NR 1 / 2018
”VIHF-Nytt” ges ut av VÄNERSBORGS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING,
till de som har anmält mailadresser, övriga via brev, vid ca tre tillfällen under året.
Syftet är att vara ett språkrör mellan styrelsen och medlemmarna/föreningarna.
Ni kan också vara med och påverka innehållet
genom att skicka in notiser, referat, synpunkter etc !

EN NYTT MEDLEMSBLAD
ÄR PÅ GÅNG I VÄNERSBORG !

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
FÖR VÄNERSBORGS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING
Styrelsen hade följande sammansättning under 2017:
Benny Östh, ordförande, Björn Stohlt, kassör, Dan Eriksson, sekreterare och klubbmästare,
Sven-Olof Gustavsson, vice ordförande, Ragnar Lindström, IT- ansvarig, Lars G Blomgren,
klubbmästare och 1 st vakant ledamot med Dick Hansson och Ing-Britt Knutsson som suppleanter.
Därutöver har Gunilla Östh varit tillförordnad sekreterare halva året.
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden samt ett konstituerande möte.
Ett välbesökt årsmöte genomfördes tisdagen den 20 februari i Idrottshusets lektionssal. Mötet
gästades av Stig Bertilsson som berättade historien om sin uppväxt och fram till nutid. Det var
många dråpliga berättelser varvat med saker som vi normalt aldrig får höra om man inte är mycket
god vän med Stig. Han var inte bara föredragshållare, han tog hand om Ordförande klubban under
mötet, det märktes att han hade gjort det ”någon” gång tidigare. Där gjorde föreningen ett bra val
när vi kunde fånga honom.
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap (WIS) genomförde sitt årsmöte den 11 mars i Nossebro
och från vår föreningen deltog tre medlemmar. Lars-Göran Bengtsson finns i WIS styrelse.
Vi var på den gamla trevliga biografen Stjärnan. Där fick vi se en lokalkomponerad film om ett
riktigt orginal från nutid.
Vi har genomfört två cafékvällar båda i Arena Vänersborg. Ett motorcafe där Bröderna Skoog
från Åmålstrakten var huvudpersoner med en mycke kunnig utfrågare från f.d. Tävlingsvdelningen
på SAAB. Det blev en lyckad tillställning med ca: 80 besökare. Et var tillika vårt deltagande i
Kulturveckan i Vänersborg. Vi hade även ett Bandycafe där IFK Vänersborgs tränare Ari
Holopainen och målskytten, nummer 57 Hedqvist ställde upp och utfrågades av vår medlem
Bengt Israelsson. Där fick vi hela deras uppväxthistoria.
Styrelsen genomförde en resa till ”Kålles Rekordmagasin” och tittade hans helt fantastska
museum ute på skaraborgsslätta. Det är något jag rekommenderar alla att besöka.
Vid WIS ”Sommarmöte 2017”., som genomfördes lördagen den 26 augusti i Vårgårda med
Vårgårda Idrottshistoriska sällskap som värdar, deltog 2 man från VIHF, Dan Eriksson och Benny
Östh
WIS genomförde den 21-22 september en ”Idrottshistorisk resa” till Falun/Mora. Med ett mycke
digert program, från oss följde Dan Eriksson med han berättade senare för oss om resan.
Under året har föreningen, vid tre tillfällen, givit ut ett medlemsblad, ”VIHF-Nytt”, till alla medlemmar och medlemsföreningar. Föreningen gav också, enligt tradition, ut Årsskriften ”Idrott
genom tiderna 2017” strax före jul.
Året har präglats av problem med översvärmningar i det nya museet, med naturligtvis
vattenskador på mattor, möbler och annat som stod på golvet. Länsförsäkringar var välvilligt
inställt så vi fick ersättning. Vi har mycket material nedpackat i källaren på det tidigare
äldreboendet Lindgården.
Vänersborg 31 januari 2018.

