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Alfabilder - våra fotbollshjältar 1958
Spelare ur svenska silverlaget och brasilianska guldlaget vid VM i fotboll 1958
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Redaktionellt
Detta nummer av Visuellt är av ”vanligt” omfång på 66 sidor efter det mastiga dubbelnumret 35-36 om ”Umeå Sporthall 50 år”, som kom ut i slutet av förra året. F.d.
pressfotografen Hans-Olov ”Junior” Lundkvist, Västerbottens Folkblad (VF) ingår
från och med denna utgåva i Visuellts redaktion. Han har i flera år försett oss med
bilder till Visuellt. I vanlig ordning trycks Visuellt på IFK Umeås kansli intill Vildmannavallen med Anders Rönnlund som ansvarig för redigering/layout och bildhantering.
Anders har i sitt arbete haft god hjälp av Mats Bäckström, Harry Karlsson och Anton
Jonsson.
Jerry Lindqvist, f d sportreporter på VF inleder med att berätta om VIS:s verksamhet
i artikeln ”Forntid blir nutid” som först publicerades i VF i januari 2011 innan
idrottscaféträffen med Umedalens IF. Foton har Ulf Hägglund försett oss med.
Denna gång handlar mycket i Visuellt om Alfabilder (av fotbolls- och ishockeyspelare) som många sportintresserade grabbar samlade på under åren 1949-1963. I sin
artikel berättar Lennart Forsberg med nostalgisk förtjusning om samlarbilderna i de
färggranna tablettaskarna. Redaktören Ivar fyller på med sina minnen av hur han
samlade och bytte bilder i 1950-talets Lycksele.
Färgbilderna av Alfabilderna på Visuellts två första omslagsidor tycker vi i redaktionen verkligen pryder sin plats. På omslagets tredje sida har vi äntligen möjlighet att
publicera fotot av medlemmar i länets guldklubb (som fått RF:s högsta utmärkelse)
som togs i samband med caféträffen i Hörnefors 2008. På omslagets fjärde sida kan
vi se vår nya Roll up, som vi kommer att använda i den påbörjade medlemsdriven.
Innan sin död i april 2009 hade vår redaktionsmedlem Henry Lövbom försett oss
med ett antal bidrag till sin artikelserie ”Stjärnor från förr”. Denna gång handlar det
om långdistanslöparen Henning Sundesson, Umedalens IF bl.a. med utgångspunkt
från vad han berättade i en intervju under 1970-talet. Han var länets förste svenske
mästare i friidrott genom att vinna SM på 10 000 m 1937.
Vår återkommande medarbetare Bruno Lundström, Skellefteå berättar sakkunnigt om
världens äldsta skida, dvs. den 3200 år gamla Kalvträskskidan, som hittades i en myr
1924. Redaktören Lars Lindgren bidrar med ett avsnitt om Västerbottningar som tagit
poäng i längdvärldscupen på skidor alltifrån ”Jalle” Svensson, Skellefteå SK 1974
till Linn Sömskar, IFK Umeå 2010. I vanlig ordning rapporterar också Lars från ett
antal idrottscaféträffar: med hundraåringen Hörnefors IF i september 2008, Gimonäs
Oldstars i oktober 2009, Vindelns IF i november 2009, Toini och Assar Rönnlund
april 2010 och Västerbottens Innebandyförbund i mars 2011.
Från Idrottscaféträffen i Norsjö i oktober 2010 med fotbollens pionjärer rapporterar
Lennart Enkvist, Norran. Birger ”Bibo” Boström och Ernst Tåg, båda Skellefteå, har,
i samband med sin dokumentation över idrottsutövandet i Norsjö kommun med fokus
på byafotbollens 1920-1950, gjort intervjuer med 11 äldre personer. I samband med


dokumentationen fick de även fram lagbilder av sju fotbollslag från byarna.
Dessa lagbilder med laguppställningar presenteras nu i Visuellt.
I sin artikel ”Gammliavallen – Umeås friidrottsanläggning 1925-2009” försöker Ivar
summera en del av vad som hänt på denna anrika friidrottsarena genom åren fram till
att löparbanorna försvann 2009. Han har även sammanfattat caféträffen i Skellefteå
Kraft Arena i februari 2010 och skrivit minnesord om VIS:s tidigare styrelseledamot
Leif Hellgren, Skellefteå som avled i februari 2011.
Vi siktar på att nästa nummer av Visuellt skall komma ut i mitten av december. Det
har skidskyttehistoria som huvudtema. Förutom en rapport av Gunnar Eriksson från
den trevliga och innehållsrika idrottscafeträffen i Storuman den 21 juni med skidskyttarna Björn Ferry och Tage Lundin tillsammans med armbryterskan Heid Andersson,
skall vi beskriva skidskyttets historia i Västerbotten fram till idag. Vi kommer även
med längre rapporter från idrottscaféträffarna med Burträsk IK i november 2010,
Umedalens IF i januari 2011 och Skellefteå Skidklubb i april 2011.
Umeå i augusti 2011
Ivar Söderlind
Gökropsvägen 5 B
906 51 UMEÅ
Tel 090/12 60 51

Lars Lindgren
Brånvägen 26
903 46 UMEÅ
Tel 090/12 80 25

Hans–Olof Lundkvist
Skogsbrynet 4
903 43 UMEÅ
090/13 28 70, 070/378 80 79

Tillägg till Visuellts Sporthallsnummer
Från några intresserade Visuelltläsare har redaktionen fått synpunkter på bakgrundsbeskrivningen i Urban Bengtssons artikel om hur sporthallen räddades från rivning.
De anser att det inte nog tydligt framgår många idrottsledares djupa engagemang i
sporthallsfrågan redan från början av 1980-talet då man konstaterade att den kära gamla
hallen var rejält nedsliten och omodern. Ny sporthall eller renovering/ombyggnad
av den gamla hallen med tillbyggnad av bowlinghall kom på allvar upp på agendan
1983 då frågan väcktes i fritidsnämnden. Under de kommande åren diskuterades olika
alternativ livligt inom idrottsrörelsen. I bräschen från idrottsrörelsen gick UIK:s Bengt
Lundberg (Mr handboll, med Sporthallen som sitt andra hem under Sporthallsdebattens år), basketens Sten Sollander och Kommunidrottsstyrelsens medlemmar med
ordföranden Åke Carlsson i spetsen för att bara nämna en del av alla idrottsledare
som engagerade sig och framförde sina uppfattningar, inte minst i media. Denna
process ledde den 22 december 1986 till att representanter från 12 sporthallssporter i
Kommunidrottsstyrelsen (KIS) beslutade förorda alternativet ”ombyggnad av befintlig
sporthall”. Fram till det slutliga politiska avgörandet i fullmäktige i november 1990,
då ombyggnadsalternativet vann med knappa 33-32, fortsatte idrottsföreträdarna att
envetet driva sin linje.
Ivar Söderlind



Forntid blir nutid - Västerbottens idrottshistoriska
sällskap skapar nostalgi - saxat ur Västerbottens Folkblad den 26 januari 2011
Av Jerry Lindkvist
Sällskapet har 22 år på nacken. Den västerbottniska idrottshistorien är betydligt
längre än så. – Vi pratar inte bara forntid på våra träffar, säger Ivar Söderlind,
ordförande i Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap (VIS).

Delar av VIS:s styrelse innan idrottscaféträffen med Umedalens IF den 21 januari 2011.
Fr v Gunnar Eriksson, Ivar Söderlind, Lars Lindgren och Karin Holmgren.
Foto: Ulf Hägglund, Västerbottens Folkblad

Det är torsdagskväll och i samlingssalen på sporthallen Musköten snackas det
idrottshistoria i allmänhet och Umedalens IF:s 75-åriga klubbhistoria i synnerhet. Bakom kvällens caféträff står Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap.
– Det är viktigt att känna till sin historia och här försöker vi hjälpa till, berättar Ivar
Söderlind.
Problemen känns igen
Han är ordförande i VIS, ett sällskap som bara blir större och större. Intresset kring den västerbottniska idrottshistorien verkar vara hur stort som helst.
– Det är intressant att se hur saker och ting kommer igen. Faktum är att många av de problem


som finns inom dagens idrott även var på tapeten förr i tiden, säger Söderlind och fortsätter:
– Ledarrekrytering, ekonomi, bristen på funktionärer, aktiva som inte ställer upp
i lagtävlingar; problemen fanns förr och de finns även i dag. Däremot tror jag att
man var bättre på att improvisera förr i tiden. Om nu någon tror att Västerbottens
Idrottshistoriska Sällskap är ett gäng mossiga gamla gubbar som bara pratar forntid
så är det helt fel.
Värvningsdrive
VIS är ständigt på tå och i år ska de bland annat köra en rejäl värvningsdrive.
– Förhoppningsvis kan vi även sänka medelåldern. I dag är det faktiskt sorgligt att konstatera
hur lite ungdomarna vet om gårdagens idrottsstjärnor från Västerbotten, påpekar Söderlind.
Just caféformen har kommit för att stanna i samband med träffarna i regi av VIS.
Och det är många idrottsstjärnor som hållit hov genom åren. Paret Assar och Toini Rönnlund har varit med så klart, liksom Martin Lundström, Gösta Brännström, Göte Almqvist, Lennart ”Klimpen” Häggroth, Karl-Uno Olofsson, Arne Åhman, Hasse Svedberg,
Britta Lindgren (Eriksson) och Lennart ”Lill-Järven” Larsson, bara för att nämna några.
– Här tar vi oss också friheten att vara nostalgiska, säger Ivar Söderlind.
Fakta
Bildades: 28april1988.
Antal medlemmar:
175. Målsättning:
Att inom Västerbottens län få igång och
uppmuntra intresset
för Idrottshistoria och
vara en sammanhållande länk för dem som
delar detta intresse.
Aktiviteter: Varje år
anordnar Sällskapet
fem till sex idrottscaféträffar runt om i
På plats vid idrottscaféträffen med Umedalens IF var fr. v Ove
Västerbotten. En till
Nordin, Peter Sedlacek, Martin Lundström och Ivar Söderlind.
två gånger om året ger Ove och Peter berättade om klubbens historia.
man ut skriften Visuellt. Foto. Ulf Hägglund, Västerbottens Folkblad
Dessutom tillkommer
bandade intervjuer med
äldre idrottsledare/idrottsutövare, utställningar, studiecirklar (idrottshistorisk forskning), dokumentation och information om idrottshistoriska samlingar (idrottsfoton,
idrottsbilder, jubileumsböcker, årsberättelser, bibliografier, klubbnålar, klubbvimplar,
klippalbum osv.)


Alfa – en bild av idrottens historia
Av Lennart Forsberg
Denna höjdarartikel är hämtad från Lennart Forsbergs
hemsida www.ordbanken.se. Förutom den text som
återfinns här kan man på hemsidan klicka sig fram till
och titta på de 1570 Alfabilder som han har i sin ägo.
Totalt kom det under åren 1949-1963 ut 1702 bilder.
På hemsidan finns även mycket annat intressant att ta
del av. Se till exempel ”Å andra sidan” där Lennart,
i regel flera gånger i veckan, kommer med ”en och
annan tanke kring händelser i när och fjärran”. Men
nu över till 1950-talet och Alfabildsnostalgi. Ordet är
ditt Lennart.
Minns med nostalgisk förtjusning
Vi som var knattar på 50-talet minns Alfa-tabletterna med nostalgisk förtjusning.
Fast det är förstås inte tabletterna som får nostalgin att frodas, det är samlarbilderna som låg i Alfa-askarna, som gör askarna så minnesrika, så oförglömliga. I
varje ask låg en liten porträttbild med någon av den tidens idrottshjältar. På bildens
baksida kunde man läsa några rader om den avbildade; om ålder, klubb, yrke och
idrottsliga talanger. Mer behövdes inte för att de avbildade skulle bli avgudade.
Alla grabbar samlade Alfa-bilder
Alla idrottsintresserade grabbar samlade Alfa-bilder. På skolrasterna gjorde
vi vårt bästa för att byta bort våra dubletter – tjejerna i klassen hade vi inte tid
med. De stod i ett annat hörn av skolgården och bytte filmisar med varandra.
Att samla Alfa-bilder slet hårt på veckopengen – särskilt som vi inte hade någon veckopeng på 50-talet! Det sägs att 1700 idrottshjältar ingick i Alfas sortiment. Ingen veckopeng
i världen hade varit stor nog för att få ihop en sådan samling – och inga tänder i världen
hade klarat av att äta upp de tablettmängder som en komplett Alfa-samling krävde.
Jag minns Alfa-tabletten som en fruktigt, syrlig godsak med god smak. Men när


jag nu läser baksidestexten på en gammal ask, låter det som om det vore rena rama
medicinen. Alfa-pastillen sägs vara en ”effektiv halspastill synnerligen välgörande
vid hosta, heshet och irritationer. Rekommenderas till dagligt bruk för alla”.
Knappast råd med dagligt Alfa-bruk
Folkhemsfamiljen hade knappast råd med dagligt Alfa-bruk. Mina föräldrar fick
mig att istället satsa på de svartvita bilder på idrottsstjärnor, som då såldes i 10pack (eller var det 5-pack?) utan tabletter. Mer bilder
för pengarna, och mindre hål i tänderna... Det var idrottsbilder med lokala storheter som Gösta Brännström
och världsartister som Vsevolod Bobrov, Tamara Press
och Emil Zatopek – för att nämna några få ur mängden.
Med en gummisnodd runt mina idrottsstjärnor gick det
lika bra att förvara dem i fickan som Alfa-bilderna – fast
riktigt lika fint som riktiga Alfa-bilder var det förstås inte...
Lika fin var inte heller Pipaluk – en tablettask som försökte
ta upp konkurrensen med Alfa. Pipaluk förpackades i
en mörkblå ask med en eskimå på framsidan. I asken
fanns också en bild på en idrottsstjärna, tillsammans
med tabletter med kolasmak. Trots att Pipaluk många
gånger hade bättre bildkvalitet än Alfa-askarna, kunde
Pipaluk inte mäta sig med Alfa... och vem minns Pipaluk idag? Det är väl bara jag!?
Aldrig bortglömda
Alfa-bilderna blir däremot aldrig bortglömda av oss som var med och lekte på 50talet. Jag minns särskilt en Alfa-ask som jag köpte i Lisas kiosk vid Hagaparken i
Umeå. På vandringen hemåt öppnade jag asken och hittade en bild av en fotbollspelare
från Sundsvall som hette Lennart Forsberg – som jag!
Baksidan visste berätta att Lennart Forsberg kallades
”Foppa”! I det ögonblicket fick också jag ett smeknamn,
som hos somliga lever kvar än idag... låt vara att några har
förvanskat det till ”Fjompen”, men vem bryr sig... Jag var i
alla fall stolt över att bli ”Foppa” bland kompisar, så stolt att
jag t.o.m. skrev ”Foppa” på hockeyhjälmens baksida... det
gjorde mig inte till en bättre hockeyknatte, det kändes bara så...
Den tidens hockeyhjälmar, såg förstås inte ut som dagens.
Det här utspelade sig ju långt innan Tumba – som då
fortfarande hette Johansson – lanserade sin SPAPS-hjälm.


