
 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 
Det börjar bli vår år 2006. Framför oss finns folkfesternas folkfest. Det kommer 
att bli ett otroligt friidrottsår i Göteborg. 
När denna skrift distribueras har vi genomfört Varvshelgen med smått otroliga 
ca 45000 deltagare i SPECIAL OLYMPICS, STAVGÅNG, GÖTEBORGS 
VARVET och LILLA GÖTEBORGS VARVET. 
Om vi till detta lägger Vårruset, som arrangeras på tisdagen i samma vecka, så 
uppskattas antalet deltagare till ca 65000 personer. Prata om FRISKVÅRD i 
”den högre skolan”. 
I år arrangeras också ett TUNNELLOPP i samband med invigningen av GÖTA 
TUNNELN i juni. Samma helg är det också målgång för VOLVO OCEAN 
RACE i Göteborg. 
I början av juli arrangeras så VÄRLDSUNGDOMSSPELEN i friidrott. Ett 
mäktigt arrangemang med tanke på det stora antalet starter samt inte minst det 
internationella inslaget. 
I augusti är det så dags för årets höjdpunkt nämligen EM i FRIIDROTT på 
Ullevi. Detta är också ett mycket stort arrangemang som i år sammanfaller med 
GÖTEBORGS KALASET som i år döpts om till EM FESTEN. Ca 6000 
elitaktiva tävlar om medaljerna och vi hoppas på stora svenska framgångar.  
Därtill det fjärde och sista EM LOPPET som vi hoppas ska locka ca 5000 
deltagare. Det är nästan kusligt hur många människor som kommer att befinna 
sig i Göteborg i sommar.  Men vi är förberedda och hoppas att det ska gå bra 
sett ur alla synvinklar. Dessutom hoppas vi ju på stora framgångar och ett antal 
medaljer i samband med EM. 
Vi göteborgare och även alla andra kan vara stolta över att vi har möjlighet att 
göra och få vara med om allt detta.  Vi är små men kapabla till det mesta. 
Vi ska också tacka GÖTEBORGS KOMMUN, VÅRA 
SAMARBETSPARTNERS, ALLA VÅRA FUNKTIONÄRER OCH INTE 
MINST ALLA VOLONTÄRER SOM GÖR DETTA MÖJLIGT.  HEDER OCH 
STORT TACK. 
 
Håkan Bäckström 
Ordförande   
 
 
 
 
 

 
 



Träningsläger  till  PORTUGAL !!!!! 
 
 
Vi var 28 aktiva och ledare som åkte på träningsläger i år. Det var för att vara mer ”exakt” 
Rose-Marie, Jenny´s och Curres träningsgrupper samt ”assisterande tränarna” Kjell Larsson 
och John Gustavsson som efter några timmars flygresa lyckliga anlände Motte Gordo i 
sydligaste Portugal! 
Vi lämnade ett svinkallt Sverige och kom till ett underbart klimat runt 20 grader och 25 när 
solen sken. Träningsplatsen är allmänt känt som en av de absolut bästa i Europa. Vi hyrde 
cyklar till alla utom medeldistansarna som fick jogga till idrottsplatsen som låg ca 3 km från 
hotellet! 
Vi stannade i 10 underbara dagar och dom flesta hade nog inte haft någonting emot att stanna 
någon vecka till. Det är en bekymmersfri och skön tillvaro trots att man ofta tränar 2 gånger 
om dagen! 
 

 
Rose-Marie och delar av hennes grupp vandrande hem från Idrottsplatsen första dagen 
innan dom fått cyklar. 
 
Mellan träningspassen hann vi med att spela mycket volleyboll, bada, sola, spela fotboll och 
på kvällarna poker och kortspel. Kvällarna fördrevs mest att leta upp någonstans att äta och 
avslutades ibland med karaoke. Grymmast på Karaoke var enligt mitt förmenande Mikael 
Ekman och Abdisalam.  



