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OMSLAGSBILDEN
Olle Ekman, som var den förste ordföranden i Wårgårda IHS 
(1997-2004), avled den 18 juni 2019. Olle skulle ha fyllt 94 år 
den 21 juni 2019.
Foto: Stefan Quinth



Medlemmar
Den 31 december 2019  hade Wårgårda IHS 259 medlemmar, varav 22 var före-
ningar/företag. Sex medlemmar: Ulla och Per-Uno Hafström, Gunnel och Gösta
Pettersson, Sven-Åke Mökander och Roland Svensson är hedersmedlemmar.

Möten
Årsmöte hölls 6 mars i Kullingshofstugan inför 45-talet närvarande medlemmar.
Efter avslutade årsmötesförhandlingar uppenbarade sig kvällens ”hemliga gäst”,
friidrottstjejen Ebba Åhman. Ebba var ”hemlig gäst” redan för två år sedan, men
fick nu återkomma för att berätta om sin fortsatt framgångsrika friidrottskarriär i
IK Ymer. Förra gången kunde hon stolt visa upp två medaljer från USM. Nu var
medaljskörden från USM uppe i 15 st, varav det senaste i guld. När Ebba var
klar intogs ”scenen” av pappa Claes som berättade om sitt familjeprojekt ”Fag-
rabo ängar”. 
Utöver årsmötet har WIHS´ styrelse haft 10 protokollförda sammanträden under 
året som gått.

Verksamhet
Under det gångna året  har verksamheten varit livlig med ett flertal olika aktivi-
teter, vilka oftast lockat många deltagare.  Årets första arrangemang ägde rum
26 januari då det anordnades en resa till World Cup-tävlingarna i längdskidåk-
ning i Ulricehamn. 17 april var det dags för det årliga ”fotbollscaféet”. Denna
gång med fotbollens ”fackbas” Magnus Erlingmark som gästföreläsare. Vårom-
gången avslutades 24 juni med tipspromenad och grillning vid Kullingshofstu-
gan. 21 juli anordnades en resa till Ryavallen i Borås där man bevistade avslut-
ningsdagen  på U20-EM i friidrott. 17 augusti var WIHS medarrangör vid  det
årliga  ”Cykelcaféet”  i  Centrumkyrkan/Kyrkans  Hus.  Bland  gästerna  märktes
bl.a.  skönsjungande  Fredrik  Kempe,  Erik  Fåglum,  Jan-Åke  Ek  och  Tommy
Andersson. 21 oktober stod WIHS som värdar för en ”delegation” från Karls-
borgs IHS. På programmet stod bl.a. besök i ”Fåglummuséet” och WIHS´ egna
museum. 12 november hölls det traditionella ”jubilarcaféet” i Kyrkans Hus, då
de medlemmar som under året fyllt: 75 år, 80 år, 85 år, 90 år samt 90 år plus
uppmärksammades. Av de 19 inbjudna jubilarerna hade 12 hörsammat kallelsen.
Bejublad  föreläsare  var  ”ultralöparen”  Rune  Larsson  från  Trollhättan.  Detta
arrangemang ägde rum i samarbete med Svenska Kyrkan.
Utöver  ovan  nämnda  arrangemang  har  WIHS,  i  samarbete  med  Rialto  Bio,
anordnat två filmvisningar. 21 januari visades filmen ”Viljans triumf” och 7 ok-
tober visades konståkningsfilmen ”I, Tonya”. Innan filmerna visades hölls  ”öp-
pet hus” i Sällskapets museum. WIHS medverkade också vid Arkivens dag som
hölls 9 november i f.d. Kyrkans Hus.  

 
Representation 
Under  året har WIHS varit  representerade vid  bl.a. följande  arrangemang av 
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap: Årsmötet i Vara 10 mars samt planerings-



konferensen i Vara 29 oktober. WIHS   har också varit representerat vid årsmö-
tet med Vårgårda Föreningsarkiv, som hölls 18 mars i kommunhuset.