Dubbel-Nisse Nilssons vita VM-hjälm var inte heller påtänkt.
För att få en hum om hur hockeyhjälmarna såg ut på
den tiden, finns det som tur är gamla Alfa-bilder att
betrakta. Skydd för pannan, skydd för tinningarna
och skydd för bakhuvudet var gott nog på 50-talet.
Ny teknik har gett Alfa-bilderna nytt liv
Det var länge sedan – men moderna tider med modern teknik har gett de gamla Alfa-bilderna nytt liv. Inte
nog med att efterapningar, som även de kallas Alfabilder, finns att köpa – tack vare Internet kan de knattar från 50-talet som nu är i 60-årsåldern, fortfarande samla på Alfa-bilder.
Från början nöjde jag mig med idrottare med anknytning till Västerbotten.
Arne Larsson och Gösta Nordahl hade jag ju sett på Kamratvallen i Holmsund, Lill-Einar Rönnskär hade jag sett på Norrvalla i Skellefteå. Hockeyspelare som ”Acka” Andersson hade jag sett på bild i landslagssammanhang.
Ganska snart blev samlingen ganska stor– plötsligt väcktes tanken att försöka få ihop
en komplett samling! Jag är en bit på väg – men fortfarande finns hål att fylla igen.
Samlandet fortsätter med andra ord ... nu när jag är pensionär. Jag tar för givet att
pensionen ska räcka till fortsatt Alfa-samlande. Den är i alla fall vara större än 50talets obefintliga veckopeng.
Lennart Forsberg
(som själv aldrig varit idrottsstjärna, men väl orienterare sedan 1960)
Lennart@ordbanken.se

Svar på tal
En av länets bättre långdistanslöpare kommer springande på en väg då en
stöddig politiker i en vräkig bil råkar köra på löparen, som blir liggande på
vägen. Ett femtiotal meter längre bort stannar bilen. Politikern vevar ner
rutan och vrålar:
-Se dig för förbaskade blodhingst!
Då reser sig löparen upp, borstar av sig vägdammet och ryter tillbaka:
-Tänker du backa?



Lite mer om Alfabilderna
Av Ivar Söderlind
Liksom Lennart Forsberg var jag en av många grabbar som under 1950-talet
samlade och bytte Alfabilder . Hemma i Lycksele köpte jag oftast de blå och gula
tablettaskarna på gamla busstationskiosken. Den är sedan många år är jämnad
med marken. Jag hade sällan råd att köpa mer än två Alfa-askar åt gången.
Byteshandel på skolrasterna
En tidvis livlig byteshandel med de för oss grabbar mycket attraktiva bilderna, självklart med gummisnodd omkring, ägde rum i kamratgänget efter skolan och ibland
även på rasterna utanför Gamla Folkskolan (”Templet”) på Finnbacken i Lycksele.
Denna ståtliga tempelliknande byggnad, som stod klar redan 1893, är numera byggnadsminne. Där hade jag och mina klasskamrater vårt klassrum under fyra skolår
1953-1957 (klass 3-6) under den mest intensiva Alfabildstiden. Tyvärr är de flesta
av mina Alfabilder från dessa år ”försvunna”. Det är ett öde som jag vet att jag delar
med många andra samlare.
Alfabilderna blev direkt en succé
Alfabilderna gavs ut av Alifa-bolaget och tabletterna tillverkades av AB Lindahls
Fabriker i Stockholm. Fabrik, kontor, lager och tryckeri låg på Nybrogatan. Under
1930-talet lanserade man Alfa-kola med bl a en OS-bildserie 1936. År 1949 kom
Alfapastillen med sin instuckna fotbollsbild och det blev direkt en stor succé. För att
kunna möta efterfrågan var fabriken ofta igång både natt och dag. Så länge jag minns
kostade tablettasken 25 öre och innehöll citrongula, mycket söta tabletter som jag inte
alls tyckte om. Jag förstod aldrig hur någon kunde tycka att de var välsmakande och
tyckte det var falsk marknadsföring på askarnas framsida. Idolbilden mätte 32 x 47
mm och på baksidan fanns en text på 8-10 rader om idolen. Fram till 1953 var bilden
svartvit men övergick då till färg. Själv ägde jag bara några få svartvita bilder.
Gösta Nordahl förste länsspelaren på en Alfabild
En Alfabild som jag minns särskilt väl är Gösta Nordahl,
IFK Holmsund som kom på bild efter att han vid 29 års ålder
äntligen fått sin chans i A- landslaget i september 1957 mot
Finland (5-1 till Sverige). Han spelade högerytter med Gunnar
Gren som högerinner. Gösta siktade på att kvalificera sig till
VM-truppen 1958 men en skada kom emellan och det blev
bara denna enda landskamp.
På Alfabilden i färg har Gösta Nordahl den gula landslagtröjan på sig. På bildens baksida kan man läsa:


”GÖSTA NORDAHL (29 år), högerytter. Under sin tid i IFK Norrköping (som gav
ett allsvenskt guld) spelade han back och var på den platsen ungefär lika effektiv som
sin mer namnkunnige bror Knut. Tjänsteman. Copyright ALIFABOLAGET. Alfa Sv
Fotbollsserien 1957-58. Nr 578.”
Gösta Nordahl var den ende fotbollsspelaren från ett av länets lag i division II Norrland som var med på bild. Trots att såväl mitt hemmalag Lycksele IF som Skellefteå
AIK och IFK Holmsund tillhörde topplagen i serien och kvalade till allsvenskan
fick, till min stora besvikelse, aldrig några fler länsspelare i fotboll komma med på
Alfabilderna. Att spelare från Marma IF (”arma Marma”),
som enligt min uppfattning, inte alls höll samma klass som
Lycksele IF, plötsligt platsade i Alfaserien förstod jag inte
alls. Vart kunde man ringa och klaga?
En viss tröst var att några spelare som fått sin fotbollsuppfostran i Västerbotten fanns med som Knut Nordahl (Hörnefors),
Orvar Bergmark (Byske) och Einar Karlsson (Rönnskär). Ett
plus var även att VM-hjälten Sigge Parling i så många varianter förekom i Alfaserien men tyvärr endast för Djurgårdens
IF och landslaget . Han spelade ju under en kort tid 1957 för
Lycksele IF. Att IFK Holmsunds bäste spelare Arne Larsson
fanns på bild för Djurgårdens IF noterade jag också.
Alfabilder med ishockeyspelare
Avslutningsvis några ord om alfabilder med ishockeyspelare ur högsta serierna som
utkom mellan åren 1955 och 1961. 13 spelare från Rönnskärs IF säsongen 1957-58
presenterades (laget slutade näst sist i div 1 norra och åkte ur serien). Även 11 spelare från Skellefteå AIK:s framgångsrikas ishockeylag säsongen 1956-57 fanns med
i bildgalleriet (se alfabilderna nedan och på nästa sida). De mest kända i Skellefteå
AIK är landslagsmännen Göte Almqvist (förste länsbo i landslaget), ”Acka” Anders-

Ishockeyspelare från Skellefteå AIK säsongen 1956-57
10

son, Karl-Sören Hedlund och Folke Aronsson. ”Acka” och Karl-Sören tillhörde de
kommande åren den berömda ”myggkedjan”. ”Garvis” Määtä, den tredje länken i
Skellefteås landslagskedja (kom från Kiruna 1957) fick aldrig fick vara med i Alfabildsamlingen.
(De flesta faktauppgifterna om Alfabilderna är hämtade ur: Bror Haars, Lasse Åberg
m f, Alfaboken, Idrottsantikvariatet och Strömbergs Bokförlag 1994.)

Ishockeyspelare från Skellefteå AIK + fotbollsspelarna Sigge Parling som en kort
tid 1957 spelade för Lycksele IF, Einar “Rönnskär” Karlsson och Orvar Bergmark,
uppväxt i Byske.
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Henning Sundeson, Umedalens IF – en långdistansare av klass
Av Henry Lövbom
Här följer ytterligare ett bidrag från vår tidigare redaktionsmedlem Henry Lövbom
ur hans omtyckta artikelserie ”Stjärnor från förr”. Innan han avled i april 2009
försåg han oss med ett antal artiklar som kommer att publiceras i Visuellt. Det passar väl bra att börja med denna något uppdaterade artikel om Henning Sundesson,
Västerbottens förste svenske mästare i friidrott. Han var självklart på tapeten vid
idrottscaféträffen med Umedalens IF i Musköten, Umeå den 21 januari 2011.
Kom till Umeå från
Norrbotten 1936
”Norrbottningen” Henning Sundeson
född i Råneå 1909 och död i Sundsvall
1990, kom våren 1936 från Sunderbyn till Umeå och en anställning på
Umedalens sjukhus. Han blev genast
engagerad i Umedalens IF och var
klubbens stora affischnamn i flera år.
Redan under Norrbottenstiden i IFK
Luleå hade han stora löparframgångar
och tävlade bl a med framgång i Norrbottens länslag. Första starten i SM-terrängens 8 km i Krylbo 1932 slutade han
på 12:e plats sedan han oturligt fått sin
ena sko avtrampad.

Henning Sundesson i Norrbottens länslagsdräkt kämpar mot Västerbottningarna Ivar
Nilsson, Kalvträsk och Hudston Lundmark,
I20 IF. Foto: Ur Västerbottens Idrottsförbunds
Jubileumsbok 1948.

SM-tvåa i terräng 1933
Året därpå gick det bättre med en andraplats efter terrängspecialisten Olle Möller
från Stockholmsklubben IF Linnea. Olle vann terräng-SM tre gånger (1928, 1933
och 1934) och är väl mest känd för att två gånger ha dömts för sexmord på kvinnor.
Han avtjänade totalt nära 20 års fängelse fram till 1970 men hävdade under hela sitt
liv att han var oskyldigt dömd.

Henning hade lite otur med tidpunkten för sin löparkarriär – den råkade sammanfalla
med Henry Kälarne-Jonssons. Den senare blev bl a bronsmedaljör på 5000 m vid OS
1936, satte två världsrekord, dels på 2000 m 1937 (5.18,4) och dels på 3000 m 1940
(8.09,0) och vann fem raka SM-titlar i terräng 8 km 1935-1939.
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OS i Berlin 1936
Hennings premiärår för Umedalens IF 1936 blev framgångsrikt med en andraplats vid
Terräng-SM fem sekunder efter Henry Kälarne och samma placering fick Umeålöparen
på SM 10 000 m (31.44,3) efter Jean-Gunnar Lindgren, IFK Eskilstuna. Det medförde
att han blev uttagen till OS i Berlin samma år där blev han 13:e man på 10 000 m
med tiden 32.11,8.
I Umedalen IF:s minnesskrift 1985 berättar Henning om OS i Berlin:” Under tävlingarna satt vi intill Hitler och det var intressant att se hur han reagerade då det
inte gick bra för tyskarna, det hade han svårt att acceptera. Vi kunde inte förstå hur
denne man skrikande i falsett kunde få sådant inflytande på tyskarna…. Stort intryck
gjorde de färgades dominans i nästan alla grenar. De uppträdde just och elegant trots
att de vita – särskilt amerikanerna – uppträdde överlägset och kränkande och tydligt
visade att dom inte ville umgås med de svarta. Den färgade amerikanen Jesse Owens
var ett dynamitpaket med fyra guld. Intryck gjorde även japanernas stavhopp där de
klättrade på staven och vann!”

Umedalsterrängen 1939. Fjärde löpare från vänster är tvåan Henning Sundesson,
Umedalens IF och längst till höger segraren Henry ”Kälarne” Jonsson, Brandkårens
IK Stockholm. Foto ur Umedalens IF:s Jubileumsbok 1985.

Västerbottens förste SM-vinnare i friidrott
Henning Sundessons bästa år var 1937 då han blev Västerbottens förste SM-vinnare i
friidrott genom att vinna 10 000 m med 31.58.8 och premiären på ”Umedalsterrängen”,
en terrängtävling som kom att bli den största i Norrland i sitt slag. På terräng-SM
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blev han åter tvåa efter Henry Kälarne. Han deltog under året i två landskamper, dels
i Berlin mot Tyskland där han blev tvåa på 10 000 m med årsbästa för Sverige och
distriktsrekord för Västerbotten med fina 31.18,0, dels också i Budapest mot Ungern
där han kom fyra på samma distans. Vid två tillfällen under säsongen slog han världsrekordhållaren Gunnar Höckert, Finland, och dokumenterade sig som en av landets
absolut bästa långdistansare.
1938 vann han för andra året i rad Umedalsterrängen som nu flyttat hem till Backen
efter att första året ha avgjorts på Gammlia och Stadsliden. 1939 fanns också Henry
Kälarne i Umedalsterrängens startfält och nu blev Sundesson tvåa efter att ha lett
hela loppet fram till 50 meter före mål. Vem vann? Henry Kälarne förstås! Men
någon helg senare tog Umedalslöparen åtminstone halv revansch då han i en terrängtävling i Östersund besegrade både Olle Möller och kommande världsstjärnan
Gunder Hägg.
Lade upp 1939 – men kom tillbaka 1941
År 1939 hände också annat för den gode Henning. I Umedalens IF:s verksamhetsberättelse för det året står det: ”Henning Sundesson ingick en vacker försommardag i
det äkta ståndet och
kunde sedan inte bedriva träningen med
den intensitet han
önskade. Han lade
därför upp men kommer tillbaka….”.
Henning gjorde
under sitt sista år i
Umeå 1941 come
back och vann åter
Umedalsterrängen
plus sitt fjärde DMtecken i terräng och
därmed sitt sjunde
DM-tecken totalt.
Året därpå flyttade
han till Sundsvall där
han sedan var bosatt
ända fram till sin död
1990.
Umedalen IF:s löpare som 1939 vann lagsegern på DM 4 x

1500 m, 10 000 m bana och terränglöpning 7 000 m. Fr v Melker
Isaksson, Henning Sundesson och Robert Nordström.
Foto: Ur Umedalen IF:s Jubileumsbok 1985.
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Idrottscaféträff med hundraåringen Hörnefors IF
2008
Av Lars Lindgren
Efter att Västerbottens Idrottshistoriska
Sällskap den 23 september 2008 haft
styrelsemöte i kommunhuset i Hörnefors samlades ett 25-tal personer för
idrottscafé. Där fanns bland annat nio
personer från Västerbottens Guldklubb,
som alla har erhållit Riksidrottsförbundets förtjänstmedalj (se foto på omslagets
tredje sida). Där fanns Hörnefors IF:s
jubileumsboks huvudskribent Lennart
Jonsson och också en del allmänt idrottshistoriskt intresserade.
Om Hörnefors historia
Efter att Dan Vähä, tidigare bland annat ordförande i Hörnefors IF och
simledare i klubben, hade hälsat välkommen, berättade Lennart Jons- Lennart Jonsson till vänster, huvudskribent
son om Hörnefors och dess historia. i Hörnefors IF:s hundraårsskrift, och Uno
- Hörnefors var egen kommun från 1913 Höök, gymnastiklärare och HIF:are med
till 1974 då Hörnefors kommun gick upp i skidor och segling som sitt intresse.
Umeå kommun. Den lokal vi befinner oss Foto: Lars Lindgren
i nu var fullmäktiges sammanträdesrum,
när vi var självständig kommun, berättade Jonsson. Mötesdeltagarna fick också höra
lite om den verkliga dyrgripen i rummet. Mattan under bordet och stolarna. Den skulle
en gång rengöras och renoveras och när man fick höra att det skulle kosta 150 000
kronor drog man öronen åt sig och började fundera på vad mattan kunde vara värd.
Man fick då veta att värdet var en miljon kronor.
Nordahlsutställningen
Träffen präglades naturligtvis av minnet av bröderna Nordahls insatser inom fotbollen. Det bjöds också på tillfälle att gå runt och titta på Nordahlsutställningen.
– De flesta intresserade vet vad Gunnar Nordahl och hans bröder åstadkom. Gunnar var den
förste svensken som 1949 provade på proffsäventyret, berättade Lennart Jonsson. Någon
undrade vad Hörnefors och fabriken eventuellt erbjöd Gunnar för att han skulle stanna kvar.
– Gunnar skulle få ta körkort och sedan få köra fabrikens lastbil med nummer AC
718.
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Granskning av Nordahlsutställningen av fr v Bengt Lundberg, Berndt Bäckman, Göran
Nordahl, Martin Lundström (nedhukad) , Tore Brännlund och Urban Bengtsson.
Foto: Lars Lindgren