 
Samling inför den mycket prestigfulla Beachvollybollturneringen 

 
Vi gjorde också, som man sig bör, en utflykt till den Spanska storstaden Sevilla. Det fanns 
många fina byggnader att titta på bl.a. ett fantastiskt fint Slott och Tjurfäkningsarena. Men 
mitt bästa minne var när vi gått och gått och gått genom stan innan vi kom tillbaka till samma 
lilla park vi startade vid. Där började Christopher Westdahl och jag själv härma lite olika 
djurläten. Christopher härmade en apa så bra att ett flertal personer som vandrade runt i 
Parken kom och ville se Apan. Fråga Adas och Victor dom skrattade så dom nästa ……… 

 
Medeldistansgänget ute och springer 

 

Text o Foton:  Curt-Roland Ljung 
 



Lite av varje - lite av varje – lite av varje – 
 
Josua Gustavsson fortsätter att samla på sig USM-medaljer. Efter förra sommarens många 
medaljer och landslagsuppdrag erövrade han ett silver i individuella IUSM på 60m Häck 
Helgen efter var det Mångkamp som gällde och en ny silvermedalj till samlingarna efter den 
1 år äldre och "omöjlige" Björn Barrefors  
 
Josua Gustafsson -88 Ullevi FK  
7,40 (745 p) - 5,88 (561 p) - 12,21 (619 p) - 1,85 (670 p)  
8,40 (884 p) - 4,40 (731 p) - 2.58,71 (677 p)  
Totalpoäng 4887 p  
 
Flera mycket fina insatser av Ullevi-iter i Göteborgsvarvet. Eller vad sägs om nyförvärvet 
Markus Torgeby som  blev Bäste Göteborgare o 7:e svensk med fina 1.07.57, Mattias Borg 
fortsätter att utvecklas och noterade 1,12.36, Kul att se Anna Hallberg på G igen med sina 
1.35. Snyggt jobbat !  
 
Förra året åkte herrarna lite snöpligt ur LAG-SM med 1 ynka poäng. Förhandsnacket gick att 
det skulle bli jämt mellan oss och Mölndals AIK i årets kval. Men herrarna visade genom att 
krossa allt motstånd att man hör hemma i högsta divisionen precis som Damerna.  
Nu gäller det att ladda inför Finalen i Karlstad den 21 juni och att alla slipar formen 
ytterligare. 

 
Mohammed Bashir, Mattias Borg, Abdisalam Hassan Yusuf och Fredrik Johansson tar det 

lugnt efter 3 segrar och en 2:a plats i LAG-SM kvalet  



I underbart sommarväder genomfördes 1:a dagen av 2 i årets Terräng-SM. Alingsås stod 
som värd. Ullevi skördade stora framgångar i de yngsta åldersklasserna. I P15 hade vi för 
några dagar sedan bara 2 deltagare genom tvillingarna  Jonas o Erik Legernes när mamma 
Lotta mailade till kansliet och undrade om vi inte kunde få ihop ett Lag. Sagt och gjort vi 
lyckades "hitta" en villig orienterare i Utby IK vid namnet Johan Bergagård. Men först skulle 
han genomföra en Orienteringstävling i Kållered med start kl. 12.00. samma dag. Vi hämtade 
honom i Kållered direkt efter målgången. Han fick lite mat och dryck i sig och efter en bilresa 
stod han på startlinjen igen. Det var en trött men ändå lycklig Johan B. som fick bestiga 
prispallen när det visade sig att laget tog Brons i Lagtävlingen.  
Jonas Legernes fick bestiga pallen en gång till genom sin individuella 2:a plats. Erik 
fullbordade Laget med sin 19.e plats.  
 
 

 
Prisutdelning Pojkar 15 år på 3:e plats Ullevi fr.h Erik Legernes, Johan Bergagård, Jonas L. 
 
2.a dagen´s Terräng-SM tävlande fortsatte i ett sommarlikt Alingsås!  
Först ut för dagen var Pojkar 19 år. Målet var Lag-SM medalj och det infriades genom att 
ytterligare en orienterare nämligen Johan Strands sprang in på en förnämlig 9:e plats, Emil 
Ryberg (14:e) och Mikael Ekmans strax efter på 15:e plats erövrade en Silvermedalj var.  
1 timma senare gjorde M22 killarna samma sak dvs erövrade ett LAG-silver.  
Fredrik Johansson låg länge på en 4:e plats men blev till slut bäste Ullevi-it på 8:e medan 
Mattias Borg sprang in på 11:e och Abdisalam på 13:e plats.  
Slutfacit 6 lyckliga Silvermedaljörer från Ullevi!! 
 
