
ORDFÖRANDEN HAR ORDET .......................................................... 
 
Så var det åter dags för en ny utgåva av vår klubbtidning. Det börjar närma sig slutet av 
2006 som varit ett tufft men roligt år för alla oss som gillar och utövar friidrott. 
Göteborgs Varvshelg, Tunnellopp i den nya Göta Tunneln, det fjärde och sista EM-
loppet samt som avslutning den fantastiska veckan med EM och EM-festen. Det blev 
sedermera också en Finnkamp som vi svenskar gärna helst glömmer.Vädret vid EM var 
inte så bra som under VM 1995 men tävlingarna blev ändå succeartade. 
Våra egna tävlingar har genomförts och skötts med den äran och det sedvanliga stora 
TACKET framföres till alla som funktionerat och slitit i alla sammanhang. TACK !!!! 
För att kunna utveckla vår förening kommer nu en unik möjlighet. Idrotts- och 
Förenings-forvaltningen bygger och färdigställer f.n. en SPORTHALL i Bergsjön med 
tillhörande friidrottsmöjligheter. Sporthallen är belägen vid Sandeklevsskolan och ska 
fungera som gymnastiksal för eleverna på dagtid och på kvällarna tar föreningslivet 
över. Detta betyder att ALLA UNGDOMAR i Bergsjön, Kortedala, Gamlestaden, 
Kviberg och Utby har fått förutsättningar att träna FRIIDROTT på “hemmaplan”. Vad 
som då är ett problem är att vi saknar ledare/tränare som kan ta hand om ungdomarna. 
Vi gör nu allt som står i vår makt att marknadsföra denna verksamhet och hoppas 
därmed få ihop ledare och tränare. 
De som är intresserade eller vet någon annan som är intresserad, hör av er till 
undertecknad! Tanken var från början att hallen skulle vara klar till VT 07 med 
invigning den 10/1 2007. 
Av flera skäl och olyckliga omständigheter har byggnationen blivit försenad och 
invigningen är nu bestämd till den 28/2 2007. 
Detta har i sin tur “ställt till det” för en del ungdomar som redan visat intresse. Vi 
försöker dock lösa detta på bästa sätt genom att erbjuda träning i Angereds Friidrottshall 
tills den nya hallen blir klar. Jag hoppas ha mer positiva svar och uppgifter när vår 
klubbtidning förhoppningsvis kommer ut till våren/sommaren 2007. Slutligen hoppas 
jag på en bra inomhussäsong för våra friidrottare, en lyckad träningstid for våra 
orienterare och ett stort TACK till föräldrar och alla andra som hjälpt till med allt. 
Samtidigt önskar jag alla  
 
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT IDROTTSÅR!! 
 
 
Håkan Bäckström 
ordförande 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



Våra landslagsdeltagare 2006 
 
Fantastisk att ”lilla” klubben Utby IK  i sina led har 7 st ungdomar/juniorer som fått dra på sig 
landslagsdräkten under året som gått. Det måste väl vara ett bevis på att vår verksamhet har 
mycket hög kvalitet! Dessutom i olika grenar och med flera olika tränare vilket visar att vi 
också har stor bredd i verksamheten. 
 
 

 
Therese Bohlen-Kinn  19 år 
Deltog i  Nordiska Juniormästerskapen 
100m  +  Stafett  4x100m 
Tränare  Anders Palmqvist  
 

 
Petra Andersson 18 år 
Nordiska Juniormästerskapen 
Mångkamp 
Tränare Rose-Marie Olsson 
 

 
Stina Ekholm  17 år 
Ungdomsfinnkampen 
Höjdhopp 
Tränare Jenny Kågebäck 
 

 
 Josua Gustavsson 18 år 
Nordiska J-Mästerskap + U-Finnkamp 
Mångkamp – 110m Häck 
Tränare Rose-Marie Olsson

 
  



 
 
Mattias Borg  21 år       
Nordiska Juniormästerskapen 
2000m Hinder 
Tränare Curt-Roland Ljung/John Gustavsson 
 
 

Jacob Gustavsson   22 år                                                       
Nordiska Mästerskapen 
800m – 1500m 
Bor o tränar i USA under vintern 

 
 
Mohammed Bashir  19 år 
Europajuniormästerskapen  
800m 
Tränare  Curt-Roland Ljung/John Gustavsson 
 
 
 

 
Johan Strand  19 år 
Mycket duktig löpare men ännu ej 
landslagsman i friidrott (kanske i 
orientering ?) men en av 
medlemmarna i det Utby-gäng som tog 
lag-silver i Terräng-SM i våras. 
 



Tjänare tränare !  
 
 
Denna gången har vi valt att intervju  Kjell Larsson, tränare i föreningen sedan 
ett par år tillbaka, huvudsakligen på plats i vår verksamhet i Angered! Kjell har 
som många andra engagerat sig i föreningen pga av egna barn som börjat 
friidrotta. Kjell har tillsammans med hustrun Britt- Marie 4 flickor varav 3 är 
trillingarna Anna, Olivia och Emelie och ett par år äldre Sara . Alla tjejern har 
varit eller är handbollspelare i Kärra IF. Även Kjell och hustrun har varit ledare 
och styrelsemedlemmar i Kärra IF. 
Kjell arbetar på Ericssom med nätverksamheten för mobiltelefoner. Jag upplever 
Kjell som en sån där underbart lugnt kille (gubbe) med läget under kontroll även 
i de mest stressade situationer. Kjell verkar också ha en härlig kunskapstörst och 
är  bl.a. utbildad förbundsdomare och går alla tänkbara kurser för att förkovra 
sig i främst friidrottens kastgrenar. 
Min förhoppning är att vi skall kunna ”lura” kjell att ta en plats i styrelsen så 
småningom! 
 
 

 
 
 
Har du någon ”egen” karriär som aktiv idrottare och i så fall vad sysslade du med och på 
vilken nivå?  
Jag har sysslat med diverse idrotter, men bara på motionärsnivå. Under Chalmerstiden 
tränade jag Judo, men framförallt tränade jag långlöpning. Jag har bl. a. sprungit de 16 
första Göteborgsvarven och fullföljt 9 Stockholm maraton. Jag har också spelat 
badminton för Ericsson i Mölndalskorpen i ett antal år. 