Det skulle väl vara lockande för en som hade varit dräng på ett ångbryggeri tyckte
man kanske, berättade Jonsson.
Gentleman på planen
Gunnar togs ofta hårt av motståndarna, som gjorde nästan allt för att försöka
stoppa ”Il cannoniere”. Men kanonskytten var gentleman på planen och
uppträdde korrekt. Det är annat än när man hör en UIK-tjej i en radiointervju
säga. ”Ett fair-play-pris vill jag inte ha”.
Men så bestämde Gunnar sig. Han ville satsa på fotbollen. Vad Gunnar Nordahl erbjöds av Milan hör man olika uppgifter om. Så här skriver han själv i sin bok ”Guld
och gröna planer”, som kom ut 1954.
”Jag förband mig att spela fotboll i Milan Accociazone Calcio under en tid av två
och ett halvt år räknat från den 13 januari 1949. För detta skulle jag som ersättning
uppbära 1 500 kr i månaden plus segerpremier, jag skulle få en lägenhet för min familj
med en hyra, som icke översteg vad jag för närvarande betalade hemma i Sverige,
och dessutom skulle för min räkning insättas 25 000 dollar på bank i Schweiz. En
tolk skulle under två månader ställas till mitt förfogande så att jag kom över de största
språksvårigheterna i början.”
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Tre bröder i absoluta världseliten
Bröderna Knut och Bertil blev också spelare i den absoluta världseliten men även
tvillingarna Gösta och Göran blev mycket duktiga fotbollsspelare. Den ende av de
fem, som fortfarande är i livet är Göran och han var en av deltagarna vid träffen i
Hörnefors.
Först i länet med ishockey
Nu är det inte bara fotboll som man har sysslat med inom Hörnefors IF.
– HIF var länets första förening, som började med ishockey. Det var 1941. Men skidor och fotboll var de allra första idrotterna. Redan 1909 var det dags för den första
skidtävlingen, berättar både Jonsson och Vähä för Visuellt.
Lambert Hörnkvist är den som har de störta meriterna bland skidåkarna från Hörnefors. Han blev åttonde man och fjärde svensk i Nordiska spelens tremil för HIF 1913.
Tävlingen gällde även som SM. Hörnkvist blev sedan SM-tvåa på tre mil 1914 i IFK
Umeås färger och vann tremils-DM både 1914 och 1917.
Många idrotter på programmet
Antalet idrotter inom HIF har varit många vilket jubileumsbokens innehållsförteckning
vittnar om. Utöver skidor, fotboll och ishockey även bordtennis, bandy, brottning,
bågskytte, cykel, orientering, handboll, gymnastik, konståkning, tyngdlyftning, simning, friidrott och innebandy. Den sistnämnda idrotten kom i gång 1984.
I boken framgår också bland annat att föreningens mest segerrika dam är bordtennisens
Ulla-May Öhlin. Vi får även veta att HIF 2005 fick sin första kvinnliga ordförande,
Ingrid Bjuggstam-Elmert.
Om Nordahlsvallen och mycket annat
Om anläggningarna berättade Lennart Jonsson följande.
– Modo byggde fabriken 1906 och en fotbollsplan 1910. Sedan, 1955, tillkom
idrottsplatsen Gran som 1988 bytte namn till Nordahlsvallen. Lennart berättade
också om rivaliteten mellan Hörnefors
och Norrbyskär och
om en hel del annat
som finns med i Jubileumsboken ”Hörnefors
100 år”!
Som framgår av Nordahlsutställningen prydde
Gunnar Nordahl ofta
under 1940-talet klassiska Rekord-Magasinets
och All Sports omslag.
Foto: Lars Lindgren         
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Idrottscaféträff med Gimonäs Oldstars
Av Lars Lindgren
Tisdagen den 27 oktober 2009 hade ett drygt trettiotal intresserade kommit till IFK
Umeås klubblokal och Västerbottens idrottshistoriska Sällskaps caféträff. Kvällens
ämne var Gimonäs CK och dess relativt nyutkomna bok ”Från ”Tjotta” Olsson till
ungdomsmassrörelsen”.
Föddes 1934
CK i Gimonäs CK står för cykelklubb, men det snackades mycket fotboll under träffen. GCK föddes 1934 och fyllde alltså 75 år 2009. Det blev ett stormigt 2000-tal för
klubben. Ungdomssektionen och herrfotbollen kunde inte komma överens. Klubben
splittrades och kvar är nu bara cyklisterna och tack vare dem lever Gimonäs CK
kvar. Till och med den fantastiskt fina arenan Gimoborg är borta. Nu bygger man
hus där.
Supporterklubben GCK Oldstars, som ligger bakom tillkomsten av jubileumsboken,
är en klubb med över 30 år på nacken (startades 1976 och har nu cirka 160 medlemmar). En av initiativtagarna vid starten, Hanserik Andersson, var i huvudsak den som
berättade GCK:s historia under tisdagsträffen.
Som mest 2300 medlemmar
– GCK hade som mest 2 300 medlemmar och det var i mitten av 1990-talet. Vi har genom
åren haft många idrotter på programmet, men det är kanske inom fotbollen som klubben har
synts mest, sade Hanserik, som har varit ledstjärnan vid framtagandet av jubileumsboken.
I boken berättas om backhoppning/nordisk kombination, bandy, bowling, cykel,
fotboll, handboll, innebandy
och skridsko. Som ungdomsförening har GCK varit ”hur
stor som helst”.
Arne Molin är det
stora namnet
Det stora namnet inom GCK är
Arne Molin.
– Arne satt som ordförande
två perioder, den första i slutet
av 1940-talet, den andra mellan 1959 och 1962, berättade
Hanserik.
Molin, död 1987 vid en ålder Stora famnen bjöd Arne Molin till lagkaptenen Mats
av 64 år, blev medlem som Jonsson sedan seriesegern i trean var bärgad 1972.
elvaåring. Molin var ledaren, I kvalet gick det sämre.
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fixaren, utvecklaren, medlemmen, medmänniskan och satt 49 år i fotbollens styrelse.
Handlingskraftig, ärlig, snäll. Så beskrivs Arne Molin i jubileumsboken. Molin låg
bland annat bakom värvningen av Ingvar ”Tjotta” Olson från AIK i Stockholm.
Martin Olsson var ordförande i 42 år
En annan huvudfigur i GCK var Martin Olsson
som satt som ordförande i 42 år. Han gjorde
22 säsonger som fotbollsspelare och arbetade
med allt inom föreningen. Olsson var tandläkare och arbetade ett år, 1987, i Saudi Arabien.
Martin Olsson dog 2007 vid 69 års ålder.
Över tio tusen personer såg på Gimoborg 1957
det italienska storlaget Juventus i en match
mot ett förstärkt GCK. 1959 gästade brasilianska Botafogo Gimonäs och spelade mot en
länskombination inför en publik på närmare
6 000 personer.
”Tjotta” Olsson värvades från AIK
Ingvar ”Tjotta” Olsson, som 1960 värvades
från allsvenska AIK bidrog kraftigt till att GCK Martin Olsson var ordförande i GCK i
vann division tre 1961 och spelade i tvåan 1962- 42 år (fram till 2006) och spelade 22
säsonger i klubbens fotbollslag.
1963 (även 1968-1969). ”Tjotta” var förutom
att han var en målfarlig center i fotboll även
duktig handbollsmålvakt. ”Tjotta” Olsson dog 1982 endast 58 år gammal.
Gimonäs CK har inte bara sysslat med idrottsevenemang. Bland annat kan vi nämna
att till arenan Gimoborg lockades 1992 över fjorton tusen personer till Rocktåget med
Eva Dahlgren, Tomas Ledin och Lisa Nilsson.
GCK:s största idrottsstjärnor
Vilka är då GCK:s största idrottsstjärnor? Hanseric Andersson menade att det finns
många men om man ska nämna några, vilket han ombads att göra, blir det följande:
– Inom fotbollen är det Jens Fjellström och Stig Fredriksson och bland damerna Anna
Paulson och Maria Nordbrandt som båda spelat i allsvenskan för Umeå IK. Inom bowlingen är Christer Nilsson det stora namnet och inom damhandbollen Birgitta Westin.
Och så får vi inte glömma Lars Lagerbäck bland ledarna, som efter Gimonästiden
blev förbundskapten för svenska landslaget i fotboll.
Gimonäs Cykelklubb
Nu är Gimoborg borta men inte Gimonäs CK som finns kvar som cykelklubb med
enbart cykel på programmet, och Gimonäs Oldstars lever i allra högsta grad.
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12:årige Ivar Söderlind får storstjärnan Omar Sivoris autograf innan
Juventusmatchen.

Under 1940- och 1950-talet hade
Gimonäs CK backhoppning på
programmet. Här på väg upp till
hopptornet i hemmabacken vid
Hamrinsberget. Fr.v: GCK:arna
SO Fridlund, Martin Lindqvist
och Curt Johansson. Lägg
märke till den fina utsikten bort
mot centrala Umeå.

Fotbollsfest på Gimoborg
mot FC Juventus i juli 1957.
Publiksucce med 10225
åskådare. Förstärkt GCK
fick stryk med 1 - 7. John
Charles vinner här en nickduell med Sigge Parling och
“Stins-Olle” Sandberg.

Medlemmar ur GCK Oldstars som dokumenterat
klubbens historia. Fr.v: Ulf Johansson, Kjell Grönlund, Hanserik Andersson, Sture Johansson,
Hans-Olov Lundkvist, Valter Carlsson och Malte
Johansson.
Foton ur minnesboken Gimonäs Cykelklubb 1934
- 2009 “Från Tjotta Olsson till ungdomsmassrörelsen”
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Gimonäs CK trea i div III mellersta Norrland 1960. Fr.v: Stående “Sävar
Kalle” Johansson, Nils-Göran “Nicke” Björklund, Ingvar “Tjotta” Olsson,
Gunnar Lundberg, Björne Lundström och Bertil Lundberg.
Främre raden: Hjarl Forsgren, Kjell Fredriksson, Kjell Grönlund, Roland
Eriksson och Martin Olsson.

Gimonäs CK:s damlag i handboll 1970. I SM-semifinal mot SM-mästarna
Borlänge (5 - 16). Fr. v: Birgitta Westin, Ulla Nordlander, Laurense Boman,
Eva Brandt, Solveig Nilsen, Karl-Olof Boström. Främre raden fr.v: Karin
Olofsson, Åsa-Lena Ståhl, Eva Printzén, Åsa Nordqvist, Barbro Johansson
och Ulla-Britt Olling.
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Gammliavallen - Umeås friidrottsanläggning
1925 - 2009
Av Ivar Söderlind
I denna artikel försöker jag summera en del av Gammliavallens 84-åriga tillvaro
1925-2009 genom att göra vissa nedslag i historien. Jag kommer även in på var
friidrottarna tävlade innan 1925. När Gammliavallen stod klar 1925 var det en
milstolpe för Umeås och även länets friidrott. Äntligen hade man fått en tidsenlig
friidrottsarena.
Tränade och tävlade bland hästtramp och grästuvor
När friidrotten etablerades i länet kring sekelskiftet 1900 fanns det inga friidrottsarenor alls här uppe i norr. Idrottsmännen i Umeå (aldrig kvinnor) tränade och tävlade
bland hästtramp och grästuvor på K8:s ridfält. Där arrangerades den 10 augusti 1902
länets allra första friidrottstävling med fullt grenprogram. IFK Umeå dominerade i
hoppgrenarna och vann totalt fem av de tio grenarna. Några segrare i premiärtävlingen:
Anders Hellström, IFK Umeå 145 cm i höjd, Bengt Grahn, IFK Umeå 245 cm i stav,
Hjalmar Edström, Umeå Idrottsförening 12 sek 1/5 på 100 m och J Åman, Umeå
Idrottsförening 27.25 m i diskus. Efter att Västerbottens Regemente (I 20) kommit till
Umeå 1909 höll friidrottarna i huvudsak till på regementets övningsfält och det gjorde
man ända fram till att Gammliavallen stod klar 1925. I Idrottsförbundets Årsbok 1910
finns det ett långt referat från premiären för DM i friidrott 1909. Referatet inleds på
följande sätt: ”Ett helt litet Stadion uppe på Västerbottens Regementes övningsfält:
en arena omsluten af en 400 meters lina och med i marken nedhuggen löpbana vid
ytterkanten.” Tilläggas bör
att vid denna tid saknades
alltid hoppgrop för nedslag
i höjdhopp och stavhopp.
DM i friidrott 1910
DM i friidrott avgjordes
för andra gången på I 20:
s provisoriska idrottsplats
den 13-14 augusti 1910 i
strålande solsken och med
så många deltagare att man
måste ha försökstävlingar
på 100 m, 400 m, höjdhopp
och diskuskastning. För- 10 000 m vid DM 1910 på I20-idrottsplats.
utom idrottsmän från Umeå Foto ur Västerbottens Idrottsförbunds årsbok 1910      
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deltog fyra representanter från IFK Skellefteå som hemförde sex av 15 mästerskap.
Framgångsrikast var Bertil Friman med fyra segrar: höjdhopp 1.65, släggkastning
26.05, spjutkastning 75.31 och kulstötning 17.65. I de två sistnämnda grenarna var det
naturligtvis fråga om vänster och höger hand sammanlagt Resultatnivån var högre än
vid någon tidigare tävling i Västerbotten. Tävlingarnas bästa resultat presterades av
Curt Fromm, I 20 IF som vann 100 m på 11 1/5 sekund (dvs. 11.2), en tid som med
tanke på dåtidens utrustning och löparbanor var sensationellt bra och distriktsrekord
under många år!

Starten på 100 meter vid DM 1910. Observera det lösa och gropiga underlaget.
Från vänster Ekdahl, Fromm, Blomberg, Åhman, Svensson och Forsgren. Foto ur
Västerbottens Idrottsförbunds årsbok 1910