Bansäsongen har börjat med många fina prestationer. 
- Josua Gustavsson, Petra Andersson och deras tränare är alla uttagna till Nordiska 
Mångkampsmästerskapen den 17-18 juni. 
- Mohammed Bashir öppnade med 1.52.40 på 800m. Björn Johansson gick under ”dröm” 2 
på 800m.(1.58.61) det gjorde också Johan Strand (1.59.21) i sitt allra första 800m´slopp 
någonsin 
- Stina Ekholm hade 1.66 i höjd i SAIK-spelen 



 
Hela P19-laget fr.v. Mikael Ekman, John Hallberg, Emil Ryberg och Johan Strand 
 
 
Våra amerikaner  Jacob Gustavsson fortsätter att prestera stortider i USA. I mars passerade 
han en drömgräns på 800m genom att springa på 1.49.45. Vi ser fram emot att få hem Jacobi 
sommar! Även Doreen Nagawa kommer hem och tävlar i sommar. I USA har hon hoppat runt 
5.50 i längd och lite drygt 12m i 3-steg! Båda kan behövas i Lag-SM i sommar!!!  
 
Inomhus UJSM  i Västerås blev en rolig tillställning för Ullevi på många plan. Klubben fick 
en del medaljer och många finalister, det slogs många personliga rekord och vi hördes och 
syntes mest i hallen. Extra tack till vår fantastiska hejaklack!  
 
Så här gick det för våra Utbyiter; 
K22 I stav hoppade Yordabel Abraham till sig silvret med 3,50.  
P19 Josua Gustavsson tog silver i häck med tiden 8,28 och i stav räckte 4,46 till en 4:e plats 
F19 Therese Bohlén-Kinn persade på 60m med 7,76 som räckte till 4:e plats 
F17 Stina Ekholm erövrade guldet med sina 1,73 i höjd  
P15 Mattias Abulu ställde upp i höjd, längd och tresteg. Bäst gick det i längd och tresteg. 
3 gånger exakt samma längd 5,43 måste vara någon slags rekord, i tresteg blev det 11,94. 
 
 
Tex o foton:  C-R Ljung 
 
 



Handslagsprojekt i Bergsjön 
 
 

 
Gänget samlad i Slottsskogen iför starten i Lilla Göteborgsvarvet 

 
Förra året erhåll vi pengar genom handslaget för att bedriva uppsökande verksamhet i bl.a. 
Bergsjön. Under vintern har detta förverkligats! 
 
Del 1 bestod i att introducera Fun Athletics i skolorna med avslutning i Friidrottens Hus i Fun 
Athletic´s finalen. Bergsjöns ungdomar skötte sig mycket bra och erövrade ett LAG-Brons i 
klassen Årskurs 4 i mycket hård konkurrens från övriga skolor i Göteborg. 
 
Del 2 bestod i 8 st löparskolor på ”hemmaplan” i Bergsjön under ledning av våra 
ledare/tränare/aktiva Claes Alexandersson, Markus Torgeby, Abdislam Hassan, Mohammed 
Bashir m.fl. Antalet deltagare pendlade mellan 15-40st per gång. Avslutningen bestod i att 
tjejerna och killarna deltog i Lilla Göteborgsvarvet.  
Ett mycket stort TACK till Bergsjöskolans entusiastiske lärarinna Nadja. 
 
Curt-Roland Ljung  
 
Ps. Den med skarpa ögon kan skönja Markus Torgeby längst back i mitten och Nadja längst 
upp till vänster. Ds 



FRÅN ORIENTERINGSFRONTEN 
 
 
Nadia banläggare i Nylöseskogen. 
 
Nadja EL-Charif kom hösten 2004 till Utby 
IK:s klubbstuga. Hon ville lära sig mer om 
orientering. Hon hade haft orientering i skolan 
där hon tyckte att det verkade vara intressant. 
Hon lärde sig snabbt att förstå hur man gör 
och vad man måste tänka på. 
I år blev hon utsedd till banläggare för 
eleverna på Gamlestadsskolan, där hon själv 
är elev.  
Alla var jättenöjda, elever som lärare. Hon 
fick högsta betyg för sin insats. 
Bra jobbat! 
 
