
domaren tittade åt ett annat håll, vilket han inte gjorde när
"Nacka" sparkade till. En ful eftersläng och domaren hade bara
att peka på utgången.
Fortsättningen följde med att Fotbollsförbundets seriekommitté
diskvalificerade "Nacka" på en månad, vilket också betydde att
"Nacka" även var borta från VM-kvalet mot Västtyskland i Berlin
1964.

Dramatik på Råsunda "Ut" säger Curt Liedberg till "Nacka"
Skoglund.
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Alf "Mac" Håkansson Lidköping
född 1934

Alf "Mac" Håkansson

Började döma fotboll 1956, distriktsdomare 1958,
förbundsdomare mellan åren 1969 till 1983.
Avslutade sitt domarskap 1984
Alf Håkansson var Div. 1 domare ,49 uppdrag i allsvenskan
under tiden 1975-80. "Mac" berättar att hans största minne från
domarkarriären var matchen 1976 mellan GAIS-IFK Göteborg
inför 50.000 åskådare.
Erhållit
1969 VFF: s Förtjänst märke 10 år
1980 VFF: s Förtjänst märke 20 år
1979 SFF: s Domar nål i guld
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Annika Karlgren Lidköping
född 1960

Annika Karlgren

Började som domare
1983
Distriktdomare
1984
Förbundsdomare damer 1986
Domarstatus Div. 2 Damer.
1985 utsedd till "Årets kvinnliga domare" i Västergötland
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Eskil Johansson Lidköping
född 1920

Aspirant
Distriktdomare
Förbundsdomare
Avslutade
Domarstatus

1944
1945
1949
1959
Div. 3

Erhållit
1954 VFF :s Förtjänst märke 10 år

Lennart Östman
född 1921
Aspirant
Distriktsdomare
Förbundsdomare

1950
1951
1955

Erhållit
1961 VFF: s Förtjänsttecken
1965 SFF:s Förtjänsttecken
1971 VFF :s Diplom

10 å r
10 å r
20 å r
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Tore Hjelm Lidköping
född 1925
Aspirant
Distriktsdomare
Förbundsdomare
Domarstatus
Avslutade
Erhållit
1961 VFF: s Förtjänst märke
1971 VFF: s Förtjänst märke
1973 SFF: s Förtjänst märke

1950
1951
1963
Div. 3
1973
10 å r 20
å r 10 å r

Tommy Sturesson Lidköping
född 1937
Aspirant
Distriktsdomare
Förbundsdomare
Erhållit
1979 VFF:s Förtjänstmärke
1988 VFF:s Förtjänstmärke

1967
1969
1974
10 å r 20
år

Arne Funk Lidköping
född 1941
Året var 1970 när Arne Funk började döma fotboll, blev
distriktsdomare 1971, förbundsdomare 1976.
Avslutade sin domarkarriär 1988
Klassad till div. 2 och linjeman i div. 1.
Erhållit
1981 VFF: s Förtjänst märke 10 år
1991 VFF: s Förtjänst märke 20 år
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Ivan Backlöf
född.1918

Ivan Backlöv

Ivan gjorde betydande insatser inom idrottsrörelsen på lokal och
förbundsnivå. Blev hedrad med utmärkelser för sina insatser från
många håll.
Ivan deltog aldrig själv aktivt särskilt mycket inom idrotten, men
som ledare, med sin pondus, skicklighet blev han en av de
främsta idrottsledare Lidköping haft.
Började på 30-talet sin ledar bana i Lidköpings Bollklubb där
gjorde Ivan en betydande insatser främst som lagledare för hans
lag "LBK", noterade under hans ledning fina framgångar.
Fotbollen var under den tiden mycket populär i Lidköping som
samlade stor publik.
Samtidigt som Ivan var ledare i LBK så var han den drivande
kraften i Wästerlunds IF som i början på 30-talet var den stora
föreningen inom bandysporten i Lidköping. Var med och förde
fram VIK till en av länets främsta bandyklubbar med bl. kval till
Allsvenskan. Även efter sammanslagningen mellan föreningarna
Wästerlunds IF och Sjödalens BK, fortsatte ledarskapet
ordförande posten var självskriven för Ivan i den nya tappningen.
Var också ordförande i Västergötlands Bandyförbund. Ivan Backlöf
avled 1975.
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BERTIL "IDA" LUNDGREN
född.1919 död1992

Bertil "Ida" Lundgren

"IDA" som Bertil kallades i vardags mun var en av Lidköpings
store idrottsledare. "IDA" var den store idealisten som från
verkstadsgolvet på "Meken" styrde IF Heimer i över fyra
decenniers.
"IDA: as arbete var mycket uppskattat inte bara i Lidköping utan i
hela idrotts Sverige. Det framgår av de utmärkelser han fick
mottaga listan är stor (se nedan)
1946 VFF: s förtjänstmärke, 1946 VFF: s förtjäntmärke
i guld och emalj,
1954 VFF: s förtjänstmärke i silver, 1966 VFF: s förtjänstmärke i
guld,
1976 VFF: s förtjänst medalj i guld.
Svenska Fotbollsförbundets förtjänsttecken i silver 1976
Västergötlands Idrottsförbund diplom, hedersledamot och
förtjänstmedalj i silver 1976. Riksidrottsförbundets diplom 1976.
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"IDA": s arbete i IF Heimer är otroligt men sant när man ser på
funktionärsuppgifterna.
Började som styrelseledamot 1947-55 1949 som kassör ock
intendent, återkom till styrelsen 1964-65,1968-72
Pojklagskommittén 1949- 55, Fotbollssektion 1964-66,1969-71.
Deltog i övriga kommittéer Valberedning 1951- 52,
Nöjessektion 1949 1952-54.
Lotterikommitté 1965- 66, 1971- 73, Framnässtyrelsen 1965-70.
Ekonomin blev ett stort arbetet för "IDA". I ett samarbete med
Bert Karlsson Skara som då drev en Bingoanläggning i staden.
Genom "IDA": s försorg, övertog IF Heimer Bingolokalen som låg
på Mellbygatan. Även inkomster från Tivoli ingick i "IDA": s
ekonomiska idé.
"IDA": s aktiva fotbollsspelade sträckte sig till 4 A-lags matcher i
början på 40 talet, men att värva spelare till föreningen blev han
proffs på. Varje nyanställd på "Meken" fick besök av "IDA" med
frågan om han var fotbollsspelare.
Fotbollen var för "IDA" ett sommararbete, för på vintertid lade han
ned lika mycket tid på bandy och ishockey i Sjödalens SK.
Det berättas att all fritid under hela veckan gick åt till förenings
arbetet med undantag för fredagskvällen den fick ej störas då njöt
"IDA" av mat och dryck. Vidare berättas det att han aldrig såg en
A-lagsmatch vare sig det var hemma eller borta men han var
närvarande före och efter matchen. Han åkte nämligen hem
under matchtiden och hade då beordrat telefon ringning om
resultatet. Samma visa var det på borta matcherna men då var
det ett hotell som fick besök eller något liknande ,för matchen såg
han inte.
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Han blev den person som räddade föreningen i början på
femtiotalet då föreningen var i en djup dal. Då var Lidköpings
Bollklubb (LBK) den stora föreningen i staden. "IDA" gick ut i
Lidköping och inventerade alla pojklagsföreningar som på den
tiden var många. Efter en tid hade många pojklagsspelare gått
över till IF Heimer
"IDA" o Heimers pojklagskommitté började samarbeta med Nya
Lidköpings Tidning (NLT) och en pojklagsserie startades.
Det sades i Heimer mun att det var "IDA" som nu började att
utrota "sorkarna" (LBK).
"IDA":s ledarfilosofi var att vinna och att va föreningen trogen "en
Heimare alltid Heimare" En arvtagare till "IDA", Jan-Gunnar
Pettersson även kallad "Ji- Ge" berättar om ett minne av "IDA"
vid en födelsedagsfest.
I slutet på åttiotalet inträffade det som ingen kunde tro att två
ur heimare i Jan-Gunnar Pettersson och "Kongo" Nilsson
lämnade föreningen och blev ledare i lokalkonkurrenten
Lidköpings IF
det kunde inte accepteras av "IDA". För att vara fin mot jubilaren
bestämdes att det inte skulle talas om det som inträffat .Men när
"IDA" talade till jubilaren så kunde han inte hålla sig utan kom in
på föreningen svikare. De båda "svikarna" ursäktade sig för
honom att de i grund och botten är Heimare och att vi var ju och
hälsade på dig när du låg på sjukhuset.
Då svarade "IDA" med hes röst "jag hade inte bett om något
besök" sådan var "IDA".
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John Svensson
född 1909 död 1996