Gammliavallens invigning
När Gammlia-vallen (obs stavningen) stod klar 1925 hade arbetet pågått ett par år
och hade kostat 50 000 kr. Det ansågs vara en stor investering men då hade Umeå
också, enligt Västerbottens-Kurirens skribent, fått den förnämligaste idrottsplatsen
norr om Gävle. Vid invigningen söndagen den 8 juni 1925 ringlade sig ett mäktigt
festtåg nedför Gammliabacken föregångna av flygande fanor och klingande spel.
Under musik av Norrlands dragonregementes musikkår gick festtåget in på idrottsplatsen och ställde upp framför läktaren inför en talrik publik. I festtåget ingick
folkskolebarn med flaggor, en gymnast med fana, fanvakt av scouter, gymnaster från
elementärläroverket för flickor och från seminariet, elever från allmänna läroverket,
militärer från Västerbottens regemente och slutligen en manstark trupp idrottsmän
och funktionärer. Efter sång av Umeå sångarförbund höll landshövding Ringstrand ett
långt fosterländskt invigningstal i tidens anda. Han avslutade med orden ”leve tecknet
på vår frihet, Sveriges flagga, leve den!” Hans leve följdes av kraftiga hurrarop och
fanfarer och Umeå sångarförbund sjöng ”Sverige”.
Under omväxlande sång och musik följde sedan gymnastikuppvisningar samtidigt
som det pågick tävlingar i allmän idrott (dvs. friidrott) i fyra grenar: terränglöpning
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8000m, diskuskastning, spjutkastning och stafettlöpning (svensk stafett). Terränglöpningen hade DM-status och Umeå IK:s Hjalmar Lindberg var den förste som under
den talrika publikens jubel bröt målsnöret på den nya arenan. Loppet hade start och
målgång inne på ”Vallen”. Man löpte två varv i delvis svårsprungen skogsterräng på
Gammliaområdet. Loppet hade lockat 48 startande vilket var deltagarrekord för DMtävlingar i Norrland. I stafettlöpningen segrade IFK Umeås lag 1, i diskus ”Adde”
Skoogh, Umeå IK med 30,51 m och i spjut A Boström, Sandviks IK med 42,27 m.
När det övriga DM-programmet genomfördes den 25-26 augusti 1925 ingick för första
gången 400 m häck. Förste man i mål blev diskad pga. rivna häckar! Segern gick i
stället till Umeå IK:s ”Adde” Skoogh på 64.9, enligt tidningarna den ende som inte
gjorde höga hopp över häckarna!
Redan premiäråret 1925 var det en livlig tränings- och tävlingsverksamhet på Gammliavallens fina kolstybbsbanor. Tillsammans med Norrvalla i Skellefteå, som stod klar
1932, var Gammliavallen under alla år länets mest utnyttjade friidrottsanläggning för
träning liksom för både större och mindre tävlingar.
Länsmatcher på Gammliavallen
Förutom Stora DM var länsmatcher länge de enda större tävlingar som anordnades i
länet och då ofta på Gammliavallen. I dessa matcher har man ett brett grenprogram
med två aktiva från respektive distrikt i varje gren. Västerbottens vanligaste motståndare genom åren har varit Norrbotten, Ångermanland och finska Österbotten. Första
länsmatchen ägde rum mot Norrbotten i Boden 1918 (stryk med 44 poäng mot 29)
och på Gammliavallen avgjordes
för första gången en länsmatch
1929. Efter ”en hård och vacker
uppgörelse” blev det en knapp
norrbottnisk seger med 64-59.
Det var enligt VK:s utsände
”med stor tillfredsställelse man
kunde beräkna antalet åskådare
till 300. Den allmänna idrotten
har ju inte så många beundrare
i vår stad – vad det nu kan bero
på?”. Under årens lopp har ett
tiotal länsmatcher varit förlagda
till Gammliavallen. Här följer
ytterligare ett antal exempel.
År 1946 arrangerades både Erik “Umedalen” Johansson, Umedalens IF, vann
länsmatchen mot finska Öster- släggtävlingen vid DM på Gammliavallen 1942 med
botten (svensk seger med 79-61) fina 50.74. Observera grusunderlaget i släggringen
och planket runt “Vallen”. Foto: Kurt Boberg
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och länsmatchen mot Norrbotten (västerbottnisk seger med 67-59) på Gammliavallen. När det 1947 var premiär för traditionsrika ”Triangeln” mellan Västerbotten,
Norrbotten och Ångermanland var det på Gammliavallen man höll till. Även 1958
avgjordes ”Triangeln” på Gammliavallen. Sista
länskampen på Gammliavallen avgjordes i bästa
sensommarväder den 11 september 1998 mot
Norrbotten och Finska Lappland. Västerbotten
vann både herr- och damkampen före Norrbotten.
På manliga sidan var försprånget 33 poäng och
på kvinnliga en enda poäng.
Norrlandsmästerskap (NM)
Bland andra riktigt stora tävlingar på Gammliavallen kan Norrlandsmästerskapen 1962 och 1968
liksom Riksicadens Norrlandsfinal 1989 nämnas.
Dessa tävlingar pågick under två dagar från tidig
morgon till sena kvällar. Riksicadens Norrlandsfinal på Gammliavallen den 26 – 27 augusti 1989
är den största ungdomstävling som någonsin ägt
rum i länet. Nära 400 ungdomar i åldern 13-14
år från Norrlands alla distrikt deltog i ett något
kyligt väder. Norrbotten blev bästa distrikt med
Västerbotten på fjärde plats.
Internationella friidrottsgalor i Umeå
Internationella friidrottsgalor arrangerades på
Gammliavallen med början 1949. De s.k. Amerikaspelen på Gammliavallen detta år hade samlat
en rekordpublik på 2196 personer och arrangörer
var IFK Umeå och Umeå IK. Några amerikanska
superstjärnor fanns inte på plats och de största
svenska affischnamnen var olympiske guldmedaljören i tresteg Arne Åhman och OS-femman på 10
000 m Severt Dennolf, Nordmalings IF. Speakern
”Lia” Jonsson skötte sin syssla perfekt och höll
dessutom arrangörstrådarna väl i sina händer.
Den 26 juli 1950 deltog den förnämsta friidrottstrupp som dittills gästat Sverige med fem världsrekordhållare inför 2 280 åskådare på Gammliavallen. Trots att banorna var vattendränkta efter
flera dagars regn presterade bl a Lloyd La Beach,
Panama, Herb. Mc Kinley, Jamaica och Rhoden,
USA topptider på 100, 200 och 400 m. I kula
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“Lillen” Burlin på väg över ribban
vid Norrländska Mästerskapen
i Umeå 1962. Mannen med vita
rocken är startern och Västerbottens Friidrottsförbunds dåvarande
ordförande Bengt Malmgren.
Foto Harry Lindwall

200-metersloppet vid NM 1962
var rafflande. Med hjälp av VKfotografen Harry Lindwall kunde
ordningsföljden fastställas efter
klare segraren Christer Persson,
Lycksele. Åke Lindström, IFK
Umeå tvåa, Stefan Ögren trea och
Roland Persson fyra. Foto: Harry
Lindwall

stötte Jim Fuchs, USA fantastiska 17.34. Andra toppnamn var amerikanerna Fortunie
Gordien i diskus och Dick Attlesey på 110 m häck.
Med början 1961 och med IFK Umeå som arrangör, blev denna typ av tävlingar med
inslag av internationell elit regelbundet återkommande. Många av världens främsta
friidrottssjärnor, och naturligtvis de flesta av Sveriges allra bästa, kom att gästa Umeå
under de kommande 30 åren. Under 1960- och 1970-talen kallades tävlingarna för
”Umespelen” och åren 1984-1990 för ”Contortaspelen” då IFK Umeå och Umedalens IF var arrangörer med Peter Sedlacek som promotor. Här följer några nedslag
i historien.
Umespelen med premiär 1961
Umespelen 1961 med 1500 åskådare
gästades bl a av de svenska världsstjärnorna ”Stickan” Pettersson (vann höjd
med 2 meter jämnt) och Dan Waern
(seger på 1000 m med 2.24,8). Vid
Umespelen 1964 hade 1870 friidrottsentusiaster packat ihop sig på Gammliavallens läktare för att få se IFK Umeås
landslagsstjärnor Karl-Uno Olofsson
och Bengt Persson uppträda på hemmaplan. Karl-Uno Olofsson besegrades
på 1500 m av världens då bäste medeldistanslöpare Michael Jazy som vann Kenneth Lundmark, Skellefteå AIK klarar
på 3.42,6 före Karl-Unos 3.44,4 och 2.10 vid Umespelen på Gammlia 1968.
med S O Larsson, IFK Sundsvall på Foto Martin Mattsson
tredje plats. På 3000 m hinder fick Bengt
Persson överraskande se sig besegrad av landslagskollegan Lars-Erik Gustafsson,
Mälarhöjdens IK, båda hade tiden 8.45,1. Vid Umespelen 1965 var kulstötaren Randy
Matson, USA det stora namnet. Hans 20,63 på Gammliavallen var världens dittills näst
bästa resultat. Umespelen 1973 ansågs vara Västerbottens förnämsta friidrottstävling
genom tiderna. Inför drygt 4000 åskådare fanns stora delar av världseliten på plats.
Namn som Ricky Bruch (65,76 i kula), höjdhopparen Dwight Stones och löparna
Dick Quax, John Walker, Rod Dixon och Anders Gärderud är bara några exempel
på världsstjärnor som fanns på plats i Umeå. Även 1975 var ett ”höjdarår” med bl
a de svenska medeldistansessen Anders Gärderud, Ulf Högberg, Åke Svensson och
höjdhopparen Rune Almen som tävlade mot elit från hela världen.
Contortaspelen 1984-1990
Vid premiären för Contortaspelen på Gammliavallen 1984 tävlade 22 landslagsdeltagare och åtta olympiakandidater. Synd bara att det dåliga vädret skrämde bort publiken
som endast uppgick till ca 1000 personer. Enligt ”Six” i Västerbottens-Kuriren var det
”de stora och starka karlarna som spelade huvudrollen.” Allt medan regnet öste ned
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noterade Stefan Fernholm 62.84 i diskus,
Raimo Manninen 83.58 i spjut och Sören
Tallhem 19.50 i kula. Vid Contortaspelen
den 8 juli 1985 hade arrangörerna IFK
Umeå och Umedalens IF turen att gynnas av strålande sommarväder men trots
många publikdragande namn kom ”bara”
ca 1500 åskådare. Några höjdpunkter i
galan var Dag Wennlunds 85.70 i spjut,
bulgaren Tarevs 5.45 i stav, amerikanen
Spiveys 3.41,72 på 1500 m och Ugandas Mike Okots 46.79 på 400 m före
hemmahoppet Ulf Sedlaceks 48.19. Vid
Contortaspelen 1988 besegrade 17-åriga
löparlöftet Morgan Tollofsén från Doro- 17–årige Morgan Tollofsén besegrar vid
tea Sverigeettan Johnny Danielson och Contortaspelen på Gammliavallen 1988
ett antal världselitlöpare på 3000 m. Han världselitlöpare och vinner 3000 m på disraderade ut Bengt Perssons distriktsrekord triktsrekordet 7.57.22. Foto: Hans–Olov
på 3000 m genom att löpa på storfina Lundkvist.
7.57,22. Även de senaste Contortaspelen
i juni 1990 blev en tävlingsmässig succé med internationell och svensk elit men publiktillströmningen till detta högklassiga arrangemang vare återigen en besvikelse.
Sedan 1990 har det inte arrangerats några internationella friidrottsgalor i Umeå och
det beror till största delen på svårigheterna att få ekonomin att gå ihop.
Hänt på Gammliavallen under 1950- och 1960-talet
Landslagslöparen Gösta Brännström, Skellefteå AIK vann 1952 sitt andra DM på 400
m på Gammliavallen under sämsta tänkbara
förhållanden, skyfall och vatten upp till fotknölarna på kolstybben. Västerbottens-Kurirens utsände frågade sig om det inte borde
kallas för 400 m medley! Under året tilldelas
Gösta som förste västerbottning någonsin
”Stora Grabbars Märke” i Sverige!
År 1959 kördes publiken på Gammliavallen
iväg innan tävlingen var färdig! Tävlingsledarna bad i högtalarna de förgrymmade
åskådarna att lämna idrottsplatsen och gå hem!
Denna dess bättre ovanliga händelse inträffade
i samband med traditionsrika ”Triangeln”
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Eugen Jonsson, Skellefteå IF stöter
kula vid DM på Gammliavallen 1954. Vi
“ungdomar” känner inte igen byggnaden
i bakgrunden.
Foto: Harry Lindwall

Västerbotten-Norrbotten-Ångermanland. Tävlingarna hade dragit ut på tiden och
division III-matchen i fotboll mellan IFK Umeå och Husum skulle strax börja när det
fortfarande återstod ett par omgångar i spjut. Utanför grindarna fick fotbollspubliken
vänta medan idrottsplatsen utrymdes. Spjuttävlingen hann precis avslutas innan fotbollsmatchen tog sin början på utsatt tid.
Den årliga stadslöpningen ”Umeå Runt” som 1961 arrangerades med start och mål
på Gammliavallen blev en fin triumf för IFK Umeå som vann för första gången på 15
år, 10 sekunder före favoriterna IF Vingarna från Örnsköldsvik som hade bröderna
Lage och Sören Tedenby i sitt lag. IFK:s lag: Hans-Erik Edén, Haldo Nilsson, Åke
Lindström, Bengt Persson och Börje Jonsson. I en bil 25 meter före löparna refererade Bengt Forsman loppet över kortvåg till Affe Westman på Gammliavallen, som
förmedlade nyheterna ut i högtalarna. Allt klaffade alldeles utmärkt och publiken fick
en fin ögonvittnesskildring av löparnas prestationer.

Stafett-SM på Gammliavallen 1966. På 4x1500 m blir IFK Umeås svenska mästare.
På bilden till vänster växlar Harry Westman till Karl-Uno Olofsson och till höger lämnar Karl-Uno pinnen till Bengt Persson på slutsträckan som bara har att defilera i mål.
Foton på denna sida ur Idrottsboken 1967.

SM i stafett och SM på 30 000 m 1966
År 1966 arrangerades de allra första SM-tävlingarna på Gammliavallen i form av
stafett-SM och arenan var även start- och målplats för 30 000 m landsvägslöpning. Tävlingsdagar var den 25 och 26 juni, midsommarafton och midsommardagen. Björkarnas
stad visade sig från den soliga sidan och de ljusa midsommardygnen med förläggning
på Lars Färgares och Sävargården uppskattades av lagen från Sydsverige. IFK Umeå
med landslagsmännen Bengt ”BP” Persson och Karl-Uno Olofsson i laget blev för
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andra året i rad
svenska mästare på 4 x
1500 m och
dessutom tvåa
på 4 x 800 m.
Segertiden var
15.48,5. Förutom ”BP”
och Karl-Uno
ingick även
Fredrik Westman och Harry
Westman i det IFK Umeås mästarlag fr.v: Fredrik Westman, Harry Westman, Karlvinnande laget. Uno Olofsson och Bengt Persson.
Landsvägslöpningen 30 000 m löptes efter väg 364 norrut med vändpunkt i trakten av Flurkmark.
6:e man och bäste västerbottning blev Peter Fredriksson, Skellefteå AIK/IF.
Stora SM 1972
År 1971 ersattes de gamla
kolstybbsbanorna på Gammliavallen av allvädersbanor.
Stora SM 1972 på de nylagda svarta allvädersbanorna
samlade under de tre dagarna
totalt 11 000 betalande åskådare och gav genom god
hjälp av Umeå kommun ett
gott ekonomiskt resultat.
Inför tävlingarna hade de
nya banorna kritiserats av
den svenska medeldistansstjärnan Anders Gärderud
för att vara lika hårda som
en asfaltväg (E 4). Men av
de aktiva under SM fick banorna enbart beröm. Bara en
gång tidigare hade Stora SM Stora-SM på Gammliavallen 1972. Torsten Torstenshållits i Norrland nämligen i son, Västerås IK t.h. vann 400 m häck. I bakgrunden
den gamla läktaren (upploppsrakan mot RothoffsväGävle 1915.
gen). Foto ur Idrottsboken 1973.
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Siv Larsson var framgångsrikaste länsbo. Hon blev tvåa på 3000 m och trea på 1500
m. Det bjöds på högklassiga tävlingar med enligt VK banrekord i 30 av 31 grenar (stav
klarade sig) och med åtta mästerskapsrekord! Enligt den samlade pressen genomfördes
tävlingarna på ett alldeles utmärkt sätt av arrangören IFK Umeå med tävlingsledaren
Bengt Forsman i spetsen. Tävlingstiderna hölls perfekt och resultatservicen ansågs vara
bättre än vad Stockholms Stadion och vad andra stora arenor brukade prestera!
Stora SM 1992
När Stora SM för andra gången arrangerades på Gammliavallen i Umeå 1992 blev
det än en gång stor succé för Västerbottnisk friidrott inte bara arrangörs- utan även
resultatmässigt. Idel beröm från massmedia, publik och Sv Friidrottsförbundets representanter för ett förnämligt arrangemang. Trots att publiktillströmningen blev mindre
än beräknad (ca 5000 åskådare under de tre dagarna) blev det ett bra överskott för
arrangörsklubbarna IFK Umeå och Umedalens IF. Det goda ekonomiska utfallet hade
sin grund i ett gediget arbete av Marknadsutskottet på sponsringssidan och att övriga
utskott genom ”hårda nypor” väsentligt bantade sina utgifter i förhållande till budget.
En förutsättning för de lyckade tävlingarna var också drygt 500 idéellt arbetande människors insats. Utan ett öres ersättning ställde man villigt upp som tävlingsfunktionärer
eller skötte försäljning, parkering, entréer etc. Det omfattande idéella arbetet i utskott
och kommittéer under Bengt Forsmans ledning pågick i 2,5 år!
Fyra SM-medaljer till Umeå 1992
Vid SM på hemmaplan i augusti 1992 levde höjdhopparna från Umeå upp till alla
förväntningar. I Patrik Sjöbergs frånvaro tog Patrick Thavelin, Umedalens IF, hem sitt
första Senior-SM med 2.14, i damernas höjd klarade 17-åriga Maria Gruffman-Rönnlund, IFK Umeå alla hinder upp till och med 184 (tangerat distriktsrekord) och erövrade sitt första SM-guld
trots att hon var yngst
och kortast i finalfältet.
Den enda som lyckades
hänga med Maria upp
på de höga höjderna var
landslagskompisen Ingela Sandqvist, Umedalens IF som slutade tvåa
på samma höjd som
Maria. Till detta skall
läggas Umedalens Patrik Sieruns silvermedalj
i stav med 5.01.
Ingela Sandqvist, Umedalens IF (tvåa) och Maria Gruffman-Rönnlund, IFK Umeå (segrare) vid stora SM 1992 på
Gammliavallen.
30