 
Hur kom det sig att du började som tränare i friidrott ? 
Jag har fyra barn som har varit med i Utby som aktiva och när jag körde dem till 
träningarna började jag att försöka hjälpa till om det behövdes. Vidare har jag varit 
funktionär på tävlingar i 7-8 år och inför EM genomgick jag förbundsdomarekursen. Så 
jag har ett ganska stort friidrottsintresse. Idrottsklubbar vilar ju på en stor ideell 
arbetsinsats så det kändes bra att försöka hjälpa till när mina barn hade förmånen att 
få vara med och träna. 
 
Hur länge har du varit tränare ? 
Jag har självständigt lett träningspass i snart tre år, men jag känner mig väl fortfarande 
som nybörjare. Man kan betrakta mig som hjälptränare i den mening att jag försöker 
avlasta Jenny vid ett antal pass per vecka. På så sätt kan vi erbjuda träningstillfällen  5 
dagar per vecka, både i Angered och i Friidrottens Hus. 
 
Hur hamnade du i Utby som aktiv  som tränare ? 
Det berodde på att min äldsta dotter Sara började i Utby. Sedan trivdes jag också bra 
med föreningen och övriga tränare där. 
 
Vad för typ av träningsgrupp har du idag och hur många är ni i gruppen? 
Jag delar en träningsgrupp födda 89 -91 med Jenny. Antalet har varierat lite men vi är 
väl som mest en 10 -12 stycken på träningarna. 
   
Hur många dagar i veckan lägger du ner på träning ? 
Jag har normalt träning 3 kvällar i veckan. 
 
Vad är det roligast med att vara tränare? 
Det roligaste är att se träningsgruppen utvecklas, att träningen har gett något. 
Självklart är det roligt med topplaceringar vid tävlingar, men att det sätts nya ”pers” är 
trots allt det viktigaste. 
 
Vad är det viktigaste i din roll som tränare? 
Min roll är att vara hjälptränare, att kunna hjälpa till under uppbyggnadsperioderna. 
Jag försöker vidare att inrikta mig på kastträning för att försöka komplettera Jenny. Vi 
har ju flera duktiga kastare i gruppen så det känns utmanande. Det är också självklart 
viktigt att ha bra kontakt med de aktiva i träningsgruppen. 
 
Har du några speciella mål för dig och din träningsgrupp det kommande året? 
Målet är att försöka utveckla mig inom kastträning och förhoppningsvis kunna hjälpa 
de aktiva i gruppen till ändå bättre resultat. 
 
Intervjuare Curt-Roland Ljung 
_______________________________________________________ 
 
Ps.   Kjell är en av ca. 30-talet tränare/aktiva UTBY-iter som åker på träningsläger under 
        Påsklovet till Barcelona i Spanien. Det är närmare bestämt Kjells, Jenny och Curres  
        grupper i dagsläget. Kanske att Rose-Maries gäng också hänger på ! ....   Ds. 
 
 



UNGDOMS-seriematch i friidrottens Hus 
 

 
      Utby-gänget samlat inför en Ungdomsseriematch i nya fina Friidrottens Hus i hösten.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vilka är då dessa båda gentlemän undrar säkert många ?  
 

För oss som varit med ett tag är det mycket lätt. För er som är nya i föreningen 
kan det vara bra att veta och känna igen dessa ansikten ! 
  

      
Mikael Romell, Ordförande i friidrotts- 
sektionen de senaste 5 åren. Dessutom  
Bl.a med i Göteborgs friidrottsförbunds 
styrelse och var funktionärsansvarig under 
EM i friidrott 2006 
 
Text o foto:  C-R Ljung 

 

 
Per Olsson, Kassör i friidrottssektionen 
i 40 år och Mr Utby i minst lika många. 
Dessutom bl.a revisor i Göteborgs Fri- 
Idrottsförbund. 



FISKETRÄFFEN 2006-10-30 
 
 
Sommaren och det fina vädret höll i sig ovanligt länge detta år. Vi diskuterade vid ett flertal träffar och 
bestämde till sist att 2006-års FISKETRÄFF skulle gå av stapeln den 13 oktober. Fisketräffen är en tradition 
som infaller på hösten. Vi brukar hyra en lämplig stuga med tillhörande vandringsleder för att kunna vandra och 
även övernatta. Av flera olika orsaker bestämde vi denna gång att vi inte skulle resa och hyra utan vi skulle 
utnyttja vår egen klubbstuga. Ett mycket bra förslag tyckte vi alla. 
Då uppstod frågan VAR vi skulle vandra denna dag. Uppdraget att finna lämplig promenadväg gick till vår 
”stigfinnare” Christer S. Han fixade detta uppdrag på ett utmärkt sätt. Han hade tänkt på allt !Veckan vi skulle 
ut och vandra började med lite ostadigt väder men på fredagen var det, som alltid när vi ska vandra, strålande 
väder. Lars Erik hade, via GP, sett till så att hela Göteborg visste vad vi skulle göra och var vi skulle träffas. 
Som tur var var det endast GAMLA UIK-are som kom. Vi var nio stycken som, efter samlingen vid 
klubbstugan, åkte med bilar ner till Gamlestadsvallen. Några stannade kvar och tog en ”lättare” promenad i 
stugans närhet. 
Vidstarten fick vi var sin karta med promenadvägen inritad samt även två stycken rastplatser var markerade. 
Dessutom fanns det några alternativa vägar för de som inte ville ge sig upp i de värsta uppförsbackarna. För det 
är höjdskillnader. Som 
tidigare nämnts var vädret 
denna dag ENASTÅENDE 
VACKERT ! Solen sken, 
himlen var blå, trädens blad 
strålade i vackra höstfärger 
och stigen var torr. Med 
andra ord FANTASTISKT  
I ca 2.5 timmar var vi på 
vandrande fot och vid 
framkomsten väntade skönt 
bastubad. De som stannade 
kvar vid stugan överraskade 
oss genom att ”möta upp” 
vid rastplats två. Olle 
Nilsson’s favoritplats när 
han vandrade i 
hemmaskogen. 
Efter bastubadet hjälptes vi 
åt med dukning etc.  Gunnar 
N, som är kökets mästare, 
såg till att vi fick underbar 
mat. Varmrökt lax med jättegod sås, potatis och tillbehör gjorde att kvällen blev lyckad. En och annan sång 
hördes också.  Efter diskussioner och samtal om det mesta som livet erbjuder framträdde den poetiska ådran hos 
en av vårakamrater.  Jag återger den härmed. 
  Alla skall vi förvisso dö 
  Vi går mot en säker grav 
  Men ökar medan vi står i kö 
  Vårt aktieinnehav 
 