/Britt Birklin 
 
 
 
 
 
 
 
Sen start. 
Orienteringssäsongen har blivit försenad på 
grund av den långa vintern. Det har varit för 
mycket snö i skogen. Tävlingarna runt 
Göteborgstrakten startade inte förrän den 15 
april (påskafton). Vanligtvis brukar 
tävlingssäsongen börja i mitten på mars. 
 
 
 
 
På bilden till höger går Jenny Axelsson i mål 
på Herkules orientering  
 
 
Resultaten för året kommer i Höstlövet. 
 
 
 
 
 



Fler foton från orienteringen 
 

 
Före starten på IFK:s orientering. Johan, Gustav och Petter Hinder.  
 
 
 

 
Anna-Karin Granath ger instruktioner till Ellen Granath och Lisen Kymmer inför 
träningsorientering vid klubbstugan.  
 
 



EVERT BERÄTTAR 
 
Jag föddes i V.Frölundas församling i nådens 
år 1923, samma år som staden hade sitt stora 
jubileumsår, 300, och då Liseberg kom till för 
att med enface kunna fira jubileet. Nu har snart 
100 år gått igen och vi bör börja tänka på hur 
vi ska celebrera detta. 
För ,min del är jag mest glad för att jag i tid 
kom ifrån V.Frölunda och hamnade i 
Gamlestaden, ity att i Gamlestadens 
församling föddes år 1931 ett flickebarn som 
döptes till Britt-Mari, mina 3 barns mor. Att 
BM inte vill kännas vid sitt ursprung kanske 
beror på att det tog närmare 70 år innan det 
uppenbarades för henne i form av ett 
myndighetspapper där det stod: "född i 
Gamlestadens förs." Hon som var uppvuxen  
Guldheden och på Kungshöjd hade inte en 
aning om detta. 
Så nu tvistar vi om vem som är mest 
"Gamlestadsfähig", hon eller jag. Men det är 
nog jag, som redan efter 1 år anlände till 
Götaholmsgatan, gatan som gett namn åt en av 
stadens mest legendariska fotbollsföreningar, 
Götaholms BK, med Åke Lindgren som 
stenhård  vänsterback under många år. Det var 
innan orienteringen tog överhand och han blev 
anfader till en av Sveriges bästa orienterare 
genom tiderna, 5-faldige svenske mästaren och 
världsmästaren, Jimmy Birklin. Sträck på er 
pojkar och flickor från Gamlestaden. 
Själv var jag inget ljus i unga år annat än 
möjligen i skolan där jag alltid försökte göra 
mitt bästa och dessutom fick de bästa lärarna i 
Gamlestadsskolan man kunde tänka sig, 
Frithjof Edqvist och Anders Sundvall.  I idrott 
var jag inget vidare eftersom jag var minst i 
klassen, och därför ofta gick under namnet lill-
Evert. Det kanske också berodde på att jag 
började i skolan redan då jag fyllt 6 år och alla 
mina klasskamrater var 1 eller 2 år äldre. De 
senare på grund av att dom var kvarsittare, 
något som förekom på den tiden. En av mina 
klasskamrater var Arne Engström, välkänd 
spårvägare, handbollsspelare och 
fotbollsspelare på sin tid och när Gunnar 
Nyberg och jag mötte Arne_i Gamlestaden så 
förklarade Arne att Evert, ja honom fick jag 
alltid beskydda i skolan för han var så liten. 
Det var då det. 
Annars var Gamlestaden mest ett tillhåll för 
busar och så. det s.k. "dundergänget" med 