Kalottkamper i Umeå 1978 och 1995
År 1978 avgjordes den årliga Kalottkampen mellan Nord-Sverige, Nord-Finland,
Nord-Norge och Island för första gången i Umeå och andra gången i Västerbotten (i
Skellefteå 1971). Nära 200 friidrottare från de fyra länderna tävlade under två dagar.
IFK Umeå arrangerade tävlingen på Gammliavallen i slutet av juli. Segrare blev Finland på herrsidan och Island på damsidan medan Sverige blev sist i båda klasserna. I
juli månad 1995 avgjordes för andra gången Kalottkampen i Umeå (nu utan Island)
än en gång med IFK Umeå som arrangör. Nord-Sverige slog klart Nord-Finland i
herrkampen och slutade tvåa i damkampen knappt efter Nord-Finland men långt före
Nord-Norge! Tävlingen var även arrangörsmässigt en stor succé för västerbottnisk
friidrott.
Antal friidrottstävlingar på Gammliavallen
Vissa år har det arrangerats 10-15 stora och små friidrottstävlingar på Gammliavallen (t ex under 1980-talet). Under de sista 15 åren handlade det om 5-8 tävlingar per
år varav minst två större tävlingar med ett brett grenprogram som Stora DM, Umeå
Öppna Kommunmästerskap, Ungdoms-DM osv. Till detta kommer kvällstävlingar med
3-8 grenar vid varje tävlingstillfälle (Nolia Cup, Nike Cupen, Personliga Rekordens
Kvällar, Veteran-DM, kasttävlingar etc).
Under de 85 tävlingssäsonger som friidrotten höll till på Gammliavallen arrangerades
det totalt minst 600 tävlingar på arenan. I denna summa ingår ca 25 internationella
friidrottsgalor, ca 25 Stora DM, ca 10 länsmatcher, två Stora SM, ett stafett-SM, två
Kalottkamper etc.
Fem förlorade år
Efter att konstgräset
anlades på Gammliavallen 2004 var
det mer eller mindre
fem förlorade år för
friidrotten i Umeå.
Den stympade arenan begränsade i
allra högsta grad
möjligheterna att bedriva friidrott i Umeå
under sommarhalvåret och gjorde det
omöjligt att arrangera tävlingar med Karl-Uno Olofsson och Gustaf Björklund, starterns medhjälpare
fullt grenprogram, och starter vid allra sista tävlingen på Gammliavallen i juni 2009.
Foto: Ivar Söderlind
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Sista kvällen för friidrott på Gammliavallen den 17 juni 2009 med Anton Lundin IFK
Umeå i täten. Klubbkamraten Kristoffer Österlund t.h. vann det historiska sista 5000
metersloppet med Sporthallen i bakgrunden. Foto: Hans-Olov Lundkvist

allt från distriktstävlingar till svenska mästerskap och internationella tävlingar.
Konstgräset försämrade även möjligheterna att bedriva bra träning för såväl elitfriidrottare som ungdomar. Genom konstgräset blev Gammliavallen oerhört populär
som träningsarena för fotbollen och det var ständiga kollisioner mellan fotbollen och
friidrotten om tränings- och tävlingstider.
Nya Campusarenan har blivit ett lyft för friidrotten i Umeå
Den nya moderna Campusarenan intill IKSU Sportcenter stod klar i september
2010. Den har blivit ett fantastiskt lyft för friidrotten genom radikalt förbättrade
tävlings- och träningsmöjligheter (ingen konkurrens med fotbollen). Nu har Umeås
friidrottsföreningar alla möjligheter att återigen arrangera stora friidrottstävlingar
som Barentskamper, Svenska Mästerskap, landskamper etc. En förutsättning är då
också att den högre funktionärsutbildningen, som blev eftersatt under ”de förlorade
åren” kommer igång på allvar.
Problem med synen
Fotbollslaget hade förlorat med 4 - 0 och lagledaren gick efter matchen
fram till domaren:
- En strålande match!
- Tycker du?
- Ja, absolut! Du skulle ha sett den!
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Kalvträskskidan, världens äldsta skida
Av Bruno Lundström
De arbetade med s.k. frostdikning av en myr i närheten av byn Fäbotjälen, ett par
kilometer från Kalvträsk kyrkby, när de på 1½ meters djup, träffade på några föremål av trä, som låg inbäddade i myrjorden. De tre arbetarna, som gjorde fyndet:
Josef Burlin, Hugo Cederlund och Tyko Lundmark såg tidigt, att trästyckena hade
formen av skidor och förstod, att det var viktigt att ta reda på dessa. De var därför
försiktiga, när de grävde fram dem. Men de anade nog inte, att de trästycken som
de tog upp ur myren, skulle visa sig vara ett unikt arkeologiskt fynd - världens
äldsta skida - som man sedermera med moderna vetenskapliga metoder fastställt
vara betydligt äldre än pyramiderna vid Nilen.
Två skidor och en skovelformad stav
Det konstaterades att fyndet utgjordes av två skidor och en skovelformad stav. Förutseende nog mättes föremålen på fyndplatsen, medan båda skidorna var hela. Varje
skida var 204 cm lång och 15½ cm bred. Skovelstaven mätte 156 cm. När objekten
sedan transporterades till en bod i Fäbotjälen, vittrade tyvärr den ena skidan nästan
helt sönder så att endast fragment återstod, medan den andra skidan och staven
– lyckligtvis nog - förblev intakta.

Kalvträskskidan, daterad till år 3200 f. Kr. på Västerbottens museum i Umeå har utsetts
till Klenod 2010. Bakom utmärkelsen står Sveriges museer och syftet är att lyfta fram
det svenska kulturarvet. Sammantaget var det 33 bidrag som anmäldes till tävlingen.
Priset i tävlingen består av en specialdesignad monter, värd upp till 75 000 kronor
Foto: Ur Västerbotten 3/93
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Enligt en artikel i årsskriften På Skidor 1933, skriven av Gösta Berg, expert på förhistoriska skidor, gjordes fyndet år 1924. År 1975 intervjuade historieforskaren Ernst
Westerlund Josef Burlin, den ende då levande, som var med och fann skidorna. Vid
den intervjun framkom uppgiften, att det mest troligt var på hösten 1923, som skidorna
och staven hittades och att föremålen förvarades i Fäbotjälen över vintern. Men eftersom den intervjun ägde rum många år efter påträffandet och då Ernst Westerlund
under samtalet nämner årtalet 1923 för Josef Burlin och därigenom kan ha påverkat
årtalsbestämningen, så behåller Skidmuseet tills vidare 1924 i sina handlingar som
det år då fyndet gjordes.
Lämnades till Västerbottens museum 1925
Klart är att det var år 1925, som skidorna och den skovelformade staven lämnades
till Västerbottens museum på Gammlia, där de registrerades som inventarienummer
B 1377. August Högdahl, Åsträsk, skogsfaktor vid Robertsfors AB var den som såg
till, att föremålen kom till museet.
År 1930 gjordes pollenanalyser dels av torvrester på skidorna och staven, dels av prover från fyndplatsen. Med hjälp av resultaten vid dessa undersökningar konstaterade
man, att föremålen var cirka 4000 år gamla. När sedan kol-14-metoden - med vars
hjälp åldern på organiskt material kan bestämmas – började användas, resulterade
det i nya intressanta fakta.
Äldre än Egyptens pyramider
Skidan från Kalvträsk visade sig vara 5200 år gammal. – Den kan dateras till år 3200
f. Kr och är alltså 500 år äldre än de äldsta pyramiderna i Egypten.
Att Kalvträskskidan kunnat bevaras så lång tid beror på att syretillförseln i den myrmark, som föremålen legat i, praktiskt taget varit lika med noll. För att bevara skidor
i bättre skick längre tid, hände det, att man förr i tiden lade ned dem i myrmark över
sommaren.
År 1992 gjorde museet i samarbete med bl.a. Skogshögskolan i Umeå en s.k. mikrosnittundersökning av Kalvträskskidan. Av denna framkom, att skidan är tillverkad av
s.k. tjurved av tall. Det visar, att den som år 3200 f. Kr tillverkade Kalvträskskidan,
var kunnig, eftersom ”skidfabrikanter” i alla tider ansett tjurved av tall vara utmärkt
ämne vid tillverkning av användbara skidor, det vill säga skidor som är hållbara och
lätta att ta sig fram på.
När det gäller Kalvträskskidan har ämnet från tjurveden dessutom tagits ut med stående årsringar (kantved), vilket lär göra det lättare att styra skidan i snön. Hos andra
tillvaratagna forntida skidor, liksom vid senare skidtillverkning har ämnet, när tjurved
använts, tagits med liggande årsringar (s.k. flaskved)
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Hål för bindslets fästande
Speciellt för Kalvträskskidan är de ”fyra vertikala, parvis anbragta, hål för bindslets
fästande” som finns i mitten av skidan. På skidans ände kan man se två - parvis placerade - hål. Mellan dessa hål har sannolikt remmar dragits som bindslen. Liknande
bindningsmodell har inte påträffats någon annanstans i Norden, men på flera platser
i gränstrakterna mot sibiriska Ryssland bl.a. hos samojeders och ostjakers land har
fynd av forntida skidor visat att just den typen av bindningsmetod använts. Hur har
den kunskapen spritts? Den borde tyda på att förbindelser tidigt funnits mellan folk i
norra Sverige och österut liggande områden i norra Europa och Asien
Kalvträskskidan är spetsig och tunn framtill. Baktill är den grövre och tvärt avskuren.
På översidan kan man se en markerad rygg, medan undersidan är planslipad och detta
- menar experterna - tyder på att skidan inte har varit klädd med skinn. Däremot har
de som en gång i tiden nyttjade skidan, med råhud lagat de sprickor, som uppstått
på översidan.
De som färdades på skidor förr i tiden – oftast jägare och samer - hade i vanligaste fall
endast en stav. Den ena änden av staven var utformad till en skovel för att användas
till att skyffla snö till lägerplatser, fällor och snaror, söka igen renlav m.m. Den andra
änden var spetsig och kunde nyttjas som vapen vid jakt, kolla tjockleken på sjö- och
havsis och säkerligen till mycket annat.
Kalvträskskidans stav har samma avlånga form på skoveln, som man finner på stavar
i samisk kultur, men även hos forntida stavar, som tillvaratagits så långt österut som
på ostjakernas marker. Experter har konstaterat, att Kalvträskskidans skovelstav
bearbetats med stenverktyg, medan man inte hittat några sådana spår av bearbetning
på skidorna.
Kalvträskskidan är Skidmuséets största raritet
När Svenska Skidmuseet, som tidigare fanns vid Fiskartorpsbacken i Stockholm,
inrättades på Gammlia i Umeå 1962, blev Kalvträskskidan dess största raritet och den
förvaras numera i en särskild monter på museet. År 1992 var Kalvträskskidan utlånad
till världsutställningen i Sevilla, där den väckte påtagligt stort intresse.
Under åren 1954 – 2004 arrangerades till minne av Kalvträskskidan 42 Kalvträsklopp
med start på Kalvträskets is och mål i Burträsk (60 km).
Källor: Gösta Berg: Förhistoriska skidor i På Skidor 1933
Kenneth Åström: Skidan från Kalvträsk i Västerbotten 3/93
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Efterskrift:
När jag slår upp Kalvträskskidan via Goggles på Wikipedia, berättas att den ena av
skidorna skulle ha hittats två år senare (dvs. 1925 eller 1926), när man anlade vägen
från Fäbotjälen till landsvägen Burträsk-Åsträsk–Kalvträsk. Den fyndplatsen anges
ha legat några hundra meter från den första. I Kenneth Åströms utmärkta artikel i
Västerbotten 3/93 om ”Skidan från Kalvträsk” finns ingenting som tyder på att de
två skidorna skulle ha hittats vid olika tillfällen.
Vad är det som styrker Wikipedias version av när fyndet av Kalvträskskidan gjordes
(ändrades så sent som 12 juli 2008?)
De läsare som har information om detta, hör av er till mig!
Adress: Bruno Lundström, Norrbölegatan 11, 931 41, Skellefteå 0910-152 46
E-mail: t.bruno.lundstrom@telia.se

Kalvträskskidan förvaras på Västerbottens museum i Umeå. Den blev årets klenod
2010

Alltid aktuella visdomsord
Pierre de Coubertin, initiativtagare till de moderna olympiska spelen formulerade inför OS i Berlin 1936 den olympiska tanken och tävlingarnas ledstjärna: ”Huvudsaken är inte att vinna utan att delta, ty det väsentliga i
livet är inte att segra utan att kämpa väl.”
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Idrottscaféträff med Vindelns IF 100 år
Av Lars Lindgren
Västerbottens idrottshistoriska sällskap hade den 24 november 2009 en träff i
Vindeln och gästade då Vindelns IF, som hade firat 100-årsjubileum 2008. Sexton
personer 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.
Annat än den gamla skrubben
Det är verkligen något annat än den gamla ”Skrubben”, var det någon som tyckte
och berättade att ”Skrubben” var den gamla hallen i Vindeln. Från en jubileumsskrift
från 1958, då Vindelns IF fyllde 50 år, och från flera av mötesdeltagarnas berättelser
fick vi veta följande:
”Den 21 februari 1908 samlades å folkhögskolan i Vindeln ett 35-tal för föreningens
bildande intresserade personer.” Föreningen bildades och fick namnet Degerfors
Ungdomsförenings Idrottsklubb. Ett år senare antog föreningen namnet Vindelns
Idrottsförening och vid årsmötet 1911 fick den namnet IFK Vindeln. I mars 1922
beslutades på nytt om en namnändring och nu blev det Vindelns Idrottsförening,
Vindelns IF.
Idrotter i början
Redan i stadgarna från 1908 beslutades om vilka idrotter föreningen skulle bedriva.
Det skulle vara friidrott, fotboll, skidor (längd och backhoppning), och eventuellt (!)
skridskor. Redan den 3 mars 1908 anordnades en tävling och då handlade det om
längd och backhoppning. ”Backtävling med stup” som det kallades.
Så småningom kom även andra idrotter upp på
VIF:s program. Cykel fanns med 1930-1938
och redan 1930 deltog föreningen i cykel-DM.
1934 stod Vindelns IF som värd för distriktsmästerskapet, då med tolv egna cyklister. En
av dem, Sven Johansson, blev tvåa på 10 km
och trea på 50 km i C-klassen.
Östvallen invigdes 1938
Friidrotten var inte särskilt framträdande under de första 50 åren och naturligtvis berodde
det till stor del på att ordentliga löparbanor
saknades ända fram till 1938. Då, på för- Orienteringskurs för juniorer i Vindeln
sommaren, invigdes en idrottsplats med fina ”Skojigt i skogen”. Foto: Ur Vindeln
IF:s jubileumsbok 1958

37

banor med en tävling med deltagande av länets friidrottselit. I mitten av sjuttiotalet
hade Vindeln på Östvallen till och med tävlingar med deltagande av världseliten. I
kultävlingen lär det ha förekommit att endast en stöt var kortare än 20 m. I diskus
deltog den svenske mästaren Ricky Bruch (mästare elva gånger i diskus, två gånger i
kulstötning). Bruch tog bland annat ett OS-brons och var delad innehavare av världsrekordet i diskus några år i början av 1970-talet. Det största namnet inom Vindelns
friidrott är enligt jubileumsboken från 1958 Sven Edlund (blev skoldirektör i Umeå).
Edlund vann bland annat DM i diskus 1928-1931.
Orientering kom i gång på allvar i mitten av 40-talet och det första klubbmästerskapet arrangerades 1947 och under femtiotalet hade klubben flera framgångsrika
”skogslöpare”.