  Ja, vi förvaltar framsynt nog 
  Såväl vårt pund som sedel 
  Och satsar gör vi, satsar på skog 
  På skog och på läkemedel 
 
Efter en god frukost tackade vi varandra ”för god match” och  skingrades för vinden. 
Håkan B   
     
PS ! Några kom endast till middagen då vi var sexton stycken. Mycket bra !! DS 



     
 

Vår mångårige medlem Bengt Landqvist avled den 15 nov. efter en tids sjukdom. 
Bengt föddes i Gamlestaden 1923 och började redan vid 15 års ålder på SKF, och här jobbade han hela 
sitt liv fram till pensionen. I slutet på 30-talet gick han med i Utby IK, som då tränade på Kvibergs 
plan. Men i och med Gamlestadsvallens tillkomst 1941 flyttades all verksamhet dit. Bengt sysslade 
med nästan alla idrotter.  Terränglöpning på våren friidrott på sommaren och orientering på hösten, 
bandy och skidor på vintern.  
Men från 1941 blev det medeldistans och där hade Bengt stora framgångar, framförallt som junior. 
1943 blev han inkallad för att under tre månader hugga ved. Det var ju krig runt om i världen och olje-  
och  kolimporten låg ju i stort sett nere och det gick åt oerhörda mängder ved till uppvärmning i 
Sverige. Efter denna insats för Sveriges bästa gjorde han ett års värnplikt på I 17 Uddevalla. Han 
tävlade flitigt ända till år 1951 då ett envetet magsår satte stopp. Men under dessa år deltog han i en 
mängd klubbmatcher och stafetter med den äran och Utby IK hade  stora framgångar. 
Så blev det som för de flesta av oss. Familj och jobb fick gå före idrotten, men i och med 
pensioneringen dök Bengt upp i Gamla UIK:are och blev i många år kassör. Sedan hade vi nöjet att ha 
med Bengt på våra vandringar, paddlingar, lingonplockningar, fisketräffar och sist men inte minst på 
våra torsdagsträffar i klubbstugan. Det är med stor saknad vi måste konstatera att Bengt inte kommer 
att vara med oss längre, men de minnen vi har av honom kan ingen ta ifrån oss. 
 

Gamla UIK 
Styrelsen 

 
PS. Bengt var en verklig klubbmedlem. När vi besökte honom 14 dagar innan slutet låg han i sängen 
iklädd sin Utbydress.  DS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORIENTERINGSVANDRING I BERGSJÖN 9.11 2006 
 
Deltagare; 
Gunnar Aronsson, Håkan Bäckström, Ingvar Hedhag, Alfons Janslätt, Christer Sjöström, Edmond 
Bäck Nils Hansson, Stig Hedhag , Lars-Erik Marting 
 
Den alltid idoge Christer Sjöström hade lagt en naturskön 2 km lång "orienteringsvandring"(ordet 
myntat av Lars-Erik Marting) runt Bergsjön. 
Vi "samlade" oss inför promenaden vid vår klubbstuga i Gerås och medelst tvenne bilar for vi i 
riktning mot Bergsjön. Efter att ha parkerat våra bilar vidtog vandringen i underbart väder. Blå himmel 
och sol förgyllde vandringen för 9 entusiastiska gamla UIK:are. 
Nisse Hansson tog teten och försvann i ett högt tempo med b1ickan fastklistrad vid kartan, precis som i 
gamla tider, samtidigt som han kollade in omgivningarna. Det var inget fel på intresset där inte! 
Stigarna var dränkta av nattens skyfall, så man fick ta det försiktigt! När vi kommit till promenadens 
"höjdpunkt", utsiktsplatsen över Utby och Fjällbos villaområde, såg vi {med en viss möda kanske)  
ända till Älvsborgsbron och möjligen också till Vinga fyr! En "kanonutsikt" helt enkelt! 
När orienteringsvandringsdeltagarna nästan hade kommit runt halva sjön, uppenbarade sig en manlig 
nakenbadare på andra sidan av sjön. Han sam några simtag och joggade sedan runt i bara 
"pansarplåten" helt ogenerat inför våra blickar, men han såg oss nog inte! 
Med munterhet fortsatte våran 'promenad och vi hann så småningom upp Nisse! Vi hade blivit varma i 
kläderna så att säga, när vi återkom till våra bilar. En underbar och naturskön orienteringsvandring var 
till ända. Nu väntade kaffe med dopp på "trötta" men nöjda orienteringsvandrare!! 
 
Edmond 
 

 
                                                          Utsiktsplatsen 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Så blev mitt liv 
 

 
 
1922 – 1942: (Nils Hansson) 

 
Jag är född på Ejdergatan 2  i Olskroken. I 
samma hus bodde även min mormor, morfar och 
flera mostrar och morbröder. Vi , mor och far 
samt jag och mina två äldre syskon Arvid och 
Kerstin fick samsas i en enrumslägenhet i 
bottenplanet med rumsfönster utåt Riddargatan, 
där biltrafiken var nästan obefintlig, men väl 
skramlande spårvagnar och en tät tågtrafik som 
kunde hålla en vaken nattetid.Mitt allra första 
minne från ”tvåan” har jag daterat till 1925 (3 år 
gammal). Det var då bröllopet mellan min moster 
Andrea och min ”farbror” Herlog ägde rum. 
Dessa blev något senare föräldrar till min gode 
kusin Rolf (som även han blev en gammal 
UIK.are!)  
Bröllopsfesten ägde rum i våra två sammanslagna 
lägenheter. Denna fest minns jag inget av, men 
väl att ”vicevärden”  (heter visst fastighetsskötare 
numera!) hade samlat övriga hyresgäster till en 
”talkör”, som ute på gården skallade: ”Brudparet 
ut – ladda och skjut – innan brännvinet tar slut”! 
Så alla gäster med brudparet i spetsen fick tåga 
runt flera varv inne på gården till allmän 
beskådan!  
I detta sammanhang dyker en annan minnesbild 
upp: Jag fick se en grabb som satt och tittade i ett 
fönster i 2:a våningen. ”Det är en nyinflyttad 
pojke från Haga, som är lika gammal som du” – 