Röd-Pär, "Skokräm" och "Småland" i spetsen. 
Dom höll mest till i småskogen väster om 
Bunkeberget, där speciellt "Röd-Pär" 
briljerade med att slå frivolt i nedförsbacken 
av berget. Hur han överlevde detta går över 
mitt förstånd, så här efteråt. Dom flesta av de 
här profilerna bodde antingen i de dåvarande 
barackerna vid Gamlestadsvägen eller senare i 
"Tonfisken", fattigvårdens hus där nuvarande 
Medborgarhuset ligger. Myndig förvaltare av 
huset var min klasskamrats, Leif Barks pappa 
men familjen bodde givetvis inte själv i huset 
utan i ett ståndsmässigt läge uppe vid 
Holländareplatsen. Om kvarteret Tonfisken har 
det faktiskt  skrivits 2 uppmärksammade 
böcker. Den första "Djävla Tonfiskare" av 
bröderna Åberg om jag inte minns fel. Det var 
en väldig vidräkning av fattigvårdshuset och 
hela det sociala system kring detta. Min gamle 
lärare, Anders Sundvall, fick även sina fiskar 
varma av bröderna som inte hade mycket till 
övers för nyutexaminerade lärare. Den andra 
boken var "Boken om Gamlestaden", skriven 
av journalisten och författaren Gösta Carlsson 
som i likhet med bröderna var uppvuxen i 
"Tonfisken". Själv vågade jag aldrig sätta min 
fot innanför "Tonfiskens" portar. Det var 
alltför skrämmande saker som hände innanför 
murarna i den gården. Jag kollade en gång med 
Gunnar Nyberg, som ju också är uppvuxen i 
närheten av "Fesken". Själv bodde vi i 
"Storgårn", d.v.s. kvarteret "Laken"som ägdes 
av SKF där pappa Viktor hade sitt jobb. 
I "Storgårn" bodde mycket "fint" folk, bl.a. 
socialdemokraternas store man i Götet på den 
tiden, Erik Johannesson. Erik var föregångaren 
till vår tids Göran Johansson och vad jag tror 
mig veta så skröt han vid något tillfälle med att 
han spelat handboll för Utby IK. En annan av 
socialdemokraternas toppar i Göteborg bodde 
också i "Storgården, nämligen Göte Persson 
och hans fru Barbro. Jag tror han gått på 
Chalmers och även han hade varit medlem i 
Utby IK, som orienterare eller 
handbollsspelare minns jag ej men eftersom 
han var ganska liten till växten så var han nog 
orienterare under några år. Hustrun Barbro 
utmärkte sig genom att det var hon som ställde 
krav i stadsfullmäktige på att alla barn skulle 
ha möjlighet att gå i dagis. 
 Detta om sossehirarkin. Vi andra dödliga 
sprattlade så gott vi kunde för att klättra på den 
sociala stegen. De flesta hamnade då på SKF 
och fick liksom Olle Nilsson uthärda livet 



inom de mörka murarna ända upp till 
pensionsåldern. Vad Olle gjorde när friheten 
nalkades skall jag här beskriva. 
Han tog sin sovsäck, packade sin ryggsäck 
med vad han behövde för sitt uppehälle i 2 
dagar. Sedan tog han spårvagnen till 
Centralstationen, löste en enkel biljett till 
Borås och började sin långa vandring på 8 mil 
hem till Kortedala, eller var det fortfarande 
Gamlestaden. Årstiden var maj månad och 
vädret så bra: som det kan vara vid den tiden. 
Når kvällen kom och skymningen med den 
hade Olle hunnit till Rävlanda. Här hittade han 
en stor yvig gran, bredde ut sin sovsäck och 
kröp in i den under de yviga grenarna och 
somnade. Vaknade till fågelsång och fortsatte 
sin vandring hem till Berit.. På kvällen var han 
hemma igen och påstod därefter i många år att 
detta var hans livs stora upplevelse i den 
åldern. Jag tror honom. Vem skulle inte vilja 
vandra ensam från Borås en vacker vårdag, om 
orken räcker till. 
För att återvända till Storgårn så hade vi under 
många år ett flertal Utbyiter boende i huset. 
Bland dem jag minns fanns George Asklund 
som spelade i vårt handbollslag i många år. 
Där var Bengt Skogström som var vår bäste 
häcklöpare i friidrott och på Götaholmsgatan 
men i Storgårn bodde Harry Hagström som var 
en av våra snabba juniorer och därför mycket 
användbar i stafetter 4x100meter. Vi hade Kurt 
"Toker" Karlsson längs ner i gården mot 
Gamlestadstorg och han var ett eget kapitel. 
Toker tränade "som fan" och ville gärna bli 
bäst men när han skulle upp till bevis vid våra 
tävlingar på Gamlestadsvallen så hamnade han 
alltid på toa när starten kallade. Nerverna höll 
inte och ställde alltid till ett spratt för vår käre 
"Toker"  
I Gamlestaden, men inte i Storgårn bodde 
sedan det stora flertalet av de ungdomar som 
gjorde Utbys friidrott känd under 40, 50 och 
60-talet Där var Leif Bergstrand, Bengt och 
Sture Landqvist, Kaj Settergren, Kurt 
"Stubben" Gustavsson och många, många fler. 
En del var med sporadiskt när vi t.ex. behövde 
en höjdhoppare, som det alltid var ont om efter 
Bertil Olssons framgångsrika period så kunde 
både lille Qvistgård och Karl-Alfred Jacobsson 
hoppa in. Båda var ju långa och spänstiga, inte 
minst Karl-Alfred. 