John Svensson
John Svensson en legendarisk idrottsledare i Lidköping, hans
hjärta klappade för Lidköpings IF, var med och grundade
Gösslunda AIS som sedan blev Lockörns IF som till slut blev
Lidköpings IF. Med över 50. års ledaruppgifter var John en stor
och känd person i förenings kretsar. Styrelse arbete och många
sektionsuppgifter innehades, i tre omgångar var han LIF:s
ordförande. Lagledare för de flesta lagen inget lag var för John
obetydelsefullt. Var den som grundlade och arbetade upp
damfotbollen i LIF där han på senare tid lade ned hela sin tid på.
John var med och bildade Lidköpings Fotbollsallians 1964,
och var styrelseledamot och avslutade där som hedersledamot
För sitt arbete har John mottagit många utmärkelser nästan allt
som kan fås från Svenska Riksidrottsförbundet och Svenska
Fotbollsförbundet. Fotbollen var nummer ett ,men även bandy i
Villa BK där han var medlem och ledare. Även mångårig
styrelsemedlem i Lidköpings Skytteförening.
John var ibland misstänksam ville ofta prova rättvisan. Vid ett
extra styrelsemöte med Lofa i slutet på 60-talt angående
lottningen i sommarfotbollen, där John påtalade att
tävlingsledaren ej utfört lottningen på rätt sätt. Det uppstod livlig
diskussion, mötet uppmanade de två debatterande att sluta fred
och ta varandra i hand. Men vem skulle ta initiativet ? Efter en
stund fick prästbetyget avgöra, John behövde ej ta initiativet för
han var två år yngre än sin motståndare.
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Uno Fast Råda
född 1933 död 2001

Uno Fast

1993 spelade Uno sin 48: de säsong ,började spela med Råda
BK som 12 åring har medverkat i över 1.000 matcher.
På sin 60-årsdag ansåg Uno att det är naturligtvis vansinne att
hålla på så länge. Men så länge de markerar mig, kan jag ju inte
vara helt värdelös i laget. Han erkänner dock att motståndarna
numera är snälla, rent av med lite aktning för min höga ålder.
När Råda BK saknade C- lag var inte Uno sen att skriva på för IF
Heimer för fotboll skulle han ju spela, men vistelsen IF Heimer
blev bara 1: årigt.
Men fotbollssparkandet utgör dock bara en liten del av arbetet i
föreningen som Uno lagt ned för Råda BK, det vet ju alla i
bygden. Har varit över 40 år i styrelsen,
Under ett kvarts sekel var Uno "allt i allo" från ledarskap till
lotteriansvarig. Det var ju så på den tiden menar Uno, nu idag
delar fler på arbetet.
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Göran Skoglund Kållandsö
född 1923

Göran Skoglund
Valdes till ordförande i föreningen 1951. De personer som lade
ner tid på att övertala Göran att ta hand om rodret på
"Kållandsöskutan", har säkert aldrig ångrat detta. Han blev den
starke man som föreningen så väl behövde.
"Grossen" som han kallades var också handlare på orten, hans
ord var inte lag, men de vägde tungt när beslut skulle fattas
Nästan allt som hände i föreningen kretsade kring Göran.
Under Görans tid som ordförande hände mycket i föreningen.
Föreningen klättrade upp i seriesystemet och blev på 60-talet
höjdpunkten i föreningens historia med spel i div. 3 1969.
Hagavallens standard höjdes i olika omgångar, klubbhus
byggdes, träningsplaner har anlagts. Hagavallen är för Göran
som sitt andra jordbruk, han besiktar anläggningen nästan varje dag.
1977 lämnade Göran ordförandeposten men var med i styrelsen
ytterligare 2 år som v. ordförande. Är nu föreningens
hedersordförande Under tiden 1951-1972 var han lagledare för
föreningens A-lag under åren 1973-1981 för C- laget.
1997 deltager Göran aktivt i föreningens Idrottsplatskommitté
som planchef.
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Inge Lennartsson Lidköping
född 1955

Inge Lennartsson

Bland alla tränare i Lidköping så har Inge lyckats bäst.
Från en aktiv tid som fotbollsspelare övergick Inge till att bli
tränare. Inge kommer från Skogslunds IF där han började spela i
pojklag och seniorspel i Div. lV och Div. V fram till 1975
Värvades till Örebro SK och allsvenskt spel under åren 19761978. Kom tillbaka till Lidköping och spel i IF Heimer 1979 deltog
där i 139 matcher och gjorde 29 mål fram till 1982
Har genomgått SFF- elittränarkurs= steg 4.
Började som tränare 1984- 86 i Kvänums IF Div. lV, V
Råda BK 1987 , 1994-95 Div. lV, V,
Skövde AIK Div. ll 1988-1989
IF Heimer Div. lll 1992-93
Inge Lennartsson arbetar även som Riksinstruktör åt Svenska
Fotbollsförbundet med tränarutbildning, kontakter med
tipselitklubbar, instruktör på elitläger kurserna i Halmstad och
vissa andra uppdrag för pojk o juniorlandslagen. Har även
uppdrag som instruktör åt VFF.
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Sven- Erik Lööf Lidköping
född 1950

Sven- Erik Lööf

Sven- Erik började sin fotbollskarriär som pojklagsspelare i IFK
Skövde kom till Lidköping med spel i Råda BK spelade där 150 A lags matcher.
En svår knäskada stoppade spelarkarriären tidigt.
Utbildade sig till tränare blev med tiden en efterfrågad sådan.
Har fört Råda BK till serieseger 1980 Div. V och 1988 Div. V IF
Heimer serieseger `Div. lll 1983.
Skogslunds IF till serieseger Div. lV 1985
Skara IF Div. lV 1991.
Tränaruppdrag:
Råda BK Jun
Råda BK
IF Heimer
Skogslunds IF
IFK Skara
Vinninga AIF
Skara IF

1976-77
1978-81, 88-89, 93
1982, 95-97
1983-85
1986-87
1990
1991-92
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Lennart Svensson

Lidköping

född 1941

Lennart Svensson

Lennart började spela fotboll i IF Heimer som pojklagsspelare,
där han avancerade till seniorspel, han deltog i 16 A- lags
matcher. Som spelare deltog han i Råda BK 1965 och Skara IF
1966, fortsatte i Skara IF som spelare tränare fram till 1968.
Återvänder till Råda BK som spelande tränare under åren 196972. 1973-75 Kållandsö GoIF som spelande tränare
Efter åren i Kållandsö GoIF slutar han som spelande tränare.
1976 tar han steget upp i seriesystemet och blir tränare i IF
Heimer fram till 1978.
1979-80
Skara IF
1982-83
IF Heimer IF
1984-87
Götene
1988-89
IFK Falköping
1990
Skara IF
Här slutar en fin tränarkarriär. Lennart tillförde fotbollen mycket
med sitt sätt att se och utveckla fotbollen, med sin noggrannhet
och kunnande har han utvecklat många spelare att bli bättre.
Lennart Svensson avled 1991.
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Anders "Mickel" Rydén Lidköping
född 1899

Anders "Mickel" Rydén

Anders spelade ytter i IF Heimer under tiden 1913-27. Deltog i
IF Heimer tröjan 135 gånger och gjorde 17 mål. Blev
distriktsmästare (DM) 1920 och 1922. 1923 blev ett toppår både
för IF Heimer och Anders fyra raka segrar i västsvenskan med
seger över bl.a. IF Elfsborg. Samma år blev Anders uttagen att
representera Västergötland under en vecka i Stockholm. Där
gjorde han en sådan fin insats, att han blev uttagen att ingå i
Svenska landslaget mot Polen 1924. Matchen slutade 2-2 och
spelades i Krakau. Andes gjorde en fin insats enl. rikspressen.
Ur Heimerbladet 70 år, berättar Anders att två matcher som
speciellt etsat sig fast, är dels 3-3 mot norska mästarna
Fagerborgs BK och dels 5-3 mot Elfsborg, som trots nederlaget
avancerade till allsvenskan. Matcher mot Skara IF var stora
folkfester och extratåg direkt ner till Framnäs hörde till varje SImatch till. Atmosfären var vänligare på den tiden och "Mickel"
tycker att "över- rock" och psykning är felaktig utveckling. Likaså
var den tidens fotboll mer lagspel och 1919 års Heimer lag hade
t.ex. ryckte om sig att utnyttja hörnor lika effektivt som
straffsparkar. Runt planen var stämningen däremot minst lika frän
som i våra dagar. Från den här tiden satt det skyltar på Framnäs
med texten: Applådera allt vackert. Tänk på att motståndarna
också är idrottsmän
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Antti Lundgren Lidköping
född 1939

Antti Lindgren

Antti Lundgren är den störste lirare som Lidköping fostrat. Har
spelat i U och B-landslaget ,Allsvenskan och Div. II .
Antti började i IF Heimer och där deltog i A-lagströjan 42
matcher och gjorde 14 mål värvades till Örebro SK 1959.
Där Antti Lundgren gjorde 131 matcher rad i Allsvenskan
Antti debuterade den 26 april 1959 mot Hallstahammar på
Eyravallen resultat 0-0.
Den allsvenska debuten var den 16 april 1961 mot Hälsingborg
IF på Eyravallen med ÖSK- seger med 3-1.
3- målsskytt blev Antti på Malmö Stadium 14 maj 1991 då Örebro
SK gästade och vann med 4-2.
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
Summa

11 matcher
25
"
21 "
3"
22 "
22 "
22 "
1"
22 "
22 "
167 matcher

8 mål Div. 2
6 " Div. 2
Allsvenskan
"""""

18 mål
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Landskamper 22 st. (8 B- landskamper 14 U-landskamper )
Ett stort minne från fotbollskarriären berättar Antti, det var när
Svenska A-B landslagstruppen 1961 var på en 2 månaders
träningsturné på Fjärran Östern och besåg många länder runt
omkring vi var c:a 9 dagar på varje plats. vi spelade hela 20
matcher. Förbundskapten var Erik Persson Malmö FF.
I truppen deltog bl.a. Björn Nordqvist, Owe Kindvall, Owe Grahn
för att nämna några.
Ett minne som inte glöms var när vi fick mottaga blommor och
presenter från Kungen och Drottningen i Bankock.
1967 värvades Antti till Skövde AIK med spel i Div. II.