sa min mor. Det var Ingemar, som sedan skulle 
bli  en av mina bästa vänner – vi fick följas åt 
genom barndomsåren – folkskolan – och 
”tekniska” (Odinsskolan) – och så småningom 
blev en av UTBY I.K.s flitigaste orienterare, dock 
utan några segrar att skryta med. Det blev även 
många vandringar i hemmamarkerna och senare 
fjällfärder tillsammans, både sommar och vinter. 
Ingemar fick tyvärr en alldeles för tidig bortgång 
1976, blott 54 år gammal. 
Skoltiden klasserna 1 – 6 i Ånässkolan, lämnar 
inte alltför ljusa minnen. Småskolan klasserna 1 
och 2 är väl inte mycket att klaga på, men 3 – 6 
med Sture Nilsson, som lärare lämnar en 
myckenhet av bitterhet och ångest. Denna 
magister var, trots sin ungdom – under 30 år –  en 
tuff kille av den ”gamla skolan”. Sällan hann vi ut 
till skolgården på 10 minuters rasterna. Ofta 
mötte vi övriga klasser på väg in – när vi skulle 
ut! Han slogs med pekpinnen så flisorna yrde, om 
någon hade förargat honom. Vad jag minns 
råkade jag ut för hans vrede en gång. Under ett 
prov, råkade jag tappa en linjal i golvet – jag ser 
honom komma farande som ett jehu mellan 
bänkraderna ”Va sysslar du me pöjk”? – så small 
det av en rungande örfil – det ringde länge efteråt 
i öronen. Läxfria helger – det kunde vi glömma! 

 
Lekkamraterna på ”tvåan” 1926  
 
Det kan väl samman- fattas med ett yttrande som 
en av mina klasskompissar kom med: ”F-n , nu 
kommer snart det där dj-la jullovet igen”!  Vadan 
denna ilska? Jo vi skulle t.ex. räkna minst 2 – 300 
tal och skriva av texter från 30 – 50 sidor i 
utvalda böcker!  ”Det är inget att klaga på, om ni 
gör lite varje dag”sa läraren. Trodde han – men 
vem har lust att sitta inne med läxor , när övriga 
kompissar är ute och härjar på  Ånäsfältet eller 
uppe i ”Strömmens-berg”, som då var rena 
vildmarken, men numera tättbebyggt. Det blev att 
med morsans hjälp sitta uppe de allra sista 
nätterna av lovet och räkna och skriva tills ögona 
”blödde” av trötthet! – Så nog vill jag helst 
glömma mina folkskoleår! 



Sedan blev det ”Tekniska” på Odinsskolan. Det 
var väl inte heller någon ”söndagsskola” precis, 
med en samling tuffa lärare. En gymnastiklärare – 
kapten i reserven – som försökte göra oss till 
elitsoldater med hälsningsövningar och 
marschanträde på programmet., för att inte nämna 
”KÖLET” – lärare i ritteknik. När han tappade 
humöret , slängde han sin fullmatade 
nyckelknippa som en projektil mot den som retat 
honom – som tur va så missa han de flesta 
gångerna. 

 
Ånässkolan klass 4  1932 
 
Tyvärr fick mina skolår ett snabbt slut. Min far 
blev arbetslös när SKF permitterade flera hundra 
man under 30-talsdepressionen. Jag måste börja 
jobba. En släkting hade rekommenderat mig som 
bank- och tullombud på en färgfabrik på  
Marieholmsgatan. 
Egentligen trodde jag själv det enbart skulle bli 
under sommarlovet – men ödet ville annorlunda. 
Vid höstuppropet till ”tredje ringen”, fanns inte 
jag med – flera av mina klasskamrater undrade 
varför.  
Av lönen på 75 kr i mån., fick jag behålla 5 kr – 
resten fick morsan till ”matpengar” 
Det blev ett ganska fritt jobb, då jag tillbringade 
en stor del av dagarna på cykel mellan banker – 
rederier – mäklare – tullpackhus – 
kammarskrivare m.fl. Sommartid gick det ju 
någotsånär, men vintertid blev det många tuffa 
dagsturer. Jag anade ju att detta inte kunde bli 
min framtid. Visserligen fick jag överta 
lagerbokföringen då min äldre kollega blev 
inkallad, men att bli sittande på ett kontor, var 
inget för den som alltid längtade ut i skog och 
mark. 
Apropå inkallelse:  I september 1939 bröt ju 
andra världskriget ut. Lite minnesbilder att 
notera: Chefen skickade mej till Artillerigatan för 
att köpa Handels- 

tidningen den dagen. Ett par dagar senare rullade 
en, som jag tyckte, oändlig karavan med gråa 
lastbilar, från Volvo, på Marieholmsgatan på väg 
till Kviberg. I nov anföll Ryssland Finland. Isaac 
Been samlade pengar till ambulans och flygplan 
till vårt broderland. Den 9 april 1940 gick 
tyskarna in i Norge, och kriget ryckte allt närmare 
våra gränser. Den 12 april på morgonen gick det 
flyglarm – min syster och jag rusade först ned i 
källaren som skulle vara skyddsrum. Eftersom vi 
blev ensamma där sprang vi över till Pellerins 
Margarinfabrik, som vi trodde skulle ha ett bättre 
skyddsrum. Precis innanför portarna ljöd ”faran 
över”. Det gick många rykten om det larmet. 
Antingen ett tyskt plan som irrat sig in över 
Hisingen, eller att ett svenskt plan orsakat larmet. 
Hursomhelst en upplevelse som jag inte 
glömmer. 
En annan händelse från krigsåren är pingsten 
1940. Jag var på tillfälligt på besök hos min kusin 
Yngve som bodde på  Sävenäs. Då det plötsligt 
steg upp svart rök i horisonten mot Partille-hållet. 
Att en skogsbrand rasade var helt tydligt. Nyfiken 
som man var, så kastade jag mej på cykeln och 
kom fram på småvägar till några ängar uppåt 
Ögärdet. Där blev det stopp.Några frivilliga 
sprang omkring med trädruskor och gjorde allt 
för att släcka. Jag fick tag i en liten granruska 
också, men det verkade hopplöst i värmen. Jag 
fundera på varför det inte syntes till några 
brandmän. Fick senare veta att Göteborgs 
Brandförsvar inte fick rycka ut, eftersom det gått 
larm om att tyska krigsfartyg siktats utanför 
Vinga.  I Partille och Sävedalen åkte lastbilar 
omkring med högtalare för att få frivilliga till 
släckningen. Branden som startat uppe  vid 
Älsjön, norr om Aspen, spred sig till slut ända 
ned till bebyggelsen  i Paradiset i Partille, och 
blev en av de värsta i ”mannaminne” 
Tillbaka till friluftslivet: Alla vandringar och 
utflykter, med hjälp av karta och kompass, hade 
fått mig att vilja prova på orienteringssporten.  Så 
en dag klev jag in på Göteborgs Bank på Västra 
Hamngatan, där jag visste att en viss Gösta 
Eliasson  var kamrer, och även ledare i Göteborgs 
Skidklubb, lyfte artigt på kepsen och 
frågade:”Kan jag få springa för Skidklubben på 
söndagens tävling”?  ”De ska la gå bra” – svarade 
han. Detta blev min första och enda tävling för 
Skidklubben. Av den tävlingen minns jag inte så 
mycket, bara att den gick i trakten av Mjörn, och 
att jag missade minst en halvtimma! 
 