Jag har ovan nämnt "dundergänget" som en 
mindre trevlig utväxt på det sociala trädet. 
Men det fanns ju även andra, helnyktra" kufar 
i Gamlestaden. Den mest kände och kanske 
även populäraste bland kufarna var "Tom 
Mix". Han hade fått sitt smeknamn efter den 
kände vilda västernhjälten i Amerikanska 
filmer och han försökte i alla avseenden leva 
upp till sitt namn. Han var den verklige 
ungdomsledaren utan någon klubbtillhörighet 
och han drog omkring uppe i berget där 
nuvarande Kvibergs kyrkogård ligger och 
lärde grabbarna vildmarksliv som den värste 
scoutledare. Stundtals höll han till nere vid 
Knektebron, nuvarande "Kvibergsbron" där 
han visade hur man kunde dyka från bron. Han 
var en mycket duktig simmare och bevisade 
detta vid ett tillfälle då han dök i Göta älv 
nedanför slakthuset och sam under vattnet 
ända ut till pålverket som bar upp Bohusbanan. 
Det var en prestation på uppemot 50 meter. Jag 
vill minnas att jag stod på stranden och tittade 
på utan att tillhöra gänget. En påskbrasa på 
ängen norr om Gamlestadsskolan var helt 
otänkbar om inte Tom Mix stod som ansvarig. 
Han hade polisens fulla förtroende. 
En detalj i hans leverne som man så här efteråt 
kan fundera över varför han alltid påstod sig 
ha en levande fågel i byxfickan som han tyckte 
att pojkarna skulle känna på genom att sticka 
ner handen. I dagens läge hade det nog verkat 
något misstänkt. Varje samhälle med 
självaktning måste ju ha sin "byfåne". I 
Gamlestaden var det nog Klinga på 
Artillerigatan som stod för den benämningen. 
Han var väl i 25-årsåldern när vi var små och 
gud nåde den som retade honom. Och det var 
många som tyckte om att reta Klinga. Men då 
tog han av sig livremmen och slog vilt 
omkring sig och då gällde det att hålla sig 
undan och springa för Klinga sprang efter…… 
 
 
Evert Johansson hade börjat skriva ner sina 

minnen, men hann tyvärr ej fullfölja detta 

före sin bortgång förra året. 

 