1970 vinner vi Div II, Norra Götaland och publikintresset i
Skövde var enormt t.ex. 7.500 personer mot Jönköpings Södra.
Sedan blev det kvalspel till Allsvenskan, tyvärr inget avancemang
efter följande matcher IFK Luleå (h) 0-3 (publik c:a
13.000 ),Sandviken IF (b) 0-3, och Landskrona BOIS (Göteborg)
2-2, i laget deltog Janne Åberg, Ya Skoglund, Sture Haglund, Jan
Nissmo m.fl.
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Stig Elofsson Lidköping
född. 1931

Stig Elofsson

Började sin fotbolls bana i Gösslunda AIS med pojklagsmatcher
som spelades på Åsavallen Gösslunda, sedan flyttades
verksamhet till Lockörns Idrottsplats. Gösslunda AIS ändrade
1949 namn på föreningen och blev Lockörns IF.
1955 skrev Stig på övergångspappren för Motala AIS. som
spelade i Div. II .
1957 var Stig med och vann Div. II Östra Götaland därefter kval
till Allsvenskan. I det segrande laget deltog Gösta Lövgren, Ola
Elf, Lennart Hemming, Arne Fransson m.fl. Tränare var f.d.
landslagets målvakt Torsten Lindberg.
Stig minns efterföljande kvalet som det största minnet från Motala
tiden. Det var fyra lag som skulle kvalspela och göra upp om två
platser till Allsvenskan det var Örgryte IS, Sundsvalls AIK
FK Eskilstuna .och Motala AIF.
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Motala AIF fick göra upp med Örgryte IS. Första matchen gick i
Göteborg på Ullevi inför 30.000 åskådare, ledde med 4-0 in i
andra halvleken Örgryte IS reducerade med tre mål,
och den rafflande matchen slutade till sist med Motala vinst 4-3.
Örgrytes laguppställning bestod av flera landslagsspelare vid
namn Gunnar Gren, Rune Börjesson, Lennart Wing.
Returmatchen hemma på IP inför fullsatt Idrottsplats 13.000
åskådare, där Motala AIS vann med hela 4-0 och därmed
kvalificerad för Allsvenskan.
Stig spelade 23 matcher i Allsvenskan innan han 1959 återvände
hem till Lidköping och IF Heimer. Även Motalas AIS:s tränings
resor på kontinenten är roliga minnen.
Var med spelade i Östgötalaget flera gånger där han spelade
ihop med bl.a. Sven Axbom Julle Gustavsson . Efter återkomsten
till Västergötland blev han uttagen att representerade
Västergötland ,men på grund av skada kunde han inte deltaga.
Vid återkomsten till IF Heimer 1959 spelade Stig 120 matcher
och gjorde 4 mål, för att sedan avsluta sin fotbollskarriär med en
del tränaruppdrag.
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Lars Ernervik. Örebro
född 1941.
En Lidköpingsgrabb uppvuxen i IF Heimer, där Lars med stor
framgång deltog i ungdomsfotbollen. IF Heimers satsning på
U- sidan med Cupspel över hela landet var grunden till
framgångarna anser Lars man fick "visa upp sig"
Den första turneringen utanför Lidköping gick i Åmål vid 12- års
ålder. Andra turneringar som betydde mycket var 1955 i
Linköping där många duktiga ungdomar samlats som senare
lyckades bra ungdomar som Lennart "Liston" Söderberg, LillGarvis
Carlsson m fl.
1956 med A- pojklaget till Stockholm från början var det
meningen att matchen skulle vara en förmatch till SverigeTyskland,
men det regnade bort, och vi fick spela på en parkeringsplats.
1958 med J- laget i en kvällsmatch på Nya Ullevi mot
IFK Göteborg. Matchen gick som förmatch till IFK Göteborg GAIS i Heimers J- lag deltog Lennart Svensson, "Kongo"
Nilsson, Arne "Kikko" Funk Bengt Persson för att nämna några,
inför en jättepublik mins Lars.
1959 försvann IF Heimers målvakt vid namn Göran "Symis"
Cederqvist till IFK Stockholm då var det dags för Lars att ta på
sig A-lagströjan som då spelade i Div. 3 spelade 60 matcher i Atröjan
Vid en match på Framnäs hösten 1960 dök två herrar upp vid
namn Bertil Liedström och Orvar Bergmark från Örebro SK och
ville "köpa loss" Lars till Örebro SK.
Det berättas att det var första gången som Heimer ledarna Hans
Dolk och c:o möttes av namnet "köpa loss".
Därefter blev det en träff på Hotel Billingen Skövde där
förhandlingarna ägde rum
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Första matchen borta mot IFK Göteborg med kanon lag som
"Bebben" Johansson, Owe Ohlsson, m fl. IFK gjorde 2-0
på de första fem minuterna. Då skrek Orvar Bergmark nu ändrar
vi taktik till offsidetaktik, det blev 26 avblåsningar för offside men
vi vann matchen med 6-2.
Matchen mellan Örebro SK och IFK Norrköping 1963 blev en
rafflande historia där Örebro SK vann med 3-0.
Ett referat i Aftonbladet efter matchen stod det ett citat av Georg
"Åby" Eriksson" Gratulerar till segern - men jag hoppas
verkligen att ni trillar ur allsvenskan - Ni måste lära er spela
fotboll".
Fem U-landskamper för Sverige mot Norge, Danmark, Finland,
Polen samt Rumänien bland deltagarna var bl.a. Bosse Larsson
Malmö FF, Ove Kindvall IFK Norrköping, Örjan Persson Örgryte
Björn Nordqvist IFK Norrköping samt Ove Grahn.
1964 värvades Lars över till IFK Stockholm med spel i Div. 2.
och fram till 1972.
1976 avslutades fotbollskarriären i BK Forvard Örebro
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Egon Ottersten Degerfors
född 1953

Egon Ottersten

En äkta Kållandsö grabb uppväxt på ön, fotbollsfostrad i
Kållandsö GoIF. Började spela i ungdomslagen gjorde Alagsdebut som 15 åring, (1968)
Deltog i Kållandsö GoIF; s A-lag i Div. 3 1969. Totalt har Egon
spelat 260 matcher och gjort 207 mål för Kållandsö GoIF.
1974 värvades Egon till Degerfors IF med spel i gamla div. 2
var Degerfors IF trogen t.o.m. 1984 (10 år) medverkade 314 Amatcher .
Min första matchen på Stora Valla var mot GIF Sundsvall trots
förlust med 2-3, gjorde ett av målen, är en match som aldrig
glöms .Alla som varit på Stora Valla med den stora publik som
kommer och upplevt stämningen, kan förstå hur det kändes för
en debutant och 21 år gammal.
En av de stora matcherna var seriefinalen 1979 mot Brage IK på
Stora Valla förlust med 0-1 inför 12.000 personer Brage IK gick
till allsvenska. Brage IF tränades då av Rolf Zetterlund
Derbyna mot Örebro SK och Karlstads BK är matcher som är
stora spelas inför stor publik de flesta matcherna över 10.000
personer.
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Min utveckling som spelare påverkades givetvis av att Degerfors
IF som alltid har haft utmärkta tränare och ledare, de som
påverkat mig mest är Tord Grip och Sven- Göran Eriksson för att
nämna några.
1985 värvades Egon till Laxå IF (Div. 4) som spelande tränare,
men det blev en halv säsong, vid en utlandsvistelse råkade Egon
ut för en trafikolycka, och är sedan dess rullstolsbunden.
1988 blev året då Egon Ottersten kom tillbaka till Degerfors IF nu
som ledare blev föreningens ordförande. under tiden 1990 till
1996 som ekonomiansvarig
I styrelsearbetet blev det en hård kamp för att få fram en
målsättning som leder till allsvenskt spel. Beslut togs att så snart
som möjligt till allsvenskan.
De tre beslutstrådarna blev organisation - ekonomi - sportsliga
resultat.
Efter fyra år 1992 kom avgörandet i kvalmatcherna mot
allsvenska Djurgårdens IF första matchen borta förlust med 1-3.
Returmatchen hemma blev avgörande Degerfors måste vinna
med minst 2-0, matchen för mig gällde ju allt, hade satsat hela
min själ o kropp på att få Degerfors IF till allsvenskan, matchen
blev ett lidande, när slutresultatet meddelades att Degerfors
vunnit med 2-0 och var kvalificerade till högsta eliten, var en
upplevelse som ledare man aldrig glömmer.
Efter matchen startade det verkliga arbetet att få ett lag som
kunde klara sig i allsvenskan, och vi har lyckats.
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Göte Einarsson Sparsör
född 1932