Vindelns fotbollskämpar ur det gamla gardet. Foto: Ur Vindeln IF:s jubileumsbok
1958

Komet i fotboll 1923
Fotbollen var tidigt en stor idrott inom VIF och 1923 dök Vindelns IF upp ”som en
komet genom att besegra Byske/Ytterfors IF med 2-1 i en match, som spelades i
Skellefteå”. Fotbollen gick ”i vågor” och 1924-1926 var det liten verksamhet, men
därefter kom ett nytt gäng spelare att få föreningen på fötter på nytt och laget vann
kustserien både 1950 och säsongen 1952-1953. När VIF var som bäst spelade laget i
division 4. Göran Windelhed ansågs av mötesdeltagarna från VIF vid caféträffen ha
varit klubbens bäste spelare.
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Windelhed sysslade med flera idrotter,
bland annat även utförsåkning.
Issporterna fick sin första isbana hösten
1944. Den låg på det nuvarande torget.
Det stora genombrottet för ishockeyn
kom säsongen 1946-1947 och vintern
därpå deltog VIF för första gången i
seriespel, Vindelserien, med lagen IFK
Holmsund, Lycksele, Vindeln och Vännäs. Vindeln slutade trea.
Göran Windelhed, Vindelns IF var framSkidor utför och på längden
gångsrik i flera sporter bl.a. utförsåkning
Anders Holmström vann seniorernas SM
på skidor. I fotboll spelade han i länslaget i
i storslalom 2001 och är klubbens ende början av 1950-talet.
svenske seniormästare. Ett komplicerat Foto: Ur Vindeln IF:s jubileumsbok 1958
benbrott satte sedan stopp för Holmströms fortsatta tävlande. Alpin skidsport är, även frånsett Holmströms framgångar,
en av de stora idrotterna inom Vindelns IF. Föreningen stod som arrangör av SM i
slalom 1951. Det blev ett lyckat arrangemang. Segrare då blev Sarah Thomasson, Åre,
och Olle Dahlman, Leksand. Vindelns egen Karl-Erik Lindgren blev 13:e man.
Längdåkningen har självfallet en stor plats i föreningens historia och det största namnet
är Hjalmar Blomstedt. När Artur Häggblad vann Vasaloppet 1935 åkte Blomstedt i
mål på samma tid som Häggblad, som dock dömdes som segrare. I SM tog Blomstedt lagsegern på 50 km i Hudiksvall 1929. Vindelns lag bestod av Anton Stenberg,
Hjalmar Blomstedt och Ludvig Grahn. Vindeln vann även tvåmannalaget. Stenberg
tävlade då som oldboy och vann den klassen och blev trea i hela tävlingen efter PerErik Hedlund, Särna, och Ivan Lindgren, Lycksele. Blomstedt blev totalfyra. I DM
tog Anton Stenberg fem segrar men alla för IFK Umeå.
I juniorernas skid-SM 1959 vann Vindelns IF herrstafetten med laget Hans Brännström, Melker Granström och Lars-Erik Wilhelmsson. Brännström vann första
sträckan stort och Wilhelmsson blev tvåa på tredje sträckan. Hösten 1950 bildades
en bordtennissektion. Verksamheten låg nere 1952-1955 på grund av bristande intresse, men hösten 1956 nybildades sektionen. En konståkningssektion bildades 1947.

En spelare kort
Jag avslutar med en historia, som en av VIF:arna, Björne Persson, berättade.
– Vi skulle spela en fotbollsmatch och samlades vid järnvägsstationen för att åka i
väg. Då upptäckte vi att vi var bara tio man. Vi var alltså en spelare kort. Tågets eller
rälsbussens förare var hygglig och väntade ungefär tio minuter över avgångstiden, så
att vi fick en chans att lösa problemet. Efter en stund såg vi en kille komma gående
från andra sidan älven. När han kom fram pratade vi med honom och han visade sig
vara villig att ställa upp. Problemet var löst. Så kunde det vara förr i tiden.
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Konståkerskor i början av 1950-talet. Foto: Ur Vindeln IF:s jubileumsbok 1958
Lennart Nilsson t v och Per
Eriksson berättade idrottsminnen vid caféträffen i Vindeln
i november 2009. Foto: Lars
Lindgren

Den imponerande skyttehallen i Fritidscentrums lokaler i
Vindeln. Foto: Lars Lindgren
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Idrottscaféträff i Skellefteå Kraft Arena 2010
Av Ivar Söderlind

Tisdagen den 2 februari 2010 var det
idrottscaféträff i Skellefteå under rubriken
”Skellefteå Kraft Arena och ishockeyhistoria i Skellefteå”. Inledningsvis samlades
de tio deltagarna i Pressrummet två trappor upp där Åke ”Skruven” Markström
(under 1960-talet duktig back) berättade
om Skellefteå AIK:s ishockey och klubbens
ishockeyarenor genom tiderna.
Norrvalla med sina snöläktare
”Skruven” kom bland annat in på utomhusrinken vid Norrvalla med sina snöläktare
där Skellefteå AIK spelade sina allsvenska
matcher fram till 1966 då Skellefteå Isstadion stod klar. Under 2007 genomgick
byggnaden en omfattande ombyggnad och
Skellefteå Kraft köpte rättigheterna till
namnet.

Åke ”Skruven” Markström berättar om
Skellefteå AIK:s anrika ishockeyhistoria
och klubbens ishockeyarenor genom
tiderna. Foto: Ivar Söderlind

Grundlig genomgång
Under den rundvandring som följde fick
deltagarna en grundlig
genomgång av det
mesta som är värt att
veta om denna imponerande byggnad.
Avslutningsvis beskådades utställningen
”Guldhjältarna” med
material och fakta
om Skellefteås mest
framgångsrika idrottare genom tiderna.
I utställningen har I Skellefteå Kraft Arenas pressrum får deltagarna en genomsjälvklart ishockeyn gång av arenans historia. Fr v Leif Stening, Kjell-Göran Marklund, Bruno Lundström och Lars Öster.
en central plats.
Foto: Ivar Söderlind
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Idrottscafeträff i Umeå med Toini och
Assar Rönnlund 2010
Av Lars Lindgren
VIS, Västerbottens idrottshistoriska sällskap, hade efter sitt årsmöte i IFK Umeås klubblokaler på
Hyggesvägen den 20 april 2010 en
av sina idrottscaféträffar. Denna
gång gästades träffen av Toini och
Assar Rönnlund. Paret Rönnlund
berättade för de 22 mötesdeltagarna på ett underhållande sätt
om sina mycket framgångsrika
skidliv.
Flyktingbarn från Finland
Toni berättade bland annat om hur
hon som sexårigt flyktingbarn kom Ivar Söderlind, Toini och Assar Rönnlund under
till Värmland från Finland. Hur hon idrottscaféträffen den 20 april 2010.
redan från barn- och ungdomsåren Foto: Hans-Olof Lundkvist
var framgångsrik inom ett flertal
idrotter och hur det blev just längdåkning, som hon kom att satsa på. Hennes klubb blev IFK Likenäs fram till den stora
säsongen, 1967-1968 med två OS-guld, då hon representerade Skellefteå SK.
OS-guld 1968 och 1964
Trots att Toini hade mycket annat att berätta blev det ändå, på mötesdeltagarnas
begäran, så att tonvikten hamnade på
1968, då Toini vann båda distanserna, 5
och 10 km; i OS och dessutom hade bästa
sträcktiden av alla i stafetten, där Sverige
blev tvåa.
Assar har 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 Toini Gustafsson (Rönnlund) vann både 5
och 10 km vid OS i Grenoble 1968.
ordnade guld till Sverige.
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Assar Rönnlund avled den 5 januari 2011
VIS: s caféträff i april 2010 blev sista gången som Assar Rönnlund ställde upp i
officiella sammanhang och på sitt vanliga lågmälda och sympatiska vis berättade
skidminnen trots att han var märkt av sin sjukdom. Assar, som under hela storhetstiden 1957-1970, tävlade för IFK Umeå, är en av länets allra framgångsrikaste
idrottsutövare genom tiderna och en legend inom svensk skidsport. Han nådde sina
framgångar genom sin enorma vilja, träningsintensitet och goda förstånd. Bland
alla hans meriter märks OS-guld och OS-silver i stafett, OS-silver på 50 km, VMguld på 15 km och stafett, VM-silver på 50 km, fyra segrar i Lahtis, två segrar i
Holmenkollen, en seger på 30 km och fyra segrar i stafett i Svenska Skidspelen,
13 individuella SM-tecken samt en seger i Vasaloppet 1967. Svenska Dagbladets
bragdmedalj fick han 1962 för sina dubbla guld vid VM i Zakokpane. Efter skidkarriären var han under 20 års tid sportradions mycket uppskattade expertkommentator.
Ivar Söderlind
En festlig bild från
SM i Luleå 1963. Assar har i tremilsloppet
kört förbi den en minut
tidigare startande Sixten Jernberg. Assar
delade segern i loppet
med Ragnar “Föllinge”
Persson.

Bland Assar Rönnlund stora segrar
1962, förutom hans VM-guld, var
segern i Holmenkollens klassiska
femmil.
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Idrottscaféträff i Norsjö med fotbollens pionjärer
2010
Av Lennart Enkvist, Norran
Dubble olympiske guldmedaljören
Martin Lundström var en av deltagarna på en cafékväll med idrottsminnen i Norsjö den 26 oktober
2010. ”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.

Vid Idrottscafeträffen i Norsjö deltog fr v Birger
Boström, Martin Boman, Lars Andersson,
skymd Torsten Nilsson och Johan Berg.
Foto: Lennart Enkvist, Norran

Visade lagbilder
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 med Torbjörn Olsson och Martin
Lundström som kunniga guider. Bakom arrangemanget
stod Västerbottens IdrottsFr v Torsten Nilsson, Johan Berg, Gunnar Brännström,
historiska sällskap.
Birger Boström, Martin Lundström, Yngve Dahlberg,
Augustin Nilsson och skymd Robban Tedestedt.
Foto: Lennart Enkvist, Norran
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Fotbollslag från Norsjötrakten
Sammanställt av Birger ”Bibo Boström och Eskil Tåg
På uppdrag av Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap inledde vi under våren
2010 en övergripande dokumentation över idrottsutövandet i Norsjö kommun med
fokus på ”byafotbollens” utveckling från slutet av 1920-talet fram till början av
1950-talet.
Ingen tidigare samlad dokumentation om denna tid finns att hämta.
Under sommaren och hösten 2010 intervjuades äldre personer i de olika byarna.
Genom deras personliga berättelser gavs en bild av idrottens (fotbollens) utveckling
men även om hur tidsandan, religionen, ekonomiska förutsättningar och befolkningsutvecklingen påverkade idrotten i byarna.
De personer som intervjuades var:
Gunnar Larsson, Hemmingen, 98 år
Augustin Nilsson, Hemmingen, 80 år
Lars-Erik Nilsson, Hemmingen
Martin Lundström, Tvärliden, 92 år (var under 1930-talet målvakt i Kattisberg)
Daniel Lundström, 95 år, avled 2011-02-18 (Kvammarns och Lillholmträsks
fotbollslag)
Hubert Boman, 90 år (Lillholmträsk och Kvarnåsens fotbollslag)
Martin Boman, 82 år (Lillholmträsk och Kvarnåsens fotbollslag)
Johan Berg, 83 år (Kvarnåsens fotbollslag)
Lars Andersson, 83 år (Åmlidens fotbollslag)
Kurt Brännström, 84 år (Bjursele fotbollslag)
Jan Brännström, 67 år, avled 2010-12-08 (Bjursele och Norsjö fotbollslag)
Sammanställningen av intervjuerna kommer att sparas på Folkrörelsearkivet i Umeå.
Intervjumaterialet skall kompletteras med bilder av de intervjuade och av de fotbollslag
som omnämns i intervjuerna. Vi lyckades få fram intervjupersoner från alla Norsjöbyar
där man spelat fotboll utom från Fromheden och Bjurträsk. Genom intervjuerna fick vi
ändå fram viss information om fotbollen där. Fotbollsbilderna med laguppställningar
kan vi redan nu presentera här i Visuellt.
Den fanatiske fotbollssupportern
På fotbollsmatchen:
- Du har en tom stol bredvid din, vems är det?
- Min frus, men hon kunde inte komma, hon avled förra veckan.
- Kunde du inte ta med en vän eller släkting?
- Nej, de är alla på begravningen!
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Åmlidens första fotbollslag.
Stående fr.v: Bengt Söderström, Ragnar Ström, Alrik Söderström, Folke Eriksson,
Uro Anderstedt, Hjalmar Andersson och Henning Andersson. Knästående fr. v: Nils
Ström, Engelbert Ström, Valdemar Eriksson och Daniel Åström.

Åmlidens fotbollslag från 1940-talet

Bilden av Åmlidens fotbollslag från Västra Högkulla är från mitten av 1940-talet. Det
ordnades matcher innan det fanns någon fotbollsplan. Det blev då på eftersommaren
sedan höet hade körts in och då det fanns någon bra gräsplätt att spela på. Mellan
åren 1945 och 1950 spelade laget i en byaserie där alla matcher avgjordes i Norsjö
där Åmliden vann 1948.
En fotbollsplan anlades på västra Högkulla där Henning Boman ställde upp med
traktorkörning. Den blev för liten så 1949 flyttades planen till den plats där den finns
dag.
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Hemmingens Fotbollslag 1932

1. Adolf Nilsson 2.Sigfrid Alm 3.Gustav Lindfors 4.Ragnar Andersson 5.Uno Larsson 6.Östen Berglund 7.Manfred Alm 8. Mauritz Lindfors 9.Gunnar Larsson 10.Valdemar Larsson 11.Gustav Lindfors
Hemmingens vann vid detta tillfälle över Kalvträsk med 4-0. Spelplats var ”Sandström deri bränne”.

Kvarnåsens fotbollslag
från slutet av 1940-talet
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Kattisbergs fotbollslag omkring 1937

Längst upp fr.v. Johan Bergström, Helge Edenström, Albert Bergström, Ludvig Ederlöv,
Bror Emilsson, Sten Emilsson( i kostym) Knästående fr. v. Axel Bergström, Lambert
Bergström, okänd, Martin Lundström, Karl Källströmer, okänd. Fotoägare: Moster
Evalda Bergström

Lillholmträsk BK:s fotbollslag

Stående i bakre raden från vänster Sigvard Enberg, Hilding Holmström, Sture Mursch,
Martin Boman och Uno Boman. I mittre raden från vänster Börje Boman, Per-Erik
Holmström och Göran Bränström. Främre raden från vänster Ansgar Holmström,
Alexander Holmström och Hubert Bohman.
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Rislidens fotbollslag från 1940-talet

Övre raden från vänster Hy Gunnar Brännström, Hi Göran Nilsson, Ch Göte Nilsson,
C Alner Nilsson, Vi Harry Andersson, Vy, Emil Jacobsson. Knästående från vänster:
Hhb Einar Jacobsson, Hb Joel Brännström, Mv Åke Nilsson, Vb Rune Nilsson, Vhb
Erik Lundgren. Bilden är från Risliden innan de hade en fotbollsplan i mitten/slutet av
1940-talet. Det blev en gräsplan efter ”slotten”.