 



Men ödet ville något annat. Jag hade haft en 
läskamrat som hette Rolf Claesson, en brorson till 
”Spinken” (han som målat våra tavlor och 
minnesböcker), som också hade börjat 
orientera.”Du ska komma med i UTBY, ”   sa han 
vid ett tillfälle.-I ärlighetens namn var det en 
klubb jag inte kände till. Hur somhelst:  Vid ett 
klubbmöte i Redbergsgården  , där Gösta 
Pettersson förde klubban, blev jag under 
högtidliga former invald. Detta  var på hösten 
1940, och sedan den dagen har jag, trots  mina 
fem stockholmsår i kronans kläder och två  år till 
sjöss, varit klubben trogen. Något som jag aldrig 
ångrat. 
Krigsvintrarna i början av 40-talet blev ju bistra, 
med mycke snö och bister kyla. Detta gladde ju 
alla som gillade skidåkning. Trots att man kunde 
åka skidor i hemmamarkerna, så hade fjällen 
alltid på mej haft en magisk dragningskraft. Så en 
solig marsdag äntrade jag stockholmståget, för att 
via Hallsberg – Östersund – Åsarna – fara till 
Ljungdalen på min första fjälltur. Det var en 
gruppresa ordnad av Skidfrämjandet. Sista 
etappen från Åsarna gick med en gammal skraltig 
gengasdriven buss. Det blev en vecka jag aldrig 
ska glömma, med strålande sol , och visserligen 
svinkalla morgnar (minus 30-35 grader), men 
drägliga dagstemperaturer. Höjdpunkten  var en 
bestigning av Helagsfjället. 
Att jag tre år senare under en vintermanöver 
skulle hamna i  samma område, under betydligt 
allvarligare förhållanden , då flera av fältjägarna 
omkom, är en sak som jag då var lyckligt 
omedveten om. Men detta är en helt annan 
historia – som Kipling sade. 
Jag har tidigare nämnt min kusin Rolf. Även han 
hade blivit biten av friluftsliv i skog och mark. 
Detta ledde till att jag fick honom att intressera 
sig för orientering. 
Sagt och gjort: En lördag i maj 1941, hade han 
lockat med sig sina kompissar Karl-Erik 
(Hedhag) och Lars-Erik (Marting) på en 
cykelfärd upp till trakterna  strax söder om 
Jeriko-tunneln på E20. Inom parentes blev detta 
mitt första möte med två kamrater som skulle bli 
mina vänner genom livet på otaliga vandringar, 
fjällfärder och paddlingar, där den cirkeln slöts 
med våra åtaganden i Gamla UIK. För att återgå 
till lördagen så skulle jag lägga en träningsbana 
för de andra. Jag skulle starta lite före dem och 
placera ut lite rött crepe-papper runt en trädsam 
med resterna av en almanack som dom skulle riva 
av som bevis på att dom hittat kontrollen. 

Efter fullgjort värv och nödtorftig tvätt i 
närliggande bäck, satte jag mej för att njuta av en 
kopp te och mackor – det dröjer nog innan dom 
kommer!  Jag hade fel!  För innan jag tagit första 
tuggan av mackan, rasslade det till på stigen – det 
var Karl-Erik som kom i full fräs nedför backen 
med skolmössan på svaj och golfbyxorna 
fladdrande kring benen. ”Han har nog lagt av” var 
min första tanke. Men icke – samtliga lappar hade 
han med sig! – Va månde det bliva av honom – 
blev min nästa undran.  
Följriktigt kom Karl-Erik att snart tillhöra eliten 
bland göteborgsorienterarna och senare även ingå 
i styrelsen för Göteborgs Orienteringsförbund. 
Nog var det en fin start på en OL_karriär. 
Utan tvekan blev denna lilla tävling en start för 
ett gäng som så småningom växte med bl.a. Karl-
Eriks bröder Stig och Ingvar och tillsammans  
med flera andra  kom att utgöra en väsentlig del 
av UTBY I.K.´s  orienterargäng under 40.- och 
50 talet. 
Ockupationen av våra grannländer, gjorde att 
beredskapskänslan växte sig allt starkare bland 
huvuddelen av befolkningen. Här kommer 
Hemvärnet in i bilden. Så även jag blev en 
medlem av denna blandade skara av gamlingar 
och ynglingar. Första utrustningen bestod av en 
båtmössa plus en armbindel. Senare ett 
mausergevär modell 1896. Det gick ju an, men 
när jag en dag kom hemsläpande med ett 
splitternytt KG-gevär av tjeckiskt fabrikat – då 
fick morsan nästan skrämselhicka. Detta 
förvarades mellan övningarna snyggt och prydligt 
under ett linneskåp i rummet!  Behövdes ingen 
vapenlicens här inte!  En liten episod att minnas, 
är väl den gång vi övade invasionsförsvar nere 
vid Masthuggskajen. Vi blev anfallna av 
”fientliga” flygplan – som bestod av gamla 
långsamma sjöflygplan som skulle kasta ned 
”bomber” på oss. ” Bomberna” bestod av stora 
papperspåsar uppstoppade med någon fyllning. 
Denna ”  bombning” tog vi inte allvarligare än att 
vi roade oss med att försöka fånga dom i luften 
när dom kom singlande ner!  En illustration hur 
lyckligt naiv och ovetande man var på den tiden – 
medan kriget rasade strax utanför våra gränser! 
Ett annat minne från ”fimbulvintern” 1942,  kan 
jag inte undvika att nämna: Det var den 
fruktansvärt kalla januarisöndagen 1942 då  min 
kusin Yngve, Karl-Erik och  Leif  (en annan 
barndomsvän) , på lördagen hade planerat att på 
söndagen ta sporttåget till Hindås och skida över 
till Floda. Söndagsmorgonen inleds med att det 
vid 6-tiden bankade hårt på dörren hemma på 