Uppvuxen i Lidköping fostrad i Lidköpings Bollklubb (LBK),
som 18-åring deltog han i A-laget fram t.o.m. 1954. Under sista
året på gymnasiet 1953-54 avråddes han av skolans rektor att
spela fotboll. (det var så på den tiden!)
1954 började Göte sin lärarutbildning i Linköping, blev då
kontaktad av Motala AIF det var Dr Sten-Otto Liljedahl (f.d.
landslagsläkare) som låg bakom kontakten med Göte.
Motala AIF spelade i Div 2, där bildade Göte högerving med
landslagsspelaren Gösta Lövgren.
1957 fick Göte sin första lärartjänst men då i Säffle, Det blev då
Sifhälla IF med spel i Div. 2 i klubben fanns redan två gamla
LBK:are vid namn Lars Frisén och Göran Jansson, efter två års
spel fick Göte en vrist skadad som satte stopp på Götes
fotbollskarriär
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Sven Danielsson Stenkullen
född 1934

Sven Danielsson

Debuterade som junior i LBK: s A- lag 1950 och var LBK trogen
fram till 1959. Var en av stadens då stora spelare
Värvades till IFK Göteborg 1960 till 1963 med ett antal matcher i
A-laget resterande matcher i reservlaget
1964-66 med spel i Skogens IF i Div. 2 och Div. lll

Bo Jansson Skövde
född 1939
Uppvuxen och fostrad i Kållandsö GoIF där han spelade över 300
matcher och gjorde 45 mål
1966 värvades han till Örebro SK med ett antal inhopp i
allsvenskan men skyttekung blev han men i allsvenska
reservlagsserien samma år
1967 satsade Uno X Sandberg i Skövde AIK och värvade över
Bosse till Skövde AIK, spelade där fram t.o.m. 1969
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"TACK FÖR ATT JAG FICK VARA MED"
Lite om fotbollen i Vinninga- Bygden förr och nu
av Gösta Treijner. (Citat från Vinningas AIS jubileumsskrift 1984.)
Vi som fick vara med om idrottsverksamhetens början på
landsbygden från åren 1925-1935.
Då de flesta av föreningarna runt Lidköpingsbygden startades
och fler klubbar tillkom, kan med all rätt sägas att det var något
av en kultur som inte gick att hejda trots en hel del motstånd från
äldre generationer. Det var inte riktigt bra detta att grabbarna
sprang omkring och sparkade boll på kvällar och söndagar, de
borde i stället arbeta sig trötta, läsa sina läxor och inte slita ut
sina skor på ett sådant onödigt sätt.
Fotbollen i skolorna var föresten förbjuden - åtminstone på min
tid i Sävare och Hasslösa, men jag tror att i Lindärva fick man
sparka boll på rasterna.
Vid skolornas stora idrotts dagar, som varje år anordnades på
Brakelundsvallen, var inte fotboll med på programmet. Det var
handboll, kast med boll och diverse friidrottsgrenar. Det var
mycket trevliga sammankomster och det förekom poäng
beräkning mellan Sävare, Hasslösa och Lindärva.
Fram till 1934 var det Vinninga Sportklubb som den då hette.
Jag kommer ihåg fotbollslag i N Härene, Synnerby,
Skallmeja,Händene och Hangelösa samt givetvis Källby IF som
var något före i utvecklingen och redan på 30-talet och spelade i
högre
serier. Det blev dock Vinninga AIF:s tillkomst ,som sammanslöt
och utplånade sockengränserna Sävare- Hasslösa- Lindärva.
Under 50 år händer mycket och man ser nu vad som kommer
fram genom samhällets försorg iordningställande av nya idrottsanläggningar, fina paviljonger med alla moderniteter och inte
minst alla bollarna.
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Jag tänker ofta, att då vi förr kanske endast hade en boll med
lagad blåsa t.o.m inför en match. Den kunde när som helst gå
sönder och lagning fick utföras eller alternativ en annan mycket
taskig reservboll fick plockas fram.
Det är nu ett annat spel i dagens fotboll med ganska likvärdig
kondition hos spelarna och taktiska spelaruppställningar som
inbjuder till mål fattigt och tråkigt spel.
Det är väl omöjligt att säga vilken årgång av ex. vis VAIF som var
bästa laget. Diskuteras kan det alltid. Vad jag själv efterlyser nu
för tiden är en bättre kämpaanda, att verkligen ge sig själv och
sitt bästa i närkamper och koncentration.
Jag kan inte hjälpa att jag tycker att skjutförmågan är bedrövlig
och att klara målchanser missas på löpande band inte bara i
lägre divisioner utan t. o. m. i allsvenskan och landslag.Själv kan
jag inte ge efter på att "Vi sköt mycket bättre förr och vi gjorde
betydligt fler "mål" .Det måste vara mycket roligare så än alla
dessa evinnerliga 0-0 matcher.
Jag vill avsluta med en absolut sann berättelse från början av min
"karriär" som även omfattade tre år i Källby IF på 30-talet. Vinninga
skulle spela en match mot Hangelösa på Brakelund. Tröjorna
nyfärgade röda delades ut och det befanns att vi var 12 st. Jag var
yngst och hade väntat till sista tröjan. Det blev avgörande mellan
Jonas Sjöstedt och mig genom tändsticks
dragning. Johan vann och fick tröjan. Jag blev mycket bedrövad
men som alltid osv.
Hangelösas lagledare kom till mej med en gul tröja och viskade
försiktigt att Hangelösa hade en spelare som av någon orsak var
lite dålig. "Du" kan spela med oss" sa lagledaren.
Jag accepterade givetvis omedelbart erbjudandet och hade även
sedan turen att efter en grov miss i Vinningaförsvaret, göra ett av
Hangelösas mål. Matchen som slutade 2-2.
Denna händelse glömmer jag aldrig.
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Ur minnet på Sven -Erik "Svensken" Lundgren
f. d. aktiv i LBK en stor spelare i staden med många historier från
sin aktiva tid. Här en historia där bortamatchen blev en lång resa i
tid med "Svenskens" bil.
En av LBK:s store supporter Kurt Granbom, som fick låna
"Svenskens" bil för att åka och bese bortamatchen Lilla- Edet LBK. Med sig tog han Kurt Axel "Packe" Olsson, Sven-Erik
"Ringarn" Berg, Bernt Kaspersson och Olle Sikki.
Fem fullvuxna herrar i den lilla bilen av märket Reunalt
Matchen började inte bra, låg under i halvlek med 2-0,
men i 1 min, i andra halvlek fick jag en kanonträff e.sk."galösch
spark" då sa Sven "Brôllen" Cederqvist som var målvakt,- dä sa
va en som du som kan göra ett sånt mål- men du har ju inga
"skrumpler" (skador) menade han. Övriga mål gjordes av SvenErik "Buck" Axelsson 2 och vi vann med 3-2.
De medresande var ej blyga de, fem bildade en hejarklack och
skrek så det hördes över hela Lilla Edet, hejaremsan var "
Heja "Svensken" å gå på, vi som lånat din Renault, heja
"Svensken" Heja "Svensken"
På hemfärd stannade de upp i Trollhättan ,så där försvann "
"Packe " träffade en släkting, färden gick vidare men när de
passerade Lavad fick de punktering på ett däck, när de fick fram
reservhjulet var även det punktvis då sände Granbom
Kaspersson till en närbelägen gård för att få hjälp, det dröjde, han
kom ej
tillbaka, då sände han ytterligare en ny man även den kom ej
tillbaka. När Granbom sänt den siste passageraren som också
tog god tid på sig, fick han själv gå och se vart de hade tagit
vägen. Då fick han se Bernt sitta och spela dragspel och de
andra dansade så svetten lackade, det var ett 50- års kalas de
hamnat på när gryningen kom så ställdes färden till Lidköping, Så
kunde en supporter resa se ut på den gamla goda tiden.
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Efter ett hårt träningsläger i Mullsjö berättar "Svensken" vidare
vid hemkomsten var det match mot IF Heimer där LBK vann
med 3- 0, vi vann för det mesta de matcherna på den tiden.
När det var dags för träning på tisdagskvällen ,funderade jag när
jag cyklade ut till Lilla Bommen som fotbollsplanen hette, måste
hitta på något roligt när jag kommer fram.
När jag kom in i omklädnings rummet var en hejaremsa klar
"Elva små "Sorkar" gick och sprang, spelade bollen från man till
man, Heimers "änglar" flaxa och for, ramlade ner som trötta kor,
heja , heja LBK
En miss som vi gjorde Ivan Backlöv (en stor ledar profil i LBK)
och jag, men tanken fanns, det var att bygga ett monoment vi
Tofta bäcken, när sammanslagningen föreningarna LBK och
Lockörn IF gjordes.
Skriften var klar den skulle lyda:
"Här drunknade Sorkarna" (dvs. LBK)
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Från en aktiv fotbollskarriär från 50- talet
Av Folke Brink
Alla som började sin fotbollskarriär när fotbollen låg i sin vagga,
vet hur våra fotbollsplaner såg ut. Vi som började på 50-talet vet
hur föreningslivet och fotbollen var, själva planen som vi spelade
på (Kållandsö GoIF) var i en hyrd åker vid namn "Siggesten" på
vägen mot Läckö Slott Planen var behandlad med en åkervält
och gräset var klippt med slåttermaskin.
Jag det var min första fotbollsplan den låg under sjö nivån ett
ut dränerat område där lantbrukaren odlat säd.Man kunde på
långt håll se hur den var plöjd, fårorna var kvar, lutningen var stor
och underlaget var mycket mjuk. Det var som att springa på
något som verkade ihåligt ,Bollen studsade aldrig, jorden var
mycket lös våra målställningar fick vi "staga upp" för att de böjde
sig av vinden, markeringen ordnade vi med sågspån.
Fram på sen sommaren kom "sorken" och grävde upp stora
högar överallt på planen, då fick vi "gasa ihjäl" dem,.
Det gick till på så sätt att vi körde ut bilar och även traktorer på
planen kopplade slangar från avgasledningarna på så sätt
skrämma bort odjuren.
Bollen som vi spelade med var en läderboll, som vid fuktigt väder
sög till sig mycket vatten och blev då mycket tung, den som har
spelat centerhalv på den tiden( i dag kallas det "libro") han har
säkert minne av bollens snörning som hade den belägenheten,
att snörningen alltid kom mot pannan.
Bollen var som sagt av läder, och innehöll en blåsa med pip, på
så sätt kunde den blåsas upp till lämpligt tryck.
För att kunna få luft i bollen behövdes en cykelpump en ventil,
när man fått i lämpligt med luft fick man vika blåsans pip och med
ett snöre låsa fast den, vika den innanför öppning (c:a 10 cm)
med ett speciellt verktyg, sedan skulle bollen snöras med ett
rejält lädersnöre här användes en snör nål ett måste för att över
huvud taget kunna snöra den hårt uppumpade bollen.
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Tvätt och dusch hade ej någon hög status. Mitt minne från den
tiden var våran "allt i allo" Göran "Grossen" Skoglund han var
ordförande lagledare planskötare m.m. En dag var han inne i
staden och inköpte en gammal avregistrerad buss för c:a 25 till
30 personer, tog bort ett antal säten och på så sätt få större yta,
den blev ett bra omklädningsrum.
I bussen fick alltid motståndarna byta om, vi fick vara utanför,
alla duschade ute i Guds fria natur, vattnet var dit transporterad i
vanliga "mjölkflaskor" och ett 15 tal handfat var på en bänk.
De som ej accepterade dåtidens moderniteter fick åka hem utan
att ha tvättat sig.
När föreningens huvudanläggning Hagavallen var klar efter
omläggning 1961. Blev det av två omklädningsrum duschrum
samt kiosk, vatten i kranar men bara kallvatten.
Efter ett par år, kom också varmvattnet, det var en uppfinningsrik
person( tror att han hette) Folke, som installerade en gasoltub
och på så sätt värmde upp en flaska med varmvatten
utvecklingen gick framåt även på ö-na.