Bjursele Bollklubb 1955

Övre raden fr. v: Edvin Boman, Åke Lundberg, Tore Almgren, Kurt Brännström ,NilsJohan Almgren, Arne Larsson, Stig Almgren. Nedre raden: Sven Andersson, Hugo
From , Elmer Alm, Tore Sjölin, Torbjörn Almgren.
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Idrottscafeträff om innebandy i Umeå mars 2011
Av Lars Lindgren
− Innebandyns ledord ska vara dessa tre: ” Roligt, enkelt och tillgängligt”.
Det betonade Västerbottens innebandyförbunds ordförande Stefan Hildingsson,
när VIS, Västerbottens idrottshistoriska sällskap, hade bjudit in till en caféträff i
Guldrummet i Gammiahallen i Umeå den 9 mars 2011. Rubriken för träffen var
”Västerbottens Innebandyförbund 25 år”.
Började i slutet av
1960-talet
Hildingsson lotsade tillsammans med Anders Hedman,
pionjär inom innebandyn,
och Patrik Eklund, tränare i
Umeå City IBK, den drygt
15 personer starka mötesgruppen genom innebandyns
drygt 25 år långa historia.
− Innebandyns historia börjar
egentligen redan i slutet av
1960-talet, då en grupp från
Göteborg gjorde en resa till
Holland och kom hem med
idéer efter att ha bevittnat
landhockey, berättade Hildingsson.

Stefan Hildingsson och Anders Hedman, pionjärer
inom innebandyn, lotsade den drygt 15 personer
starka mötesgruppen genom innebandyns historia.
Foto: Ivar Söderlind

Tog fart under 1980-talet
I Västerbotten tog utvecklingen fart under 80-talet, men redan på 70-talet hade ett
fritidsgårdsgäng i Umeå kommit i gång med innebandy under namnet Böle Boys.
Tennisspelarna i stan var också med tidigt och ett av de bästa exemplen på det är
Patrik Eklund, en gång duktig tennispelare i Umeå Tennisklubb, numera något av
länets herr innebandy.
– Sportens allra första trevande steg i Umeå togs på fritidsgårdarna, sade Patrik Eklund
och berättade om den nästan otroliga utveckling innebandyn har genomgått i länet
och då kanske främst i Umeå.
− Ja, vi har här i stan fyra elitlag och extra roligt är att vi har hela 37 procent tjejer.
I riket är det ungefär 25 procent, fyllde Hildingsson i och betonade, att det är helt
motiverat att kalla Umeå för innebandyns huvudstad.
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Riksförbund 1981
Innebandyn fick eget riksförbund 1981 och valdes
in i Riksidrottsförbundet 1985. Eget distriktsförbund bildade västerbottningarna 1986. Antalet
licensierade spelare ligger nu på cirka 6 500.
− Vårt första VM spelades 1996 med bland
annat match i Skellefteå. Skellefteå har varit
mycket framgångsrik i innebandy. Tog bland
annat SM-brons redan 1990/91, berättade Stefan
Hildingsson. De framgångsrikaste klubbarna i
Umeå just nu är Iksu, IBK Dalen och Umeå City
IBK. Sporten finns också representerad på RIG,
riksidrottsgymnasiet på Dragonskolan.
Utrustning och regler
Vid caféträffen diskuterades inte bara den direkta
verksamhetens utveckling. Även utrustningens
förändring och då inte minst klubbornas för- Västerbottens Innebandyförbunds
ändring från de mjuka plastklubborna, som man ordförande Stefan Hildingsson
spelade med i början, till dagens moderna klubbor. med en affisch/tavla från VM 1996
Reglerna, som i början kunde variera från match Foto: Lars Lindgren
till match, var också uppe till diskussion.
Innebandyn hade i början och en tid framåt lite svårt att bli accepterad. Den sågs lite
som en lek, en motionsform och något som inte platsade bland de ”riktiga” idrotterna, men den har nu blivit en fullvärdig medlem inom idrottsfamiljen med berättigat
utrymme på tidningarnas sportsidor.
Som avslutning fick caféträffens deltagare se elitmatchen mellan Superligans ledare
Warberg och Umeå City IBK. Matchen slutade med förlust för Umeå City, 4-10.

Bertil Strandberg,
Jonny Hjelm m fl. är
intresserade åhörare
vid caféträffen. Foto:
Ivar Söderlind
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Efter idrottscaféträffen fick deltagarna se elitmatchen Umeå City - Warberg som
slutade 10 - 4 till bortalaget. Foto. Kenneth Sandelin

Föredragande Patrik Eklund i bakgrunden. Sittande från vänster Per Oscarsson, Erik
Höök, Christer Lindvall och Roger Boström. Lägg märke till det goda fika som länets
Innebandyförbund bjöd deltagarna på. Foto: Ivar Söderlind
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Västerbottningar m. fl. i längdvärldscupen
Av Lars Lindgren
Världscupen i längdåkning på skidor är faktiskt inte äldre än från början av 1980-talet,
men cuphistorien börjar egentligen redan
1973/1974. Då började det föras poäng i
vissa tävlingar i något som kallades Världscupen på skidor. Den som får anses vara
initiativtagare är en tysk journalist, Werner
Kirchhofer.
De första åren
De första åren kördes cupen som inofficiell
och enbart i herrtävlingar. Efter några år blev
det efter två försökscuper en officiell världscup
för både damer och herrar. I försökscuperna
var även damerna med. Thomas Wassberg
vann den inofficiella cupen 1976/1977 och
Sven-Åke Lundbäck 1977/1978.
Officiell cup 1981/1982
Så var det då dags, 1981/1982, för en officiell
cup och sedan dess har vi haft cuptävlingar
varje år. Det kan säkert vara intressant att se
om de västerbottniska åkarna har lyckats sno
åt sig några världscuppoäng. En som snodde
åt sig massor av poäng (nästan tre tusen)
och som med två totalsegrar (2000/2001
och 2001/2002) är en av cupens stora är
Per Elofsson, Röbäckaren som tävlade för
IFK Umeå. Per har även bland annat en
fjärde- och en femteplats totalt i cupen och
han tog elva delsegrar, sex andra- och sex
tredjeplatser.

Sven-Åke Lundbäck fick efter en vallningsmiss nöja sig med 7:e plats vid VM på
15 km i Falun 1974.
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Thomas Magnusson har passerat Ivar Formo, Norge och
stakar mot VM-guld på 30 km i
Falun 1974.

Per Elofssons första
cupseger 1998
Jag hade förmånen att på plats bevittna
Per Elofssons första cupseger. Det var
i finska Muonio hösten 1998, där han
satte hela världseliten med bland andra
den suveräne norrmannen Björn Dählie
på plats i ett lopp över tio kilometer i fri
stil. Och i stafetten, som Per avgjorde
till svensk seger, vann han den sista
sträckan med över 50 sekunder.
Elofsson tog under sin relativt korta
seniorkarriär tre individuella VM-guld
och sju segrar individuellt i SM.
Antonina Ordina tia i
världscupen
När det gäller västerbottniska damer
är Antonina Ordina störst med drygt ett
tusen poäng. Antonina representerade
då SK Tegsnäspojkarna och blev totalt
som bäst tionde i cupen (1998/1999).
Ordina lyckade aldrig vinna något
cuplopp men tog tre andraplatser och
fem tredjeplatser. I SM vann Antonina
Ordina 22 individuella segrar varav 14
för Västerbotten.

Per Elofsson t.v slog Björn Dählie, Norge på 10
km vid världscupen i Muonio 1998.

”Jalle” Svensson först 1974
Men låt mig ta det från början. Poängsättningen har varierat genom åren men
nu tycks det ha blivit klart hur man vill
ha det. Första plats ger numera 100
poäng och 30:e plats ger en poäng.
Den allra första västerbottenspoängen
tog Skellefteås Jarl Svensson i den andra cuptävlingen (inofficiell) i januari
1974. Det var i Le Brassus i Schweiz
som ”Jalle” blev fyra i ett femtonkilo- Antonina Ordina tävlar här för Sverige vid OS i
meterslopp. Säsongen därpå blev Jarl Lillehammer 1994. Som bäst blev det 7:e plats
Svensson 20:e på femmilen i Lahtis. Då på 15 km. Foto: Idrottsboken 1995.
var det bara tjugo åkare som fick poäng
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och 20:e plats gav alltså
en poäng. Jarl har en
notering till och det är
från Le Brassus vintern
1976/1977. Han blev då
19:e man på 15 km.
”Wäppa” åtta i Reit
im Winkl 1977
Erik Wäppling, IFK
Umeå och Skellefteå
SK, har också tre poängnoteringar i den inofficiella cupen. Erik
har en åttonde, en elfte
och en 16:e plats. Åttondeplatsen tog Erik
på 15 km i Reit im Winkl Fr. v Jarl Svensson, Erik Wäppling och Tommy Lundberg.
1977. Skellefteås Tommy Stafettsegrare för Skellefteå Skidklubb vid SM i Sundsvall
Lundberg har en åttonde- 1977.
plats som bäst bland fyra
noteringar. Tommy blev åttonde man på femmilen i Lahtis-VM 1978. VM räknades
då in i cupen. Tommys övriga poängplaceringar är 14:e, 15:e och 19:e man.
Kent Burman, IFK Umeå, blev 16:e man i Falun 1977 och fick för detta fem poäng.
Björn Risby, även han IFK Umeå, tog åttonde plats på tremilen i Svenska skidspelen
i Falun 1978. Risby har dessutom en 19:e plats att räkna. Den tog han i ett tremilslopp
i Kavgolovo i januari 1979. I Düsseldorf i december 2010 blev det fem poäng för
Markus Ottosson, IFK Umeå.
Dampoäng
Västerbotten har även några dampoäng från tiden före den officiella cupen.
Ann-Katrin Karlsson, IFK Umeå, tog 20:e plats i Furtwangen i Västtyskland i januari
1978 och Stina Karlsson, SK Järven, blev 18:e i Klingenthal i Östtyskland i januari
1981. I den tredje officiella cupen blev Kristina Hugosson, Sorsele SK, 19:e i ett
millopp i Autrans i december 1983. Linn Sömskar, IFK Umeå, tog i december 2010
elva poäng i sprint Düsseldorf.
Jörgen Brink och Anders Högberg i poängtagen
När den officiella cupen startade fick vi vänta länge på västerbottniska poäng. Ordina
tog poäng 1994 och Per Elofsson började samla poäng fyra år senare. Jörgen Brink,
IFK Umeå, tog vintern 1999/2000 58 cuppoäng. Brink tog sedan drygt 200 poäng
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2001/2002 och året därpå blev det
över 500 poäng för Jörgen, inklusive
strykpoäng. Jörgen Brink blev 2003
fyra totalt i världscupen. Den vintern
var hans stora säsong med bland
annat två individuella brons samt
stafettbrons i VM. Dessutom två
SM-silver. I världscupen tog Jörgen
Brink poäng även 2004, 2005 och
2006. Mest poäng under dessa tre
säsonger blev det för honom 2004.
Brink vann en delseger i cupen och
tog två andra- och två tredjeplatser.
Anders Högberg, som fortfarande
är kvar i IFK Umeå, har cuppoäng
under fem säsonger, 2001-2005.
Mest blev det vintern 2004 då An- Jörgen Brink på tremilen vid World Cup i Umeå 2004.
ders fick ihop 207 pinnar. Högberg Foto: Hans-Olov Lundkvist
har som bäst tre tredjeplaceringar i
cuptävlingar. I VM i Lahtis 2001 blev Anders femte man och bäste svensk i fristilssprinten.
WC-poäng i Vasaloppet
Lars Carlsson, IFK:are även han, har tre år (2002, 2003 och 2005) med poäng och som
bäst 15:e plats. Peter Edén tog i IFK-dressen poäng både 2004 och 2005 och Peter
har som bäst elfte plats (sprint, Stockholm, 2004). Lyckseleåkarna Martin Rosvall
och Johan Sandberg fick WC-poäng 2006 tack vare insatserna i Vasaloppet, som detta
år ingick i världscupen. Martin fick 13 poäng för 18:e plats och Johan fick en poäng
för sin 30:e plats.