Ejdergatan. (det var inte många som hade telefon 
denna tid) Jag rusade yrvaket upp: Utanför dörren 
står en mystisk figur. Nederdelen  kände jag igen 
som flygets uniform, men huvudet liknade mer en 
indisk maharaja,  det var helt inlindat i en 
halsduk. Figuren visade sig vara Leif som på 
lördagskvällen varit ute och dansat och på 
hemvägen förfruset båda öronen.! Han fick alltså 
bli hemma. Upp med rullgardinen – minus 27 
grader!  Blev inte alltför imponerad , men 
tänkte:” Det får bli långkalsingar!” I övrigt: När 
jag stod ute vid hållplatsen och väntade på 
Kvibergsvagnen, small det som pistolskott av 
kölden i trästaketet runt Pellerins. Så kommer 
Kvibergsvagnen med skrikande skenljud genom 
kurvan: Storkgatan – Riddaregatan. Jag ser den 
ilska blicken från föraren (med halmskor på 
fötterna!) när han måste öppna sin dörr där fram, 
och släppa på mej som enda passagerare. På 
Centralen mötte Karl-Erik och Yngve upp. Det 
blev inte många skidresenärer på den turen till 
Hindås. Termometern på Hindås station visade 
minus 34 grader! Därtill blåste en nordlig isande 
vind. Hur vi kom över Nedsjön och in i den 
skyddande skogen, minns jag inte, men snart fick 
vi ändra färdplanen att söka ta oss till Lerum 
istället. Svårigheterna började med att Yngve, 
som hade glasögon inte såg ett dugg utan fick 
ledas i utförslöporna., eftersom glasen immade 
igen. Vid den första rasten klagade Karl-Erik på 
förfrysningskänslor i ena foten. Mot allt förnuft 
började vi massera med snö! Mackorna som var 
djupfrysta, bröt vi i bitar och doppade i tevattnet. 
Nästa minnesbild är  ifrån  torpet Blommaskog. 
Torpgumman som just skulle lämna ”laggårn” då 
vi passerade, tvärstannade - tittade skräckslagen 
på oss – och tvärvände in igen! Vi måste ha 
uppvisat en skrämmande syn: med halsdukarna 
virade runt huvena och  istappar kring ögon och 
hakor! Hur som helst – efter nära fem timmar ute 
i kylan, dansade vi nedför backarna till Lerums 
station. Väl ombord på tåget började isen under 
hakan att smälta och rinna neråt magen. Trots allt 
klarade vi oss – förutom Karl-Eriks frusna fot – 
ganska bra..Epilogen är typisk: När Yngve skulle 
gå från bussen och hem till Sävenäs (100 meter!) 
–förfrös han båda öronen – han hade glömt fälla 
öronlapparna på skidmössan! 
Väl hemma i värmen och lyssnande på radion, 
hörs en läkare med gravallvarlig stämma: ”Under 
dessa  extrema temperaturer, är det olämpligt 
med  längre turer i skog och mark” 
”Dä’r hör du” va min kära mors kommentar! 

Somrarna är för mej de lyckliga veckor jag fick 
tillbringa hos våra släktingar på Flatön – eller 
egentligen Ängön, som är en del av Flatön. Första 
gången jag fick se Ekeberg, som gården heter, var 
1925 – 3 år gammal.  Sedan hade jag den 
oskattbara förmånen att få tillbringa  17 somrar i 
rad på denna härliga plats . Resorna dit var ett 
äventyr i sig de första åren. Spårvagn till 
Stenpiren, sedan ångbåt inomskärs via alla 
småbryggor Allmag – Höviksnäs- Eriksberg- 
Henån – slutligen till Morlanda , 

 
  Vid ”Skäddebäcken” Flatön. 
  
där min farbror Ragnar mötte med motorbåt. En 
resa som kunde ta upp till  7 – 8 tim. Ibland gick 
färden till Fiskebäckskil – fotvandring till 
Östersida och rodd till Ängö Brygga. Det mest 
spännande på Ängön var nog roddturerna till 
Fiskebäckskil tillsammans med mina sysslingar 
Sten, Inga-Lill o Inger och deras kusiner Anna-
Greta och Karin (Som senare genom Evert Taube 
blev ”Huldas Karin!”) där vi fick stå vid 
bryggorna och bl.a. sälja körsbär till badgästerna.  
Sista sommaren (1942) fick jag sällskap med 
mina vänner Ingemar, Karl-Erik och Yngve Vi 
tog oss till Flatön per cykel och  tältade sedan 
nere vid ”Skäddebäcken” 
Slutar detta avsnitt med att jag en kulen 
septemberkväll 1942, satte mej på tåget till 
Stockholm, för att på Kungl Signalregementet  
tillbringa fem år i kronans kläder, utan att då ana 
att det skulle dröja nästan 8 år innan min hemma-
adress åter skulle bli Ejdergatan 2! 
 
(Nils Hansson) 



 
 
DM Stafett 
 
 
Det blev rafflande på 
stafetterna i år igen. I år var 
det tjejerna i D 16 som tog 
hem guldet och H 16 
killarna kom på andra plats. 
 
D 14 tjejerna var i ledning 
när dom sprang ut på sista 
sträckan. När man är jagad 
är det lätt att missa, det blev 
en miss och två lag smet 
förbi. En snöplig tredje 
plats, men det är bara att ta 
nya tag, det kommer fler 
tillfällen. 
 
H 55 gubbarna var snubblande  
nära att ta guldet. Kenneth och  
Sven-Erik gick som på räls.  
Jan K. gick ut på sista 
sträckan, allt såg bra ut 
framtill näst sista  
kontrollen. Där kom 
misstaget. Men en andra  
plats är inte fy skam heller. 
 
GRATTIS från  
alla klubbmedlemmar! 
 