Omklädningsrum fr, omk. 1955
130

130

När man tänker till baka på spelarens utrustning så var alltid
skorna ett kapitel. Mina första skor fick jag låna av en äldre bror,
man fick fylla dem med ett antal erforderliga strumpor så att man
ej tappade dem .
Mina första egna skor de var av grovt materiel och vikten var hög,
när man slarvade med skötsel blev de väldigt hårda
blev då svåra mot fötterna, skoskav var mycket vanligt.
När man då uppsökte "förbandslådan" var innehållet inte det
bästa vad som fanns var bommul, plåster, snören till skorna och
en läskedryck av märket " Loranga".
Dubbarna på skorna var höga och tillverkade av läder som
spikades fast med fyra spik, fyra dubbar under fotsulan och två
dubbar under hälen, när man använt skorna ett tag och dubbarna
lossnat ett antal gånger var det svårt att få dem att fastna igen,
det hände ofta att man tappade en eller två, man kan tänka sig
hur foten behandlades. Klädsel bestod av byxor tröja ock
strumpor.
Tröjans kvalitén var av stickat bomull som var besvärligt att
tvätta, när man blev svett satt de som ett korvskinn runt om
kroppen.
Byxorna var av grovt tyg, hade man ramlat i gräset och fick
gräsfläckar på byxorna fick man behålla fläckarna tills de blev
utbytta. Det var bara en storlek på byxorna, en liten person hade
knäbyxor. I många i föreningar fick spelarna själva, tvätta sina
kläder
men vi
hade
tränarens
mor,
som
skötte
tvätten
(Elsa
som hon
hette
var en
riktig
ideell
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De gamle berättar
Vid en träff för några år sedan intervjuades några av de äldre
medlemmarna i Kållandsö GoIF, som berättade från tiden på 30talet. Gustav Tobiasson minns att fotbollsmatcher spelades mot
andra föreningar eller grupper redan innan föreningen bildades.
Den troligtvis första matchen spelades mot Fröslunda på en åker
söder om Sunnerstagården Kållandsö.
Vad slutresultatet blev kan han dock inte minnas.
Vid returmatchen som spelades på Fröslunda hände något som i
dag omöjligt kan inträffa.
Fröslunda spelarna retade sig på domarens sätt att leda matchen
så till den milda grad att de beslöt sig för att utvisa domaren.
Domaren flyttades handgripligt från planen och domarskapet
sköttes sedan av spelarna själva.
Nu hjälpte inte ens detta utan Kållandsö vann matchen ändå.
Från en fotbollsmatch mot Strö BK minns Gustav Tobiasson,
förutom att man vann med 4- 2, mest sina och andra Kållandsö
spelares illa sargade ben och fötter. I Strö fanns en spelare som
gärna "sparkade boll" men inte alltid träffade den. Sparkarna i
stället oftast på motståndarnas ben.
Vidare minns Gustav åren 1934-1941 då föreningen spelade sina
hemmamatcher på en plats kom kallas Kohagen. Och platsen
gjorde verkligen skäl för sitt namn. Fotbollsplanen låg faktiskt i en
beteshage där såväl fotbollsspelare, publik och korna skulle
förena sina olika intressen och aktiviteter. Något stängsel fanns
ej runt planen varför det då och då hände att domaren fick blåsa
av matchen och spelarna fick s förste ordförande forstsätter att
berätta vad som hände en gång vid en match.
Några omklädningsrum existerade inte på Kohagen. Spelare och
domare fick i stället byta om under de stora ekarna eller bland
enbuskarna på den ena sida av planen.
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Under matchens gång lämnades "omklädningsrummen"
utan uppsikt, några av korna förirrade sig in i motståndarlagets
omklädningsrum. När spelarna efter matchens slut återvänder
fann de några kor i full färd med att avsluta en festmåltid
bestående av en keps och en skjorta tillhörande en av spelarna.
Den spelare som fått släppa till sina klädesplagg hade inga
vackra ord att säga om Anders Otterbergs kor och inte heller om
ordningen på fotbollsarenan. Han vägrade dessutom att åka hem
innan han fått ekonomisk ersättning för de förlorade kläderna.
Hur frågan löstes minns dock inte Sven korna tog dock inte
någon skada av omväxlingen i dieten.
Sven berättar vidare att på trettiotalet var det inte så viktigt med
det tekniska kunnandet i fotboll. Sven Strid minns att för att vara
bra försvarsspelare skulle man kunna sparka bort bollen från det
egna målet, helst så långt som möjligt.
Sven minns att han i ett matchreferat i Lidköpings -Tidning någon
gång under trettiotalet omnämndes just för en fruktansvärd
långspark. Spelade man i kedjan var det också ett plus om man
var hårdskjutande. Det satte alltid extra skräck i målvakterna i
motståndarlagen. En annan märklig händelse från nämnda plan
berättar Inge Jansson.
Planens läge gjorde att den var särskild svårspelad när det blåste
hård sydvästlig vind.
Detta fick målvakten i Söne SK erfara vid en match någon gång
omkring 1950. Målvakten skulle göra en inspark och för att få
bollen så långt bort som möjligt, i den mycket hårda motvinden
satsade han med full kraft med följd att bollen gick för högt.
Vinden tog tag i bollen som vände i luften och gick tillbaka över
den totalt överraskade målvakten och in i det egna målet.
Domaren blev minst lika förvånad som målvakten och tog sig en
ordentlig funderade över vad som kunde stå i regelboken.
Till slut bestämde han sig i alla fall för att döma mål för
Kållandsö.
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Vinninga- Mässan -- en bra "Majros"
För att citera en känd idrottsledare i Vinninga AIS Sixten Broberg,
så skulle en förening alltid han en bra mjölkko. Och för att en bra
mjölkko skall ge den bästa avkastningen fodras, ett bra
näringsrikt foder och en god skötsel.
Auktionen var första spenen, glömmer aldrig när Åke Hassel,
Jan Odhe kom till Skeby året var 1966 för att titta på en del
"skräp", som dödsbodelägaren uttrycker det. Vi stod som
förstummade, inte många antikvitetsaffär i våra nejder hade, vad
som fanns där!!!
Det relativa fåtal som besökte Vinninga- Mässan det året gjorde
jätte fynd. Dödsbo ägarna trodde inte sina ögon när de fick sina
90 %. De erhöll minst 10 ggr så mycket som de tänkt sig.
Den andra spenen var marknadsdelen ett arbete för mäss
kommittén, genom att inköpa restpartier efter annonser i Boråstidningar de flesta fabrikat inventerades och handlare i
Boråsområdet under sakkunnig ledning av Kerstin "Junga"
Bohman.
Tredje spenen var att besökta Årjängs Marknad och självaste
Kiviks marknad, där ett 100-tal knallar inbjöds till en nystartad
marknad i Vinninga långt inne i skogen. Det kom ett femtiotal.
Den sista och fjärde spenen för Vinninga- Mässan kunde ha blivit
hur stor som helst.
Mässan utökades till 2 dagar med Tivoli, utställningar,
reklamskyltar m.m.
Den viktiga Mässkommittén bestod av Sixten Broberg, Åke
Hassel, Gösta Lindström, Hasse Börjesson, Börje Lönn samt
Kjell Lans`
Mjölkkossan "Vinninga Mässan" sinade år 1990.
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Sittplats eller ståplats ?
En förening som beställt biljetter till Landskampen SverigeFinland i Borås i slutet på 40- talet. På ett styrelsemöte föredrogs
en lista med namn som krävde ett mötesbeslut angående
fördelning av biljetter.
Förhållandet var att så väl medlemmar, som icke medlemmar
hade beställt biljetter och då klubben ej erhållit biljetter till de
priser som man beställt.
Situationen blev den vilka skulle få sittplats eller ståplats?
Styrelsens förslag var, med en reservation från en ledamot att
lottning skulle ske, vilket även hade verkställts.
Detta förslag förkastades av mötet med siffrorna 13-9.
Efter röstningen följde en diskussion som klubbhusets väggar
sent skall glömma. Det var bara att ta emot och ge efter förmåga,
det var moraliska inlägg, inlägg med lugn och sans.
När sinnena svallade över, då tillgreps det metoder av personlig
karaktär
Summan av diskussionen blev 2 förslag.
Ett förslag var att lottning skulle ske. Det andra förslaget var att
medlemmar i klubben skulle tilldelas sittplatser medan icke
medlemmar skulle tilldelas ståplatsbiljetterna.
Beslutet blev, att lottning skulle ske och att resan skulle
verkställas och att avgiften skulle erläggas vid påstigningen.
Efter beslutet begärde fotbollslagets lagledare samt ledamöterna i
UK (uttagnings- kommittén) entledigande från sina uppdrag.
Begäran avslogs av mötet enhälligt.