Anders Högberg har tre
tredjeplatser i världscupen.
Här i Piteå 2009.
Foto: Johan Eriksson
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In memorium
Leif Hellgren – den engagerade spjutkastaren,
idrottsledaren och idrottshistorikern
Av Ivar Söderlind
Vår idrottskamrat Leif Hellgren, åren 2001-2008
ledamot i VIS:s styrelse, avled vid 76 års ålder den
11 februari 2011 efter att i flera år varit drabbad
av Parkinsons sjukdom. Leif var född och uppväxt
i Degerbyn några kilometer utanför Skellefteå
den 1 januari 1935. Redan i unga år var han en
mångsysslare i idrott och prövade med framgång
på fotboll, handboll, bordtennis, brottning och inte
minst friidrott.
Började med friidrott som 13-åring
Det var som trettonåring, vid andra skolåret på läroverket i Skellefteå 1948, som han fick upp ögonen för
friidrott. I tävlingsdebuten vid skol-DM i Skellefte- Leif Hellgren var 2001-2008
hamn samma år vann han de fyra grenar han deltog i: styrelseledamot i VIS och vår
60m, höjd, längd och kast. Hans friidrottsambitioner oumbärlige kontaktperson i
ökade nu och han började träna med hemmagjorda Skellefteå.
spjut. Året därpå började han tävla för Skellefteå AIK
i både friidrott och fotboll. Som 15-åring deltog han i AIK:s pojklag, juniorlag och
någon gång även B-lag i fotboll och gjorde 45 (!) tävlingar i friidrott från tidigt på våren
till sent på hösten. Leif har berättat att allt var mycket idylliskt och amatörbetonat
på den tiden. Någon friidrottsinstruktör fanns inte tillhands utan han tränade ensam
bakom grannens ladugård hemma i byn. Någon gång kunde det bli litet idrottstips
av klubbens gode femkampare och senare landslagsman i spjut Gullbrand Sjöström
(personrekord 74.64). Efter 1950 lade Leif fotbollsskorna på hyllan och under kommande år gick det bra i såväl diskus, spjut, längdhopp som häcklöpning. I kamp med
Sveriges bästa ungdomar blev det segrar och goda placeringar vid Bosöspelen. Vid
Skolungdomens tävlingar på Stockholms Stadion 1954 dominerade Leif samtliga
kastgrenar för pojkar A med segrar i spjut och diskus och andraplats i kula.
Stora framgångar
Efter studentexamen 1955 blev det militärtjänstgöring på I20 i Umeå med begränsade träningsmöjligheter. Leif kvalificerade sig ändå till juniorlandslaget där han vid
tävlingar i Trondheim på hösten 1955 blev tvåa och bäste svensk i spjut med 61.10.
Under studierna till gymnastikdirektör vid GCI i Stockholm 1956-1957 stod Leif
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idrottsmässigt stilla efter att ha skadats i en fotled i samband med en handbollsmatch.
Efter examen 1958 kom Leif igång bra med träningen på hemmaplan i Skellefteå.
Vid SM överraskade han med att bli SM-tvåa efter svenske rekordhållaren och
80-meterskastaren Knut ”Favör” Fredriksson. Leif kastade storfina 72.10 med ytterligare två kast över 70 meter och ”persade” med över fem meter. Därmed hade
han kvalificerat sig till Europamästerskapen i Stockholm i slutet av augusti Efter att
i kvaltävlingen ha kastat 67.90 blev det i finalomgången blygsamma 62.37 och en
slutlig 14.e plats. I Finnkampen i Helsingfors en månad senare blev Leif fyra och
bäste svensk med 67.81.
Skadad i kastarmen
I en armbrytningsmatch mot sin yngre bror våren 1959 skadade Leif höger armbåge
vilket medförde operation och minskad rörlighet i kastarmen. Efter två förlorade år
1959 och 1960 stod han de kommande åren och stampade på 60-67 meter. De två
sista åren med rejäl träning 1964 och 1965 blev årsbästa 69.53 och 69.71 trots armproblemen och en efterhängsen ljumskskada.
Tränaren och friidrottsledaren
Med början hösten 1958 började Leif ägna allt mer tid åt att instruera ungdomar i
sin spjutskola. Det största namnet var Lennart Hedmark, som under 1960-talet blev
svensk mästare i spjut och senare världsstjärna i tiokamp (EM-tvåa 1971). Leif kom
sedan under drygt 40 år, fram till att han drabbades av sin sjukdom, att engagera sig
som tränare och ledare. I stort sett varje lördag under sommarhalvåret arrangerade
han kasttävlingar, instruerade alla intresserade kastare och tränade och tävlade själv
i något mindre omfattning. Under många år ingick han även i Skellefteå AIK Friidrotts styrelse.
Förutom sitt ledarskap i sin klubb var Leif åren 1966-1998 (under 33 år!) ledamot i
Västerbottens Friidrottsförbunds (VFIF:s) styrelse där han med sitt gedigna friidrottskunnande var en stor tillgång. Han var också engagerad i VFIF:s uppföljningsverksamhet och under lång tid ledare vid den årliga Kalottkampen i friidrott.
Idrottshistorikern
År 2001 kom han med i Västerbottens Idrottshistoriska Sällskaps styrelse som han på
grund av sin sjukdom tvingades lämna 2008. Leif var vår oumbärlige kontaktperson
i Skellefteå och en duktig skribent som skrev idrottshistoriska artiklar till Sällskapets
tidskrift ”Visuellt” och till andra idrottshistoriska publikationer.
Vi beundrar Leif, som trots sin allvarliga sjukdom höll humöret upp och följde med
vad som hände inom friidrotten och på den idrottshistoriska fronten. Saknaden efter
en god vän och sympatisk person är stor.
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Aktuella meddelanden
VIS:s styrelse 2011-2012
Årsmötet i Skellefteå Skidklubbs lokaler den 13 april 2011 hade samlat 19 deltagare.
Årsmötet inleddes med en presentation av sällskapet samt parentation med en tyst
stund till minne av de tidigare styrelseledamöterna Erik Svensson, Umeå och Leif
Hellgren, Skellefteå som båda avlidit under verksamhetsåret.
Ivar Söderlind, Umeå, omvaldes till ordförande på ett år. Omval på två år blev det
av Birger Boström, Skellefteå och Lars Lindgren, Umeå. Nya i styrelsen på två år
blev Staffan Brännström, Skellefteå och Gustaf Björklund, Umeå. Båda har ett stort
idrottshistoriskt intresse och en gedigen bakgrund som idrottsledare. Lars Öster, Jörn,
som nu lämnade styrelsen efter 12 år, valdes till Sällskapets allra första hedersledamot
och till ny ledamot i valberedningen.
Hedersledamot
Lars Öster, Storgatan 39, 930 55 Jörn
Telefon: 0916-103 62 (b)
Ordförande
Ivar Söderlind, Gökropsvägen 5 B, 906 51 Umeå
Telefon: 090-77 51 68 (b) och 090-12 60 51 (b).
E mail: ivar.soderlind@soc.umu.se
Sekreterare
Lars Lindgren, Brånvägen 26, 903 46 UMEÅ
Tel 090/12 80 25 (b)
Email: larsg@ume.se
Kassör
Leif Stening, Gökropsvägen 7 J, 906 51 Umeå
Telefon: 090-13 64 97 (b), 090-786 52 51 (a)
Email: leif.stening@umehus7.ac.se
Övriga ledamöter
Gustaf Björklund, Törnskatevägen 39, 906 51 Umeå
Telefon: 090-12 52 62, 076-201 13 42
Email: gustav.bjorklund@mariehem.net
Birger Boström, Blomstervägen 8, 931 39 Skellefteå
Telefon: 0910-148 61 (b)
Staffan Brännström, Egnahemsgatan 39, 931 70 Skellefteå
Telefon: 0910-77 72 93
Email: staffan.brnnstrm@gmail.com
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Gunnar Eriksson, Kronoskogsvägen 17, 903 61 Umeå
Telefon: 090-328 10, 070-206 16 00
Email: gunnar.p.eriksson@telia.com
Karin Holmgren, Rothoffsvägen 3, 903 42 Umeå
Telefon: 090-71 30 31, 070-513 80 44
Email: karin.holmgren@folkrorelsearkivet.se
Eskil Tåg, Strågatan 10, 931 49 Skellefteå
Telefon: 0910-103 65, 070-510 95 13
Email: tag@allt2.se
VIS valberedning
Vid årsmötet i Skellefteå den 13 april valdes följande valberedning:
Sam Ersson, Bredviksvägen 18, 910 60 Åsele
Telefon: 0941-66 990, 070-324 66 46
Email: sam.ersson@ktv.asele.se
Ivar Söderlind, Gökropsvägen 5 B, 906 51 Umeå
telefon: 090-786 54 57 (a), 77 51 68 (b)
Email: ivar.soderlind@soc.umu.se
Lars Öster, Storgatan 39, 930 55 Jörn
Telefon: 0916-103 62 (b)
Revisorer
Ordinarie revisorer
Ivan Forsgren, Åldermansvägen 36, 904 21 Umeå
Telefon: 090-77 71 50 (b), 076- 803 21 24
Email: ivan@nord.filateli.se
Tore Brännlund, Bondegatan 21A, 904 21 Umeå
Telefon: 090-12 70 56, 070-346 12 01
Email: tore.b@live.se
Revisorsuppleant
Sven-Olof Lindqvist, Klövervägen 21, 903 52 Umeå
Telefon: 090-77 66 60, 070-303 98 66
Genomförda caféträffar
Under hösten 2010 och våren 2011 har Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap genomfört sex uppskattade caféträffar:
Idrottscaféträffen ”Fotbollens pionjärer berättar” i kommunhuset Norsjö den 26 oktober 2010 hade samlat 21 deltagare. Det visades lagbilder och deltagarna berättade
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på ett initierat sätt om fotbollen i Risliden, Hemmingen, Åmliden, Lillholmträsk,
Kvarnåsen, Bjursele och Kattisberg. Caféträffen avslutades med en rundvandring i
det fina skidlöparmuseet i Norsjö.
Den 23 november 2010 var det en lyckad idrottscaféträff i Burträsk Ishall utifrån
minnesboken ”100 år med 20 sporter 1910-1920”. Många av de 17 deltagarna berättade engagerat om sina egna idrottsminnen med kanslisten Lars-Martin Berglund och
Morgan Bohman som inledare. Referat i nästa nummer av Visuellt.
Den 20 januari 2011 var det idrottscaféträff med anrika Umedalens IF som fyllt 75
år (1935 -2010). I Musköten vid Umedalens Idrottsplats hade 30 intresserade mött
upp och alla fick en liten jubileumsskrift i vilken föreningens 15 senaste år hade
sammanfattats. De sextio första åren har beskrivits i tidigare utgivna skrifter. Referat
i nästa nummer av Visuellt.
Den 9 mars 2011 genomfördes en idrottscafé i Guldrummet Gammliahallen Umeå
med temat ”Västerbottens Innebandyförbund 25 år”. Västerbottens innebandyförbunds
ordförande Stefan Hildingsson, lotsade tillsammans med Anders Hedman, pionjär inom
innebandyn, och Patrik Eklund, tränare i Umeå City IBK, den drygt 15 personer starka
mötesgruppen genom innebandyns drygt 25 år långa historia. Träffen avrundades med
att deltagarna såg Umeå City - Warberg i herrarnas Superliga.
Den 13 april 2011 (efter årsmötet) var det en uppskattad och intressant idrottscaféträff
i Skellefteå under rubriken ”Längdskidåkning i Skellefteå.” På plats var skidlegendarer
som Lennart ”Lill-Järven” Larsson, Martin Lundström och Jalle Svensson. Träffen
avslutades med att Thomas Granlund redogjorde för sitt arbete som teknisk delegat
ute i den stora internationella längdåkningsvärlden. Vid träffen fanns 19 personer på
plats. Referat i nästa nummer av Visuellt.
Den 21 juni 2011 var det för första gången någonsin en idrottscaféträff i Storuman
under temat ”Skidskytte och armbrytning i Västerbotten – historia och nutid ”. Världsmästarinnan Heidi Andersson, olympiske mästaren Björn Ferry och VM-medaljören
Tage Lundin deltog. De drygt 30 deltagarna tyckte att det varit en trevlig, intressant
och lärorik afton. Referat i nästa nummer av Visuellt.
”Tyngdlyftning i Västerbotten – historia och nutid” torsdagen den 22 september kl
18.30 i IFK Umeås klubblokaler, Hyggesvägen 19. 24 intresserade och frågvisa åhörare
hade sökt sig till den uppskattade caféträffen. Referat i nästa nummer av Visuellt.
Kommande idrottscaféträffar
”Idrotten i Malå förr och nu” tisdagen den 25 oktober kl 18.30 i Malå (preliminärt
datum).
”Badmintonsportens historia i Västerbotten” tisdagen den 29 november kl 18.30 i
IFK Umeås klubblokaler, Hyggesvägen 19.
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Kolla platser och tider för caféträffarna på VIS:s hemsida www.visac.se och se annonser i länstidningarna dagarna innan träffarna.
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
Samarbetet med Umeå, Skellefteå och Lycksele kommun har fortsatt genom att de ger
ett värdefullt ekonomiskt stöd till VIS.
Samarbete med SISU
Även samarbetet med SISU Västerbotten fortsätter genom att våra caféträffar klassas
som kulturarrangemang.
Bandade intervjuer
Bandning av intervjuer med idrottare och ledare från förr går vidare med Eskil Tåg
och Birger Boström som ansvariga. Bland annat har inspelningar med gamla idrottsledare i Norsjöbygden bandats. Karin Holmgren har inventerat vilka idrottscaféträffar
genom åren, med början 28 april 1988, som spelats in på band och som förvaras vid
Folkrörelsearkivet i Umeå. Det rör sig om totalt 73 caféträffar.
Reklamfolder och roll up
Med hjälp av framtagen reklamfolder och rollup om Sällskapets målsättningar och
verksamhet skall den påbörjade medlemsdriven intensifieras (se omslagets fjärde
sida).
Medlemskap
Sällskapet är medlem i Svenska Idrottshistoriska Föreningen
Medlemsantal
Den 1 januari 2011 hade Sällskapet 175 registrerade medlemmar vilket är samma antal
som 1 januari 2010
Medlemsavgifter
Oförändrade medlemsavgifter föreslås under 2011:
Enskilda personer = 100kr
Förbund och organisationer = 250kr
Idrottsföreningar = 150kr
Kommuner = 10 öre per kommuninvånare
BLI VIS-MEDLEM!
Sätt in medlemsavgiften på pg 38 98 30 - 1
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STADGAR FÖR VÄSTERBOTTENS
IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP

(reviderade vid sällskapets årsmöte i Skellefteå den 9 april 2011)
§1
Målsättning och inriktning
Västerbottens idrottshistoriska sällskaps målsättning är att inom Västerbottens län få igång
och uppmuntra intresset för idrottshistoria och vara en sammanhållande länk för dem som
delar detta intresse.
Sällskapet söker vidga och fördjupa kännedomen om idrotten inom Västerbottens län i ett
historiskt perspektiv.
Västerbottens idrottshistoriska sällskap skall ha Västerbottens idrottsförbund, Folkrörelsearkivet
i Västerbotten och SISU som samarbetspartner samt ha kontakter med föreningar, specialdistriktsförbund och Svenska idrottshistoriska föreningen.
§2
Medlemskap
Medlemskap erhåller den som anmäler sitt intresse och betalar av årsmötet fastställd årsavgift.
Medlemmar i sällskapet kan vara enskilda personer, de olika specialidrotterna,
idrottsföreningar, friluftsorganisationer, kommuner, andra myndigheter m fl samt företag och
firmor.
§3
Verksamhets- och räkenskapsår
Sällskapets verksamhetsår omfattar kalenderår. Räkenskapsåret omfattar det senast förflutna
kalenderåret.
§4
Årsavgift
Sällskapet tar ut en årsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet. Olika avgifter bör gälla för
enskild medlem, företag, kommuner, annan myndighet etc om årsmötet så beslutar.
§5
Årsmötet
Sällskapet håller ordinarie årsmöte före utgången av april månad. Kallelse skall genom sekreterarens försorg meddelas till medlemmarna senast två veckor i förväg.
Medlemmarna kan till årsmötet lägga fram motioner, som inlämnas till styrelsen för yttrande
senast tio dagar före årsmötet.
Beslut på årsmötet avgörs genom enkel majoritet. Varje närvarande medlem har en röst och
kan aldrig representera mer än en röst. Vid lika röstetal avgör lotten.
§6
Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
- öppnande
- fråga om stadgeenlig kallelse
- val och ordförande och sekreterare för mötet
- val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
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styrelsen verksamhetsberättelse
revisionsberättelse
fastställande av resultaträkning samt balansräkning
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nästa år
val av ordförande
val av högst fyra styrelseledamöter
val för ett år av två revisorer och revisorssuppleant
val för ett år av valberedning på tre personer, varav en sammankallande
ev motioner
övriga frågor
avslutning

§7
Extra styrelsemöte
Extra styrelsemöte med sällskapet skall hållas när styrelsen så finner angeläget eller när minst
tio medlemmar med angivande av skäl skriftligen framför önskemål därom.
I tillämpliga delar gäller samma bestämmelser som för årsmöte.
§8
Styrelsen
Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av högst nio ledamöter. Styrelsen
verkställer årsmötets beslut och svarar för de löpande ärendena. Styrelsens mandattid, bortsett
från ordföranden, är två år med växelvis avgång för halva styrelsen varje år. Årsmötet utser
styrelsens tillika sällskapets ordförande varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig, när minst fem av dess ledamöter deltar.
Vid lika röstetal gäller den mening fungerande ordförande stöder. Styrelsen sammanträder på
ordförandens kallelse.
Styrelsen kan kalla enskild person till adjungerad ledamot.
§9
Val av utskott
Styrelsen fastställer de utskott som skall finnas i sällskapet och utser de personer som skall
ingå i respektive utskott.
§10
Protokoll
Årsmöten och alla styrelsesammanträden skall protokollföras
§11
Stadgefrågor m m
Stadgeändring kan endast ske efter ett årsmötes beslut om 2/3 majoritet. För upplösning av
sällskapet krävs beslut med 2/3 majoritet vid två ordinarie årsmöten.
Beslut om upplösning skall innehålla anvisning om hur sällskapets tillgångar skall användas.
Stadgar antogs vid sällskapets möte den 28 april 1988 med revidering (modernisering av språket)
av §1, §4, §5, §7 och §8 och §11 vid sällskapets årsmöte i Skellefteå den 9 april 2011.
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Medlemmar i Guldklubben är Västerbottningar som fått RF:s förtjänsttecken. Från vänster: Lars Öster, Ivar Söderlind, Bengt Forsman, Tore Brännlund, Bengt Lundberg, Berndt Bäckman, Sven-Olov Lindqvist och Martin Lundström. Foto: Leif Stening

Medlemmar i Guldklubben på idrottscaféträff i Hörnefors 2008

3

Roll up, informationssida om VIS

Västerbottens
Idrottshistoriska
Sällskap
För dig med intresse för Västerbottens idrottshistoria

Medde

landen

från Väs

terbot

tens Idr

ottshisto

ER 26
NUMM

riska Säl

Medde

lskap

landen

från Väs

RekordMagas
och All
inet
Sp
– alla gr ort
abbars
tidning
ar unde
1940, 19
r
50 och
1960-ta
let

NUMM
ER 34

2 * 2/2002
ber 200
* decem

* JUNI

terbot

tens Idr

ottshisto

riska Säl

lskap

2008 *
1/2008

1

www.visac.se
– Sällskapet bildades den 28 april 1988
och har idag ca 175 medlemmar
– Varje år anordnas 5-7 idrottshistoriska
caféträffar runt om i Västerbotten
– Medlemsskriften Visuellt på minst 60
sidor ges ut 1-2 gånger om året
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