 
VÅRVANDRINGEN  8-10 maj 2006 
 
7 st glada Gamla UIK-are hade stämt träff vid Svänasjö Kyrka. Var denna kyrka är belägen vet man 
förmodligen bara om man bor i närheten av densamma. (några  km. öster om Skene) Tack vare den 
fina karta som årets vandringsledare försett oss med hittade vi rätt. Vi som åkte i bilen var Gunnar N, 
Christer S, Håkan B och chauffören Stig H. I den andra bilen åkte Gunnar A och Arne H. För att få 
med all utrustning för övernattning hade vi mannen som äger en släpkärra med tillhörande bil eller 
tvärtom Lars-Erik M. 
Väl framme vid vårt blivande hem de närmsta dagarna blev det 11 kaffe samt genomgång av dagens 
aktiviteter. Installering samt 6 km vandring/promenad längs gul markering. Vad man kan få se mitt 
inne i en skog efter en markerad vandringsled tror ingen på om jag skriver det. Men vi som såg kan 
berätta, det var stort och mycket. Fordon och skrot i mängd längs en väg. 
Gunnar N, som förutom att han kan hantera det mesta, är också en utmärkt kock. Vi åt god ugnsbakad 
falukorv med mos och tillbehör. Vi 
blev lite uppspelta av sången och 
ringde allas vår vän Rolf D som 
fanns hemma i Helsingborg. Rolf, 
som tidigare underhållit oss, sjöng 
en Taubevisa via mobileriet och på 
så vis deltog även han med den 
traditionella underhållningen På 
kvällen var det diskussion om 
allehanda ämnen innan John Blund 
tog oss i sina armar. 
Nästa dag, tisdag 06 05 09, startade 
vi tidigt efter en god frukost. 
Målsättningen var att vandra till OK 
MARK’s  stuga belägen 9.5 km 
bort. Vi skulle vara hemma igen 13.30 då vi skulle få besök från ”staden”. Det var Alfons J, Ingvar H, 
Nisse H med hustru Inga H, som körde, för att hälsa på.  2 bilar kördes till målet för att klara 
hemfärden. Det var strålande väder med olika typer av terräng. Detta gjorde vandringen lite mer 
spännande och mitt i ett stort kalhygge kom vi fel. ”Navigationsutrustningen” klarade inte 
påfrestningen. Men vi hörde göken klart och tydligt samt ett ljud som tillhörde 2 tranor som vi tyvärr 
skrämde på flykt.  Vi kom som sagt fel och hamnade ca 5 km från målet. 2 raska ”ynglingar” i form 
av Stig och Arne påtog sig uppdraget att hämta bilarna. Detta gjorde dom utmärkt medans vi andra 
solade och hade det skönt. Vi var hemma ca 13.20 strax före gästerna och var nöjda att ha klarat en av 
dagens två målsättningar.  13.35 anlände så våra gäster och det blev kaffe med dopp i strålande 
solsken på altanen.  Därefter promenerade gästerna en kortare slinga på ca 3 km. 
Gunnar N lagade återigen en god middag med kyckling som huvudrätt. Denna dag fyllde Rolf D 80 år 
vilket ånyo resulterade i en uppringning med tillhörande GRATTIS och underhållning.  Ingen vila 
utan direkt in i en femkamp arrangerad av Arne H på ett mycket bra sätt. Gunnar A lyckades få lägsta 
platssiffra varför han utropades som segrare. Priset var att arrangera nästa års femkamp !!!  Efter kaffe 
och god kaka, signerad Inga, lämnade gästerna oss fram på kvällskröken.  Denna kväll behövdes 
ingen John B, vi somnade bra ändå. 
Sista dagen fick vi en karta i handen och orienterade oss vandrande till/från Skuteberget. En vandring 
på 2.5 timma. Detta var mycket trevligt för mig som inte är orienterare men ändå fick möjlighet att 
följa med på kartan. Lite ovanligt för gossarna som brukar vara i skogen,  men även dom tyckte att det 
var en trevlig och som sagt ovanlig form av orientering. Väl hemkomna blev det en enklare lunch, 
noggrann städning och därefter hemfärd. Tillbaka i Göteborg vid ca 15-tiden efter en underbar 3 
dagarsutflykt med ”gubbarna”. 
 
Noteringarna och utskriften gjordes av Håkan B.   



 
EN-DAGARS-VANDRING I SKÄNDLABERGEN 25 APRIL 2006 
 

DELTAGARE 
GUNNAR ARONSSON    
EDMOND BÄCK 
HÅKAN BÄCKSTRÖM 
INGVAR HED HAG 
STIG HEDHAG 
ARNE HINDER 
LARS-ERIK MARTING 
GUNNAR NYBERG 
CHRISTER SJÖSTRÖM 
 