135

135

Frivilliga insatser.
Ekonomin är alla föreningars stora problem, för många
medlemmar är det ideella arbetet gäller, andra vill ha någon form
av ersättning. En medlem på 1950-talet som var vald till
föreningens ombud vid förbundets årsmöte. Begärde ersättning
för representation och resa vilket tillsammans utgjorde 25:- kr.
Föreningens ekonomi var ej av den arten, så att utbetalning
kunde ske.
Utan styrelsen beslöt om en frivillig insamling
3 st. insamlingslistor skulle läggas ut för att på den vägen få in
pengar till ombudet.
Ett annat sätt att dra in pengar på 50-talet var att arbeta 5 timmar
på ett lantbruk och arvodet gick till klubbkassan.
Det gick till på det viset att medlemmar fick skriva på en lista om
5 timmar. De medlemmar som ej kunde göra det skulle betala 15: kr motsvarande 5 timmar.

Att vara UK (Uttagningskommitté)
Att ta ut ett fotbollslag kan ibland vara besvärligt, många
kommentarer kommer både från ledare ,spelare och
publik. Ett problem i en förening på 40-talet råkade en UKman ut För spelarna accepterade ej förändringar i laget.
På föreningens kommande årsmöte framlade man ett förslag
angående arbetet i uttagningsarbetet.
Årsmötet beslutade att spelare som blir uttagen att spela på en
plats, samt om ledaren under matchen finner att en omplacering
behövs göras och tillsägs om detta skall spelaren hörsamma
detta.

136

136

Man måste vara lydig och uppträda snyggt
Eller som fallet med en spelare, som utan någon som helst
anledning vägrat ställa upp i en fotbollsmatch. En livlig diskussion
på kommande styrelsemöte blev det om vilket straff som skulle
utdelas dess utom hade spelaren uttalat följande om sina
medspelare.
"Att grabbar med sådana käringtag helt enkelt borde uteslutas ur
föreningen"
Mötet beslutade att nämnda spelare skulle tilldelas en
"skarp varning ".Ordföranden fick i uppdrag att ombesörja detta.

Dansbana ger god ekonomi.
Föreningen tog beslut att inköpa en dansbana av en storlek av
16 x 16 m, som utlämnats på anbud för 1.165:- kr företaget
kontaktades för köp. Köpet blev av, med förbehåll att föreningen
få hyra en lokal i företaget 4 gånger för att anordna basarer, samt
att dansbanan skulle likvideras med 250:- kr efter varje basar. ett
bra sätt att finansiera ett köp.
Då var det värre med en annan förening norr om Lidköping, där
föreningsledarna i smyg arbetade på att anskaffa en dansbana,
plats arrenderades, virke inköptes. Innan arbetet kom igång fick
"prosten" i församlingen reda på vad som försiggick
och beordrade stopp !!!.
Virket blev liggande en tid men såldes sedan till en förening som
skulle bygga en nykterhetslokal. Den affären hade inte "prosten"
något emot.
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Matchdräkten.
Föreningarnas identitet är föreningsfärgen när en förening
bildas. När de flesta Lidköpings fotbollsföreningar bildades på 20
och 30 talet var det lika viktigt
Vid ett besök hos Lena Johansson Fredriksborg Råda boende i
sitt föräldrahem på sitt 93: dje levnadsår, född i Skälvums socken
1904.
Hon berättar direkt ur minnet hur familjen Johansson stickade på
beställning från 1929 till 1946.
Familjen fick två barn Linnéa och Astrid.
Syskonen kallades i bygden för " Stecketösera".

Linnéa Johansson
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På frågan om Linnéa hade någon kontakt med idrotten och
fotbollen på den tiden blev svaret nej ,det var bara när de
beställde sina dräkter.
Och så mins jag en fotbollsmatch mellan gubbarna och
tösera,prästen var med det minns jag, men gubbarna var så
dumma de ville bara krama tösera.
En dag kom Axel Johansson i "Lillänga" och beställde skjortor
och strumpor till Råda BK, året var 1932 de skulle vara svarta
med gröna ränder,
Sedan kom beställningar av bara farten både till Wästerlunds BK
de var blå med märke W som vi sydde dit. Sjödalens BK de var
gula märkta med S. Sedan kom Villa banyklubb dä va han den
där Fabiansson som kom och beställde de var svarta med
namnet Villa och bokstäverna i namnet skulle vara som en
bandyklubba, senare beställde de även vita dräkter.
Vid besöket hade jag lånat en tröja från Lidköpings
Idrottshistoriska Sällskap en ut av de tröjor som Villa BK använt
som Linnéa hade stickat ,"men kära nön den känner jag igen jag
vet att Astrid min syster hade mycket arbete med broderingen av
namnet,"
Även utanför Lidköping kom beställningar Cykelklubben Anjo
från Holmestad levererade vi till, det var vita tröjor och svarta
byxor. Vi levererade dem öppet, men där fick jag vänta på
betalningen länge.
Skjortorna var av samma storlek men strumporna blandades med
storlekar mellan 42-45.
Vi hade 4 stickmaskiner som vi drog för hand.
Garnet beställdes i Göteborg om 8 buntar a 2,5 kg per gång det
räckte ungefär 1 kvartal berättar Linnéa