WIS-mästerskapet i idrottskunskap
Westgöta Idrottshistoriska Sällskapets tävling i idrottskunskap  fortsatte under 
årets början med  kvartsfinaler dit  WIHS hade kvalificerat sig efter seger mot 
Alingsås IHS under hösten 2018. 7 februari åkte WIHS-trion Kenneth Ohlsson, 
Stig Sjögren och Urban Tjernberg, med supportrar,  till Rydal  för  match mot 
Marks IHS. Efter en tät och spännande tävling lyckades WIHS:arna vinna med 
siffrorna 15-12. Semifinaler och final avgjordes i samband med WIS-årsmötet i 
Vara 2 mars. Förutom WIHS hade Falköpings IHS, Tidaholms IHF och Vadsbo 
IHS kvalificerat sig till semifinalomgången, som avgjordes  med alla fyra lagen 
samtidigt. Efter en riktig ”holmgång” stod det slutligen  klart att Tidaholms IHF 
och  WIHS tagit  de båda finalplatserna.  Även finalen blev en rafflande tillställ-
ning, där Tidaholms IHF till sist avgjorde den jämna matchen till sin fördel och 
därmed tog första inteckningen i det ståtliga vandringspriset.
3 december inledde  WIHS 2019/20  års tävling med  åttondelsfinal  mot Borås 
IHS i Boråshallen. WIHS hade nu ”möblerat om” i laguppställningen och ställde
upp med följande lag:  Per-Ola Johnsson,  Lars-Björne Johansson och  Stig Sjö-
gren. Den starka Boråstrion visade sig vara en övermäktig motståndare och gick 
segrande ur ”striden” med siffrorna 15-12.

Uppvaktningar
Förre ordföranden och hedersmedlemmen, Roland Svensson, uppvaktades den 
10 april på sin 85-årsdag. 

Ekonomi
Beträffande Sällskapets ekonomiska ställning den 31 december 2019, samt in-
täkter och kostnader under det gångna året, hänvisas till den ekonomiska redo-
görelsen samt till revisorernas berättelse.

Övrigt 
WIHS-medlemmar  har under året  också bidragit med  artiklar och bilder till  
medlemstidningen Westgötarnas Idrottshistoria.  

Vårgårda i januari 2020

Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap

Styrelsen gm.

Stig Sjögren
Sekreterare



Några bilder från året som gick   

26 januari anordnade WIHS en resa till World Cup       Friidrottstjejen Ebba Åhman
i längdskidåkning i Ulricehamn. Med på resan var       var ”hemlig gäst” vid Sällska-
bl.a.: Anders Frost (t.v.) Uno Nylén, Stig Sjögren              pets årsmöte 6 mars.
och Göran Frisk.       Foto: Stig Sjögren
Foto: Bertil Hedlund          

17 april gästades WIHS av 
fotbollens ”fackbas” Magnus
Erlingmark.
Foto: Stig Sjögren 

7 augusti var WIHS medarrangör
vid årets ”Cykelcafé”. Bland gäs-
terna märktes bl.a. Erik Fåglum
(t.v.) och Jan-Åke Ek, vilka blev
intervjuade av Bertil Hedlund.
Foto: Stig Sjögren



21 oktober hade WIHS besök av en delegation från Karlsborgs IHS. På bilden har det även
”smugit sig in” ett par ”katter bland hemelinerna” i form av WIHS:arna Allan Andersson (i 
mitten) och Kenneth Ohlsson (nr. tre från höger).
Foto: Stig Sjögren

Till årets ”jubilarcafé” 12 november hade ”ultralöparen” Rune Larsson,  från Trollhättan, 
inbjudits som gästföreläsare. Rune gjorde ett bejublat framträdande där han bl.a. berättade 
om roddtävlingen över Atlanten oktober 2001 – januari 2002.
Foto: Stig Sjögren
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