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Styrelsemöten
Vid årsmötet i Umeå den 20 april 2010 nyvaldes Ivar Söderlind, Umeå till ordförande på ett år
efter Bengt Forsmans som avled den 1 januari . Till styrelseledamöter på två år valdes Leif
Stening, Umeå (omval), Lars Öster, Jörn (omval), Karin Holmgren, Umeå (nyval), Gunnar
Eriksson, Umeå (nyval) och Eskil Tåg, Skellefteå (nyval). Birger Boström, Skellefteå och Lars
Lindgren, Umeå har båda ett år kvar på sin mandatperiod.
Styrelsen har under 2010 haft fem protokollförda sammanträden: 2 februari i Skellefteå, 20
april i Umeå, 14 juni i Umeå, 26 oktober i Norsjö och 23 november i Burträsk

Idrottscaféträffar
Under 2010 har fyra idrottscaféträffar genomförts: en i Skellefteå, en i Umeå, en i Norsjö och
en i Burträsk enligt följande:
Skellefteå Kraft Arena i Skellefteå
Tisdagen den 2 februari 2010 var det idrottscaféträff i Skellefteå under rubriken ”Skellefteå
Kraft Arena och ishockeyhistoria i Skellefteå”. Inledningsvis berättade Åke ”Skruven”
Markström (under 1960-talet duktig back) om Skellefteå AIK:s ishockey och klubbens
ishockeyarenor genom tiderna. Han kom självklart in på utomhusrinken vid Norrvalla med
sina snöläktare där SAIK spelade sina allsvenska matcher fram till 1966 då Skellefteå
Isstadion stod klar. Under 2007 genomgick stadion en omfattande ombyggnad och Skellefteå
Kraft köpte rättigheterna till namnet. Under den rundvandring som följde fick deltagarna en
grundlig genomgång av det mesta som är värt att veta om denna imponerande byggnad.
Toini och Assar Rönnlund berättade skidminnen
Efter årsmötet i IFK Umeås klubblokaler den 20 april gästades caféträffen av de olympiska
guldmedaljörerna Toini och Assar Rönnlund. Paret Rönnlund berättade för de 22
mötesdeltagarna på ett mycket underhållande sätt om sina mycket framgångsrika skidliv.
Toini berättade bland annat om hur hon som sexårigt flyktingbarn kom till Värmland från
Finland fram till den stora säsongen, 1967-1968 med två OS-guld, då hon representerade
Skellefteå SK. Assar hade naturligtvis också många skidminnen att berätta om men den
bragd, som alltid kommer upp vid träffar av det här slaget, är stafetten i OS 1964. Det var då
Rönnlund på ett mästerligt sätt gjorde de övriga världsstjärnorna till statister och ordnade guld
till Sverige.
Fotbollens pionjärer i Norsjö
Dubble olympiske guldmedaljören Martin Lundström var en av deltagarna på en kafékväll
med idrottsminnen i Norsjö.
”Guld-Martin”, ursprungligen från Tvärliden utanför Risliden, skrev in sig i historieböckerna
när han vann 18 kilometer och stafetten vid OS i S:t Moritz 1948. Mindre känt är att han
också har en fotbollskarriär bakom sig, som målvakt i Kattisberg.
Det var långt mellan gårdarna i Tvärliden, så det var trevligt att träffas, berättade han.
Eskil Tåg visade också en bild på Kattisbergs lag från 1937 där Martin Lundström var med.
Andra deltagare visade gamla lagbilder och berättade om fotbollen i Risliden, Hemmingen,
Åmliden, Lillholmträsk, Kvarnåsen och Bjursele.
Och det var inte bara skidor och fotboll som gällde i byarna på 30- och 40-talet.
Det var kula, hundra meter, spjutkastning och mycket annat, berättade Eskil Tåg.
Mötet avslutades med en rundvandring på skidlöparmuseet i Norsjö.
Bakom arrangemanget stod Västerbottens Idrottshistoriska sällskap.
** ** **
Efter styrelsemötet tog en caféträff med temat ”Fotbollens pionjärer berättar” vid med totalt
21 närvarande åhörare (se nedan).
Denna träff hade på ett föredömligt sätt riggats av Eskil Tåg med uppbackning av Birger
Boström. Herrarna fortsätter även med en sammanfattning och dokumentation av det hela.
Närvarande: Gunnar Lindberg, Norsjö, Thorbjörn Olsson, Norsjö, Torgny Andersson,
Risliden, Johnny Andersson, Risliden, Lennart Enkvist, Norran, Ivar Söderlind, Martin
Bohman, Lars Andersson f d Åmliden, Birger ”Bibo” Boström, Gunnar Brännlund, Johan
Berg, Kvarnåsen, Torsten Nilsson, Kvarnåsen, Lage Lycksell, Kvarnåsen, Martin Lundström,
Augustin Nilsson, Jan Brännström, Robert Tedestedt, Burträsk, Yngve Dahlberg, Norsjö,
Roland Källströmer, Norsjö, Eskil Tåg, Gunnar Eriksson.