139

139

En historisk fotbollshändelse

Jige Pettersson och Kongo Nilsson

Jan- Olof "Kongo" Nilsson blir tränare i Lidköpings IF med sig tar
han sin gamle vän Jan-Gunnar Pettersson även kallad "JIGE"
som lagledare. (citat från NLT 1986)
Vem kunde tro något sådant av två riktiga "ur Heimare" !!!.
Det sågs inte med milda ögon från Heimerledningen, det blev
många giftiga ord som fälldes mot Kongo och Jige.
Att Kongo är en ur Heimare kan ingen motsäga sig. Han började i
klubben som pojklagsspelare vandrade till representationslaget
medverkade i A- laget 143 gånger och gjorde 10 mål under
perioden 1961-70 samt ett stort arbete i ungdomssektionen som
ledare och tränare. Sensationen blev stor skall "Kongo" träna
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"Jige" blev ej någon större fotbollsspelare men desto större
föreningsledare är han. Ämnet blev kärvt. lämna Heimer med
fördel LIF frågorna var många.
"Jige" lär ha uttalat sig med knuten hand " aldrig mer Heimer o
Framnäs "
"Kongo" försvarade sig med att säga. Efter så många år vi haft i
Heimer. Blir det en fin utmaning att få träna och leda LIF. Jag ser
inget sensationellt i det. Jag vet visserligen att det finns rivalitet
mellan LIF och Heimer tidigare, men i dag är den som bort blåst.
Men säger Kongo och Jige nickar medstämmande, det finns
inget som talar mot att vi dyker upp i Heimer igen om några år.
Och så har det också blivit. 1992 återvänder båda tillbaka till
Moderklubben IF Heimer
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Frivilligt arbete ger Trässberg BK
ett eget klubbhus 1975.
Klubbhuset innehåller två omklädningsrum, dusch, bastu,
domarrum, förråd, kiosk, ett klubbrum på 30 kvadratmeter med
pentry
Kostnaden för klubbhuset beräknades till 116.000 kr.
Lidköpings Kommun bidrog med 48.000 kr, Naturvårdsverket
med 30.000 kr, resterande belopp fick klubben skrapa ihop själva
med hjälp
av frivilligt
arbete och
lotterier.

Här ser vi hela gänget samlade framför det nya huset där de ägnade sin
ledighet åt ideellt arbete för Trässbergs BK
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Rådas ordf. Jan-Olof Andersson, byggmästare Lars Storm, ekonomiansvarige
Valdemar Nordström och Lars Andersson framför den Nybyggda klubblokalen

Framnäs anno 1918
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Damfotboll anno 1933
Redan 1933 var Trässbergs BK i farten med damfotboll även om
den inte var organiserad. Ett gäng unga flickor utmanade ett
något äldre herrlag till match. Flickorna kunde i matchen visa att
de var starkare än herrarna och vann med 3-2

Bakre raden fr. v. Lisa Johansson, Ella Pettersson, Aina Hermansson, Greta
Danielsson, Ingrid Hermansson, Mellanraden fr.v. Linnea Karlsson, Rut
Andersson, Anna Bengtsson, Främre raden fr,v. Birgit Andersson, Anna
Jansson, Ella Karlsson

Stående fr.v. Åke Andersson, Karl Pettersson, Karl Linder, Patrik Kristensson, Karl
Abelsson, Karl Johansson, Karl Bengtsson, Sittande fr.v. Erik Svensson, Ivan
Söderling, Karl Lindelöv.
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LBK 1953

Bakre raden fr.v. Tage Filipsson, Kurt Berg, Sven-Erik Lundgren, Sven
Danielsson, "Buck" Axelsson, Sven Persson, Främre raden fr.v. Sven Bridholm, Sven
Andersson, Sven Cederqvist, Gunnar Andersson, Tore Landqvist.

Heja klacks ledare i aktion på Hagavallen 1968
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Kapitel 2
Idrottsplatser
(Fotbollsplaner)
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Idrottsplatsen: Hagavallen Kållandsö
Kållandsö GoIF
Kållandsö GoIF bildades den 1 feb. 1934.Redan innan
föreningen bildades spelades en del fotboll vid sidan av de två
klubbar som fanns på ön, den andra föreningen var IF
Tranebergs-kamraterna (1936-1939).Någon riktig fotbollsplan
existerade dock aldrig.Det spelades på ängsmarker eller senare
under somrarna till beteshagar på olika ställen.Matcher spelades
bl.a.vid Låkälle och "Korsvägen" där vägen mot Marie kapell tar
av från Läckövägen.
Men första "riktiga" matchen i Kållandsö GoIF:s historia spelades
på en åker söder om Sunnerstagården Den första fotbollsplan
där matcher började spelas var Kohagen, ligger på Uppegårdens
mark där spelades det fram till 1941.
1941 stod Hagavallen klar för spel, kraven ökades på spelare o
ledare och en omläggning av planen var 1949 nödvändig..Under
tiden spelades det på en plats som kallades "Ursmôsen" nästa
matcharena blev Siggesten utefter Läckövägen.1961 återinvigs
Hagavallen .

Klubblokalen Hagavallen

Siggesten ligger utefter
vägen mot Läckö Slott
sista matchen 1961.
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Idrottsplats: Bronäsvallen N.a Härene
N.a Härene BK
N.a Härene BK bildades den 27 juni 1928.Den första
fotbollsmatchen spelades på en öppen plats vid
Prästgårdsskogen,planen var av storlek 60 x 40 m, norr om
Bygdegården
1931 invigdes Bronäsvallen
1967 påbörjades en omläggning avplanen en utvidning till
103x65 m och nya Bronäsvallen invigdes 1970
Prästgårdsskogen
1928-1931
Gamla Bronäsvallen 1931-1967
Nya Bronäsvallen
1970-

1:a planen

Bronäsvallen
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Idrottsparken Framnäs Lidköping
IF Heimer
IF Heimer bildad den 1 Oktober 1906.
Lidköpings första idrottsplats började växa fram under år 1907
vid s.k."sannorna", beläget norr om Tun-järnvägen och intill
Åsbäcken, som då hade sitt utlopp i Kinneviken.
1911 bildades Föreningen Idrottsparken Framnäs som i
sammarbete med Lidköpings Kommun uppförde idrottsplats den
invigdes den 21 juli 1918.

Entrén och läktare till Idrottsparken Framnäs

Karta över Framnäsområdet.
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Idrottsplatsen: Rådavallen Råda
Råda BK
Råda BK bildades den 10 feburari år 1932.
Vid bildandet hade man ingen idrottsplats.Genom välvilligt
tillmötesgående av Bröderna Jansson Råda Sand AB, fick man
arrendera ett område för att iordningställa en fotbollsplan samma
år. Som sedan förbättrades 1943. En genomgripande
ombyggnad blev klar 1956.
År 1974 invigdes den ya fotbollsplanen, som även i dag används
till huvudarena.Det har ytterligare tillkommit en träningsplan
Rådavallen består i dag av tre planer med klubblokal.

Karta över Råda ås
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Idrottsplats: "Lilla Bommen" Lidköping
Bommens IF och Lidköpings BK
Bommens IF som deltog i pojklagsserier spelade där 1940 och
ett par år framåt.Lidköpings BK som bildades 1936, klubben var
en fortsättning på de pojklag som spelade för Djurgårdens IF
(1937-1939).
1939 invigde föreningen sin nya idrottsplats som fick namnet Lilla
Bommen.

"Lilla Bommen"

151

151

Fotbollsplan: "Sannorna" Lidköping

På s.k."Sannorna" började IF Heimer sin bana och många fler
föreningar använde denna plan.
Platsen låg utefter Styrmansgatan där C Hedéns Oljedepå
nu ligger.

"Sannorna"

Kartan visar området runt Framnäs området
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Fotbollsplan: Silverschöldsplan
Här spelade pojklag från Djurdårdens IF och Solhagens IF även
korprations lag. I dag användes den av Rudenschöldsskolan

Silvershöldslyckan
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Idrottsplatsen:

Katthavet

Katthavets BK

Här samlades ett fletal grabbar för att spela boll, härigenom
bildades en klubb som fick namnet Katthavets BK detta var i
början av 1920- talet .Efter ett par år arrenderades en område
betesvall av åkere Lundgren
och iordningjordes en en
fotbollsplan.

Katthavets plan
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Idrottsplatsen: sk. Korprationsplanerna

På detta område fanns det kolonilotter, bostadsbaracker för
Rörstrands arbetare. Området låg utefter Läckövägen,
Förstadsvägen i norr och Stenportsgatan söder. Det vi i dag
kallar "Drömstaden".
Korpen hade sina aktiviteter här, förutom LBK och många andra
kvarterslag i Lidköping.

Korprastionsplan
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Idrottsplatsen: Stenportplan.
Läckö BK

Läckö BK bildades 1983 och fick Stenportsskolans fotbollsplan
som hemma arena och även hade klubbrum i samma
skola..Läckö BK spelade i Div.6 och reservserier med skiftande
resultat inför år 2000 är klubben vilande.

Stenportsskolans
fotbollsplan
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Idrottsplatsen: Vänersvik
Sjödalen BK

Sjödalens BK som bildades 1916 föreningens första fotbollsplan
tillkom 1923 vid skogen norr om järnvägen vid Vänersviksbäcken,
där spelades det fram till 1927.

Vänersviks IP
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Idrottsplatsen: Margretelundsplanen.
Margretelunds IF, Korprationsplan.