Genomfört idrottscafé den
13/03 kl.18:30 i skidstugan Vänersborg

Årets första idrottscafé ägde rum i Skidstugan i Vänersborg, där VIHS: Benny Östh välkomnade. Den skara åhörare
som samlats fick stifta bekantskap med den speciella form av orientering som kallas PreO (precisionsorientering)
genom en av dagens mest framgångsrika utövare, dubble världsmästaren Mikael Johansson och om hans väg till en ny
sport.
Mikael, vänersborgare och mångårig medlem i Vänersborgs Skidklubb, kom redan i unga år i kontakt med vanlig
orientering. Han hann med att delta i 10-milaorientering för stafettlag och flera Vasalopp på skidor, innan olyckan var
framme 2007 i just Vasaloppsspåret. Missförstånd vid omkörning i en utförsbacke ledde till en vurpa, en svår
bäckenskada och ambulansfärd till Mora lasarett. Därifrån gick resan vidare till Sahlgrenska för operation och lagning
av skadan, senare till Uddevalla och många månaders träning och rehabilitering. Den tiden har Mikael också skildrat i
en bok som fått titeln “Ur spår”.
Även under rehabtiden var Mikael fortsatt engagerad i föreningsarbete och olika arrangemang. Redan tidigare hade
han intresserat sig för den tekniska sidan av orientering, kartor och banläggning och då kom tankarna på
precisionsorientering eftersom löpning inte längre var aktuellt.
Första gången Mikael testade att tävla i PreO skedde det med hjälp av kryckor, men nu tar han sig fram utan
hjälpmedel. Här handlar det ju inte, som i vanlig orientering, om att snabbast möjligt hitta kontrollpunkterna utmed en
bana i skogen. I stället ska de tävlande vid stationer längs en stig på avstånd pricka in rätt kontrollpunkt bland flera
utsatta. Debuten gav mersmak. Det blev fler tävlingar, först på ett mer blygsamt och lokalt plan, men så småningom
kom framgångarna och allt större tävlingar. 2009 hade Mikael kvalificerat sig för landslaget och fick åka till VK i Ungern
som en av sex svenska deltagare. Samtliga lyckades ta medalj! Man tävlar i två klasser: paralympisk för deltagare med
handikapp eller Openklass, öppen för alla. I sportens tidiga dagar var det flest deltagare med handikapp, men numera
är majoriteten tävlande fullt friska. Liksom i vanlig orientering finns också bl a stafett- och nattävlingar.
Efter Ungern blev det fler uppdrag i det framgångsrika svenska landslaget och även fler medaljer, både i lag och
individuellt. Men pricken över iet saknades, individuellt VM-guld. När det blev klart att VM 2016 skulle äga rum i
Strömstad, bestämde sig Mikael för att där skulle det ske! Målmedveten träning och förberedelser gav dock framgång
tidigare än tänkt: 2014 gav först EM-guld i Portugal och sedan VM-guld i Italien. Men drömmen om Strömstad fanns
kvar och han nådde målet. Segern på hemmaplan och firandet med familjen på plats blev ett minne för livet.
Vid Kristi himmelsfärdstiden varje år brukar tävling arrangeras i Vänersborg och så sker även i år med Skidstugan som
samlingspunkt, berättade Mikael. Där kan alltså intresserade få stifta närmare bekantskap med PreO.

Tack med blommor och applåder till en engagerad föredragshållare avslutade cafékvällen.
Text: Ing-Britt Knutsson Foto: Ragnar Lindström

Kommande idrottscaféer.
Vad vi har på gång är Ishockey med förhoppningsvis
Växjö IF:s superbe målvakt Viktor Fasth,
om detta går enligt planerna blir det i juni.
Även planerar vi för att hålla ett Rugby-cafe
någonstans i månadsskiftet okt-nov.

Vi vill skicka ett stort grattis till följande föreningar:
Dessa jubilerar i år.
CK Wänershof
Vbg AIK
Vbgs Bordtennis Klubb
Vbgs Badmington Sällskap
Vargöns Bandyklubb
Vbgs IdrottsHistoriska Förening

90 år
80 år
75 år
70 år
30 år
30 år

Värva en medlem
VIHF:s styrelse har ett tidigare beslutat, om du värvar en ny medlem så får du en Sverigelott
som kan ge dig de pengarna du länge längtat efter!
GÖR SÅ HÄR !
Värvar du en ny medlem anmäl detta till någon i styrelsen (se sista sidan).
När han eller hon har betalt in avgiften (150 kr) till Bankgiro 5859 – 9200, och skrivit sitt
namn, adress och ev mailadress, så sänder vi till honom/henne ”Årsskriften för 2017”
och ett medlemskort för 2018 samt att i fortsättningen kommer WIS tidningen varje kvartal.
och du som skaffat den nya medlemmen får en SVERIGE LOTT !
Du som får detta i brev och har mailadress, men inte meddelat detta till VIHF, var vänlig skicka den
till bjorn.stohlt@telia.com för att hjälpa till att hålla nere portokostnaderna.

Vi hoppas du besöker oss på museet, tisdagar 0900-1200.
STYRELSEN FÖR VÄNERSBORGS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2017
Ordförande
Benny Östh
070 651 32 83

052118785@telia.com

Kassör
Björn Stohlt
073 833 93 63

bjorn.stohlt@telia.com

Vice Ordförande
Ragnar Lindström
070 566 43 21

sven.og@telia.com

Klubbmästare
Dan Eriksson
073 700 73 06

ragnar.0521221944@telia.com

Ledamot

Sekreterare
Sven-Olof Gustavsson
073 0606691

dan.eson@telia.com

Suppleant
Dick Hansson
070 679 21 73
ingen mailadress

Suppleant
Ing-Britt Knutsson
0521/18821

andersoingbritt@telia.com