Därefter besökte styrelsemedlemmarna och kvällens gäst Martin Lundström Skidlöparmuseet
under intressant guidning av Thorbjörn Olsson.
Västerbottens Idrottsförbund 100 år 1908 – 2008 i Umeå
Idrottscaféträffen i Umeå den 3 mars 2009 i IFK Umeås klubblokaler hade minnesboken om
Västerbottensidrotten som tema Boken har tagit fram i samarbete mellan VIS och
Västerbottens Idrottsförbund. Boken, som omfattar 256 sidor i A4-format med 16 sidor +
omslag i färg, ger en bild av vad som hänt på idrottsfronten i länet under 100 år. 63 skribenter
har medverkat med egna avsnitt om sin idrotts verksamhet och historia Vid caféträffen
presenterades boken (vissa delar) av Ivar Söderlind, Hans-Olof Lundqvist Lars Lindgren och
Rolf Karlsson ur redaktionskommittén tillsammans med ett antal andra skribenter. Totalt 26
personer deltog med stort intresse.
Västerbottens Idrottsförbund 100 år i Skellefteå
Även vid caféträffen efter årsmötet i Skellefteå den 25 mars (i Morön BK:s klubblokaler)
presenterades minnesboken men denna gång med fokus på Skellefteås idrottsliv. Inledare och
koordinator var som vanligt Ivar Söderlind. De 16 deltagarna stortrivdes under dessa
nostalgiska timmar.
Fotboll i Bureå
Idrottscaféträffen med Bureå IF (huvudtema fotboll) ägde rum den 29 september i Bureå IF:s
klubbhus med Lars Norrfors som inledare. Många av de 14 deltagarna berättade engagerat
sina egna Bureåminnen och trevliga historier med idrottlig anknytning. Det ställdes även
många följdfrågor utifrån den minnesbok som tagits fram. Alla tyckte att det varit en mycket
lyckad kväll.
Gimonäs Oldstars
Vid caféträffen med Gimonäs Oldstars i IFK Umeås klubblokaler den 27 oktober med 33
personer på plats presenterades den storslagna minnesboken om Gimonäs historia ” Gimonäs
Cykelklubb 1934-2009. Från Tjotta Olsson till ungdomsrörelsen”. CK i Gimonäs CK står för
cykelklubb, men det pratades mycket fotboll under träffen. GCK föddes 1934 och fyllde alltså
75 år 2009. Supporterklubben GCK Oldstars, som ligger bakom tillkomsten av
jubileumsboken, är en klubb med över 30 år på nacken (startades 1976) och har cirka 160
medlemmar). En av initiativtagarna vid starten, Hanserik Andersson, var i huvudsak den som
berättade om GCK:s historia under den mycket uppskattade caféträffen.
101-åriga Vindelns IF
Caféträffen med 101-åriga Vindelns IF tisdagen ägde rum den 24 november 2009. Sexton
idrottsfantaster hade samlats i Fritidscentrums utomordentligt fina lokaler, som trots att det nu
är 20 år sedan invigningen, såg nya och fräscha ut. Där finns bland annat en ishall, en
idrottshall och en imponerande skyttehall. Utifrån jubileumsskriften från 1958, då Vindelns IF
fyllde 50 år, och från flera av mötesdeltagarnas fick vi ”okunniga” många intressanta fakta om
Vindelns idrottshistoria.

Idrottsträffar om VIF 100 år
Vid ytterligare två idrottsträffar under 2009 har VIF:s minnesbok varit tema:
Den 2 april 2009 var Ivar Söderlind inbjuden till Lycksele för att på biblioteket
presentera delar av Västerbottens Idrottsförbundets Jubileumsutställning och VIF:s
minnesbok, allt med fokus på Lyckseles idrottsliv. De åtta deltagarna tyckte att träffen varit
mycket intressant som borde ha samlat betydligt fler åhörare.

Den 23 april 2009, i samband med Guldklubbens årsmöte i Idrottsförbundets lokaler i Umeå, berättade
Ivar, Bengt Forsman och övriga deltagare idrottsminnen utifrån minnesboken med fokus på friidrott
(ca 10 deltagare).

Visuellt
Nummer 35 av medlemsskriften Visuellt om Gammliahallen 50 år (Sporthallen) ges ut i
samarbete med Umeå Kommun (Umeå Fritid). Under 2009 och början av 2010 har vi jobbat
intensivt med detta fylliga nummer. Det har ett rikt text- och bildmaterial (åtta färgsidor) som
har krävt ett omfattande researcharbete och kommer äntligen ut under våren 2010.

Hemsidan
VIS:s hemsida (www.visac.se) uppdateras regelbundet med bl a inbjudningar inför
caféträffarna och rapporter från genomförda caféträffar. Även medlemsskriften Visuellt läggs
in på hemsidan.

Samarbete med Umeå och Skellefteå kommun
Under 2009 har samarbetet med Umeå och Skellefteå kommun fortsatt genom att båda
kommunerna ger ett värdefullt ekonomiskt stöd till VIS. Umeå kommun (Umeå Fritid) har även
bekostat och hjälpt till med material till det försenade Sporthallsnumret av Visuellt..

Samarbete med Västerbottens Idrottsförbund
Samarbetet med Västerbottens Idrottsförbund (VIF) har fortsatt under 2009. Under hösten 2008
och en bit in på 2009 hade vi ”full huggning” med minnesboken "Västerbottens
Idrottsförbund 100 år 1908 - 2008”, som VIS tagit fram i samarbete med Västerbottens
Idrottsförbund. Efter ett intensivt arbete var minnesboken klar i november 2008 och sedan
hade som framgått tre idrottsträffar boken som tema i Umeå den 3 mars, i Skellefteå den 25
mars och i Lycksele den 2 april i samband med att Idrottsförbundets jubileumsutställning
invigdes. Under träffarna har det varit möjligt att köpa boken.

Samarbete med SISU
Även samarbetet med SISU Västerbotten har fortsatt under 2009 genom att våra caféträffar
klassas som kulturarrangemang och SISU ger ett visst ekonomiskt stöd.

Medlemskap
Sällskapet är medlem i Svenska Idrottshistoriska Föreningen

Medlemsantal
Den 31/12 2009 hade Sällskapet 170 medlemmar vilket är en ökning med 8 medlemmar på ett
år.
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