Planen låg i Fridhems Parken i sammanslutning till Margetelunds
Ungdoms skola. När korpen började spela fotboll i seriesystem
gick många matcher här. Planen fick ge vika för ny byggnation

Margretelundsplan
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Idrottsplats:Fr. Brakelund till Lindvallen
Vinninga AIF

I Vinninga har det funnits från början två föreningar i Vinninga IK
och Alebäcks IF.Vinninga IK:s verksamhet började på en plan i
Dalängen inte långt från Dalvik.Det iordnonggjordes en planen
med ett mått av 30x60 meter som låg där Brakelundsvallen nu
ligger.Efter en tid arrenderades större markområdepå samma
plat, som också blev föreningens första riktiga fotbollsplan.1934
bildades Vinninga AIF.
Invigningen av Lindvallen förrättades den 29 Juli 1984.
Brakelundsvallen
Idrottsplatsen
Lindvallen

1934- 1955 Nya
1955-1983
1984-
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Idrottsplatsen:
Järpås IS
Järpås Idrottssällskap bildades1928, den första fotbollsplanen var
belägen i västra utkanten av samhället.Den fick emellertid 1930
lämna plats för utbyggnad av en rävfarm.
Omgående började sällskapet leta efter en ny fotbollsplan, i det
planerade industriområdet , där Västsvenska Lantmännen nu
ligger.Området var begränsat med järnvägen på ena sidan och
väg på den andra, varför planbredden blev i knappaste laget c:a
48 meter och den invigdes 1932. 1945 breddades planen till 55
meter, sedan var det färdigspelat på denna mark då kommunen
inköpte den för bebyggelse.
1946 påbörjades projektering av en ny fotbollsplan på den plats
som den nu ligger (år 2000) och blev kostnadsberäknad av
Riksidrottsförbundet till 37.000 kr och invigdes till höstomgångens
början 1948. Sällskapets klubblokal byggdes 1976.
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Idrottsplatsen: Lockörns IP
Lidköpings IF

Lidköpings IF bildades 1968 av en sammanslagning mellan
Lockörns IF och Lidköpings BK
Lockörns IF till kom efter ett namnbyte 1948 från Gösslunda AIS
som var den klubben som anlade Lockörns idrottsplats, efter att
ha spelat på Åsavallen i Gösslunda

Lockörns IP ligger utefter G:a Läckövägen
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Idrotsplatsen: Ågårdsvallen
IF Heimer, Lidköpings IF Ungdomsplaner.

Ågårdsvallen användes uteslutande till IF Heimers och
Lidköpings IF: s ungdomsverksamheter.
Den stora klassfotbollsturnering i Lidköping går varje år där c:a
2.500 ungdomar spelar fotboll i dagarna två.
Arrangör är Lidköpings IF

Ågårdsområdet
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Idrottsplatsen: Salebyvallen
Saleby IF
1943 bildades Saleby IF, första året spelades endast vänskapsmatcher
och mestadels på bortaplan då föreningen saknades egen fotbollsplan
men några hemmamatcher arragerades på Storebergs marker.
1944 upplåt Saleby församling mark för att anlägga en fotbollsplan
vilket ett arrendekontrakt skrevs på Prästgårdens marker, platsen var
belägen c:a 100 meter norr om nuvarande Salebyvallen.Den nya
Salebyvallen togs i bruk 1961.Föreningens klubbhus byggdes 1979.
1943-1944 Storeberg
1945-1960 Gamla Salebyvallen
1961Salebyvallen

163

163

Idrottsplatsen: Mellbyvallen
Mellby IK

1932 bildades Mellby IK den första arbetsuppgiften blev att
anskaffa en fotbollsplan ett arrendekontrakt skrevs med
Waldemar Åberg om mark platsen är där den nuvarande planen
ligger.
En restaurering av planen pågick under åren 1945-1948.
Även 1966-1967 gjordes förbättringar på idrottsplatsen samt ett
omklädningsrum anlades.1970 tillkom en träningsplan och 1973
var det nya klubbhuset invigningsklart, som byggdes till under
åren 1985-86.
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Idrottsplatsen: Härjevads IP
Härjevads BK

Härjevads BK fick år 1933 tillgång till egen plan som var belägen
vid Nordvalla.Verksamheten flyttades 1937 till en ny anläggning
som låg på Närefors, som låg på andra sidan på Lidan.

1933-1934
1935-1937
1947-1953

Nordhalla
Närefors
?
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Idrottsplatsen: Sönevallen
Söne SK
Den första planen iordningsgjordes 1932 och låg vid gården
Halla.
1934 flyttades verksamheten till Västerbacka. 1935 var klubben
utan plan under det året fick man en tillfällig plan vid Västerbacka
även vid Maberget spelades det fotboll.
1940 fick föreningen arrendera mark av Karl Berglund och Petrus
Johansson i Söne mad och där anlades en ny idrottsanläggning
Sönevallen (Madion) .Anläggningen har restaurerats under åren
med träningsplan och klubbstuga. Platsen är den samma som
den i dag ligger
1932
?
1933-1940 Halla
1941Sönevallen

Sönevallen
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Idrottsplatsen: Örslösa IP
Örslösa IF
Örslösa IF började att spela fotboll på olika gärden i Örslösa bl.a.
vid Ekdahls.
1926 fick man arrendera ett markområde av
Gästgivargården.Planen var belägen innanför Sören Jonssons
Snickerifabrik
(Se pilen) Den planen var dålig och föreningen fick spelförbud
1942 av VFF.
1945 invigdes den nya idrottsplatsen,som ligger utefter vägen
Örslösa-Söne.Där även ett klubbhus har bygds av föreningen

Örslösa IP

Gamla IP
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Idrottsplatsen: Tådene
Tådene IF

Föreningens fotbollsplan anskaffades i samhället Tådene i
närheten av Storebergsån utefter vägen mellan Örslösa och
Tun.Tådene IF bildades 1930 där fotboll och allmän idrott
utövades av bygdens ungdom, men 1952 lades verksamheten

Tådene IP
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Idrottsplatsen: Väla
Väla BK
Föreningen bildades 1937 med fotboll på programmet.
Fotbollen upphörde i mitten på 40-talet och övergick senare till att
bara spela bordtennis.
Föreningens fotbollsplan var belägen på Storegårdens marker
som ligger mellan vägarna Örslösa- Väla och vägen Örslösa-Tun

Väla IP
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Idrottsplatserna i "Bötten"
Bottens IF
Bõttens IF var verksam i mitten på 30- talet och deltog i
Kållandsortens pokalserie. Första planen iordningställdes vid
Fåreberget. 1935 flyttades verksamheten till en ny plan som låg i
närheten av Bäckaskog som gick under namnet "Brõdders".
Under kriget upphörde verksamheten, men levde upp ett tag på
50- talet men mer på motionsnivå.

Botten
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Idrottsplatsen Åsavallen
Gösslunda AIS, IFK Gösslunda

Här började Gösslunda AIS spela i början på 30- talet fram till
föreningen flyttade till Lockörn 1948.
Sedan bildades IFK Gösslunda hade sin verksamhet här fram till
1950.
Åsavallen ligger utefter vägen Gösslunda Kyrka mot Rackeby
Marken tillhör Apelås Egedom
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Degerbergs IP
Rackeby IK
Första fotbollsplanen var vis Skårberg fram till 1931, därefter till
en plan som låg bakom Degerberg.
1954 tog man den nuvarande idrottsplatsen Degerbergs IP i bruk
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Kungsbackaplan
Strö BK

Strö BK som var verksamma under tiden 1930-1945. Planen låg i
närheten av Kungsbacka Egendom. Här har släktleden
Andersson "Svassarna", Svenssons i "Potterna" samt "Djuparna"
fostrats. Strö BK spelade i Kållandsortens Pokalserie.
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Uvereds Idrottsplats
Uvereds IF

Idrottsplatsen låg utefter vägen mellan Brokvarn mot Järpås i
närheten av Stommens Egendom. Under 1940- talet spelades
här matcher mot Järpås IS, Jung IF, och "Skõr" (Skogslunds
IF)
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Kristinedals Idrottsplats
Kristinedals IF

Första planen kallades Björkbacken. Efter två år flyttades
verksamheten till en ny idrottsplats som låg i närheten av
Kristinedals Fabriker.
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Idrottsplatsen "Löten" Stenhammar
Lockörns IF
Här spelade "grabbarna" på andra sidan Toftabäcken från staden
räknat. Tiden var före sammanslagningen Gösslunda AIS och
Lockörns IF, grabbarna tyckte det var för långt att åka till
Åsavallen Gösslunda för att träna utan iordninggjorde en
träningsplan som kom att kallas "Löten" låg i området som vi
idag kallar Ulriksdal.
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Idrottsplatsen Djurgårdsbacken
Kållandsö
Idrottsföreningen Tranebergskamraterna
På Kållandsö var det två idrottsföreningar i mitten på 30- talet,
det var Tranebergs Egendom som låg bakom, för de flesta
arbetade i lantbruket, Föreningen uppgick sedan i Kållandsö
GoIF
Matcherna som gick var vänskapsmatcher mot Fröslunda,
Strö m. fl.
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