 
 
//Britt Birklin

Sandra Eliasson, Mia Gustafsson, Josefin Bergagård, Malin Hermansson



Tävlings resa för ungdomar 

Lördagen 23 september  
Vi samlas ett gäng på 24 ungdomar och 7 ledare för att åka till Släneskogarna och springa 
orientering i två dagar. Förläggningen var på Åkulla friluftsgård. Vi fick ett underbart väder och 
många kluriga banor.På lördags kvällen åkte vi in till Varberg och gjorde upp vem som var bäst i 
Superbowling 

Söndag 24 september 
Uppstigningen ur sängarna skedde tidigt, det var mycket att göra innan vi kunde åka till 
tävlingen. Äta frukost, ta på sig rätt kläder, packa, städa mm. Fina resultat uppvisades och ett 
förstklassigt arrangemang.Resan blev mycket lyckad!  
//Britt Birklin 

Friskusdubbeln- Klubbresa 23-24 sept 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malin Kymmer, Matilda Banck, Pontus Hermansson före start 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
Tolered-Utby 2:a i Göteborgs Ungdomsserie   
   
I år lyckades vi avancera från en 4:e plats (efter 1:a etappen)   
till en 2:a plats i Göteborgs Ungdomsserie. Sista etappen vann vi dessutom.    
Så vi får säga Grattis till ALLA ungdomar som varit med och tagit   
poäng.   
      

 Slutställningen i 
Division 1 blev så här: 

     

      
 Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Summa 
FK Herkules 172 189 163 139 663 
Tolered-Utby OL 144 174 151 151 620 
OK Alehof 149 96 176 114 535 
Lerums SOK 172 179 147 12 510 
Sävedalens AIK 113 114 108 124 459 
      
      
IFK-Kaveln    
    
Madeleine Attfors,  Mia Gustavsson, Hanna Carlsson ,Eleonor Poka,     
tog hem guldet 
överlägset.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Klubbmästare 2006      
Ylva Mattson D10     

Madeleine Attfors D14     
Malin Hermansson D16     

Kicki Persson D18     
Susanne Friman D21     
Pia Hermansson D45     

Eva-Britt Martner D55     
Håkan Forman FÖR     

Tommy Gelotte H12     
Emil Leeman H12     
Johan Hindér H14     

Johan Bergagård H16     
Johan Hansryd H21     

Bengt Mattsson H35     
Kenneth Johansson H50     

Agne Östensson H65     
Resultat DM      

DM långdistans 
     

Pia Hermansson D45 3:a    
Johan Bergagård H16 2:a    

DM-medel      
Josefin Bergagård D16 3:a    

Pia Hermansson D45 1:a    
Johan Bergagård H16 2:a    

DM-natt      
Johan Bergagård H16 1:a    

DM-stafett 
     

Malin Hermansson      
Mia Gustavsson      
Snadra Eliasson D16 1:a    

Josefin Bergagård      
Elenore Poka      

Hanna Carlsson      
Lina Magnusson D14 3:a    

Madeleine Attfors      
Johan Attfors      
Olof Carlsson H16 2:a    

Johan Bergagård      
Sven-Erik Magnusson      

Kenneth Johansson H55 2:a    
Jan Kuchler      

      
 



 
 
 
 
 
 
 



SENIOR ÅRSSTATISTIK I UTBY IK 2006 DAMER

100meter Längdhopp
12,22 .+0,0 Therese Bohlén Kinn -87 4.99 .+1,4 Petra Andersson -88
13,63 .+1,35 Nathalie Åklint -91 4.59 .+0,0 Rebecka Nilsson -93
13,94 .+0,2 Stina Hellberg -92 4.43 .+1,7 Nathalie Åklint -91
15,02 .+1,0 Sandra Johansson -91 4.41 .+0,2 Stina Hellberg -92
16,42 .+0,7 Anna Johansson -89 3.30 .+0,2 Sandra Johansson -91

2.66 .+0,9 Anna Johansson -89
Medvind 

13,26 .+3,3 Petra Johansson -88 vinduppgift saknas
5.40 Doreen Nagawa -82

150meter
18,56 .-0,7 Therese Bohlén-Kinn-87 Medvind

5.11 .+3,8 Petra Andersson -88
200 meter 4.75 .+3,4 Rebecka Nilsson -93

24,71 .+1,4 Therese Bohlén-Kinn-87 4.44 .+3,3 Anna Johansson -89
27,07 .-0,2 Petra Andersson -88
28,35 .-1,4 Rebecka Nilsson -93 Diskuskastning 1,0 kg
35,92 .+0,74 Anna Johansson -89 23.44 Petra Andersson -88

19.29 Anna Johansson -89
800 meter
2.36,58 Petra Andersson - 88 Diskuskastning 0,6 kg

33.79 Emelie Larsson -91
100 meter häck (84 cm) 28.59 Sandra Johansson -91

15,61 .-1,0 Petra Andersson -88 17.64 Therese Persson -93

1500 meter hinder Spjutkastning 600 gram
5.18,62 Anna Stenbäck -82 30.41 Petra Andersson -88

Höjdhopp Spjutkastning 400 gram
1.75 Stina Ekholm -89 19.42 Emelie Larsson -88
1.50 Petra Andersson -91 17.49 Therese Persson -93
1.40 Nathalie Åklint -91

Släggkastning 4,0 kg
Trestegshopp 19.42 Petra Andersson -88
9.35 .+0,0 Nathalie Åklint -91 17.49 Anna Johansson -89

vinduppgift saknas Släggkastning 3,0 kg
12.12 Doreen Nagawa -82 25.77 Sandra Johansson -91

20.92 Emelie Larsson -91
Kulstötning 3,0 kg
8.76 Emelie Larsson -91 kulstötning 4,0 kg
8.20 Sandra Johansson -91 9.84 Petra Andersson -88
7.97 Anna Johansson -89

Mångkamp - Sjukamp
4.177 poäng Petra Andersson 
( 100m häck 16,07 +0,0 - höjdhopp 1.50 - kulstötning 9.69 - 200 meter 27,23 +0,0 -
längdhopp 4.97 +1,89 - spjutkastning 30.41 - 800 meter 2.36,58 )



SENIORÅRSSTATISTISK UTBY IK ÅR 2006Herrar
100 meter

11,48 .+0,6 Josua Gustavsson -88 300 meter häck (91,4 cm)
11,78 .+0,8 Viktor Sundin do Rosario90 38,83 Josua Gustavsson -88
11,81 .+1,4 David Vickhoff -87
11.90 .+0,87 Tobias Ljungberg -87 400 meter häck (91,4 cm)
12,42 .-0,7 Mattias Abulu -91 58,3 Josua Gustavsson -88

Medvind 2000 meter hinder
11,76 .+2,6 Viktor Sundin do Rosario90 6.00,02 Mattias Borg -85
.11,70 .+2,6 David Vickhoff -87
11.80 .+2,1 Tobias Ljungberg -87 3000 meter hinder 
16.00 .+2,9 John-Arne Sagdahl-50 9.28,98 Mattias Borg -85

200 meter 1000 meter ungdomar
24,29 .-0,5 Tobias Ljungberg -87 2.50,61 Johan Blomberg -87
24,45 .-1,3 Viktor Sundin do Rosario90 3.03,95 John Hallberg -88
24,61 .-0,9 David Vickhoff -87
25,83 .-1,1 Mattias Abulu -91 Halv-Marathon (21.097,5 m)

1.07.57 Markus Torgeby -87
Vindmätare saknades (motvind) 1.12.36 Mattias Borg -85

24,25 Viktor Sundin do Rosario90 1.16,00 Kristoffer Sideby -71
1.28.05 Björn Johansson -86

400 meter 1.38.35 Gordon Bäck -48
51,96 Josua Gustavsson -88 1.39.46 Johan Tobiasson -86

Marathon (42.195m)
800 meter 2.48,27 Kristoffer Sideby -72

1.49,45 Jacob Gustavsson -84
1.52,49 Muhammed Bashir -87 Höjdhopp
1.57,10 Björn Johansson -86 1.90 Josua Gustavsson -88
1.59,33 Johan Strand -87 1.63 Mattias Abulu -91
2.02,98 Mikael Ekman -88
2.14,93 Viktor Lindberg -88

Längdhopp
6.55 Alen Rakovic -82

1500 meter 5.99 Josua Gustavsson -88
3.48,38 Jacob Gustavsson -84 5.94 Mattias Abulu - 91
4.07,76 Johan Strand -87 5.28 Viktor Sundin do R -90
4.09,41 Mattias Borg -85 4.68 Edmond Bäck -33
4.13,17 Björn Johansson -86 3.95 Tarik Voljerica -96
5.01,97 Josua Gustavsson -88

Medvind
6.65 .+4,77 Alen Rakovic -82

5000 meter
14.53.36 Markus Torgerby -76 Tresteg
16.06,40 Abdisalam Hassan -86 13.46 .+1,56 Alen Rakovic -82

12.62 .-0,1 Mattias Abulu -91
110 meter häck (1,06m) 11.54 .+0,5 Viktor Sundin do R -90

14,99 .+0,5 Josua Gustavsson -88 9.71 .+0,66 Edmond Bäck -44

100 meter häck (1,00m) Medvind
14,6 .10,4 Josua Gustavsson -88 13.62 .+2,25 Alen Rakovic -82



Stavhopp Spjutkastning 800 gram
4.40 Josua Gustavsson -88 36.91 Josua Gustavsson -88

Kulstötning 7,257 kg Spjutkastning 600 gram
11.37 Josua Gustavsson -88 33.25 Mattias Abulu -91

Kulstötning 6,0 kg Släggkastning 7,257 kg
13.02 Josua Gustavsson -88 31.63 Josua Gustavsson -88
5.09 John-Arne Sagdahl -50

Släggkastning 6,0 kg
36.27 Josua Gustavsson -88

Diskuskastning 1,75 kg
38.94 Josua Gustavsson -88 Diskuskastning 2,0 kg
12.99 John-Arne Sagdahl -50 37.30 Josua Gustavsson -88

P19 Tiokamp
6.569 poäng Josua Gustavsson -88
( 100 meter 11.48 + 0,6 - längdhopp 5.99 + 0,0 - kulstötning 13.02 - höjdhopp 1.89 -
400 meter 51,96 - 110m häck (1m) 14,98 +1,3 - diskuskastning 37,67 - stavhopp 4.50)

Kvilles båda kanslister tycker om varandra vilket bilden illusterar från Fiskebäck i somras.
Till höger den gamle vanlige kanslisten Curt-Roland "Curre" Ljung.
Till vänster Alen Rakovic som assisterat Curre under sommaren-hösten på kansliet och dessutom
ansvarar för att den nya verksamheten i Sandeklevskolan skall komma igång!
Sandeklevskolans har fått en helt ny idrottsavdelning med bl.a separata hallar för friidrott
och handboll/basket samt i anslutning även en fritidsgård. 
Invigning av anläggningen är planerat till 28 februari av div höjdare från Föreningsförvaltningen,
kommunen och Stadsdelsförvaltningen !!
Någon vecka senare är det tänkt att ha en aktivitetsdag där bl.a Sävehovs A-lag skall spela
handboll i handbollsdelen. Kanske kan vi friidrottare också bjuda på något extra !!!

Foto: Elvir Rakovic



 

NYBÖRJARGRUPP   i  ANGEREDSHALLEN 
 

 
Nya gänget samlat vid 1:a träningen. Jorge ser ni i polkagrisrandiga (om det varit färg) tröjan  
längst ner till vänster. 
 
 
 
Vi kan med glädje konstatera att vi fått igång en fantastiskt fin verksamhet  för våra yngsta i 
Angeredshallen sedan i höstas. 
Mycket tack vare att vi lyckats engagera en MYCKET kunnig och engagerad tränare i Jorge 
Corge Cordero. Jorge som kommer från Chile 1980 har en oslagbar gedigen utbildning och 
enorm meritförteckning som tränare tidigare i IF Kville, (framgångsrikaste tränaren genom 
tiderna), IK Vikingen och senast i Angereds IS. 
Till sin hjälp har Jorge en hel stab av tränare/ledare Bl.a. Johan Roth, Anna Roth, Sanna 
Hagelin,  Kristin Augutis,  Niklas Westerlund, Mattias Abulu ochMats Ajodan. Dessutom 
hjälper gärna en del föräldrar till som tex Matti Hiltonen, Peter Lilja Englund, m.fl 
Det kan inte bli mycket bättre och vi ser med tillförsikt fram emot tävlingarna i vinter och 
sommaren nästa år! 
 
 
Curt-Roland Ljung 
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ÅRSMÖTE 2007 
 
 
 

Onsdagen den 21 FEBRUARI 
 
 
 

Kl: 19.00 
 
 
 

I Utbys klubbstuga vid Geråshallen 
 
 

Eventuella motioner inlämnas till styrelsen senast en månad innan Årsmötet 
 
 
 
 
 

VÄLKOMNA 