SKÄNDLABERGEN VAR FÖR FLERA 
AV OSS ETT OKÄNT BEGREPP. FINA 
STIGAR MED MED MÅNGA 
INFORMATIONSTAVLOR ÖVER 
SEVÄRDIGHETER I TERRÄNGEN SOM 
GAMLA BOPLATSER OCH GRAVSÄTTNINGAR FRÅN STENÅLDERN, RÖSEN FRÅN 
BRONSÅLDERN, GAMLA ÅKRAR OCH TORPSTÄLLEN, OM TRÄDSORTER, VÄXTER, 
MYRSTACKAR OCH DJUR SOM FÖREKOM I DENNA MILJÖ. TERRÄNGEN VAR 
ORDENTLIGT KUPERAD, SA FUKTEN STEG INNANFÖR KLÄDERNA OCH MJÖLKSYRAN 
GJORDE SIG PÅMIND I DE VÄRSTA STIGNINGARNA, MEN DET GICK ÖVER NÄR VI FICK 
TA DEL AV DE MEDHAVDA KAFFET OCH SMÖRGÅSARNA. EN SKÖN DAG AVNJÖTS 
LÄNGST UPPE PA TOPPEN AV SKÄNDLABERGEN TILL EN OFANTLIG UTSIKT ÖVER 
NEJDEN.  
VI BEFANN OSS EN DEL AV DEN GAMLA FORNBORGEN, DÄR LÄMNINGAR 
FORTFARANDE KUNDE SKÅDAS I FORM AV STORA STENVALLAR, SOM VARA 
FÖRFÄDER HADE GJORT SOM SKYDD 
FÖR ANNALKANDE FIENDER! 
DE 9 UTBYITERNA ENADES OM ATT 
GUNNAR NYBERG, SOM VAR DEN 
DRIVANDE KRAFTEN OCH SOM 
FÖRLADE DEN PROMENADEN TILL 
SKÄNDLABERGEN, HADE GJORT ETT 
BRA VAL FÖR VAR UTFLYKT! 
NATUREN VAR SOM BÄST JUST 
DENNA DAGEN, VÅRVARMT OCH 
SOLIGT! MÅNGA NAMN PASSERADE 
REVY LÄNGS STIGARNA OCH DE 
UTPLACERADE 
INFORMATIONSTAVLORNA ELLER 
VAD SÄGS OM NAMNET "LOPPETORP". 
LOPPOR FANNS DET NOG INTE, MEN STÄLLET VAR YNKLIGT LITE, DÄRAV NAMNET 
KANSKE!? PA STENÅLDERN VAR STORA DELAR AV MARKEN NEDANFÖR BERGET EN 
ENDA STOR HAVSVIK OCH SKÄNDLABERGET EN ELLER FLERA ÖAR. HAVSYTAN 
UNDER STENÅLDERN VAR CIRKA 20 METER HÖGRE. VI FICK EN LITEN INBLICK HUR 
MÄNNISKORNA LEVDE PÅ DEN TIDEN OCH ÅSÅG ÄVEN EN LITEN ÅKERLAPP UPPE I 
BERGEN, SOM BRUKATS AV DÅTIDA MÄNNISKOR. DAMMAR, SMÅ TRÄSK KANTADE 
VÅR PROMENAD UPP TILL SKÄNDLABERGENS TOPP.    
EDMOND  



TJEJ-GÅING 2006 
Torsdagen den 31 Augusti 2006  

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plats: Slottsskogen nedanför ”Björngårdsvillan” 
Längd: 5 km   (en runda inne i Slottsskogen) 
Start: Kl: 18.30 
 

Klara Färdiga   GÅ DIG I FORM  
 
Vi behöver motion för att må bra.  Samla ihop arbetskamrater  
Välj gåing som motionsform!   grannar, kompisar, släktingar 
Fördelarna är många;               och kom med i  
• Skonsam mot kroppen    TJEJGÅING –  
• Alla kan delta                en FEST FÖR ALLA TJEJER 
• Allt som behövs är ett par sköna skor 

  

Alla får present, medalj och picknick  
 
För information               eller: 
Utby IK/GK Steget   (lokalarrangör)  Svenska Gång- och Vandrarförbundet 
031-410808   fax  031-827611  031-726 61 12 fax 031-726 61 14 
E-post   utby@ullevi.nu   E-post  tjejgaing@vsif.o.se  
 
Lite historik: 
Tjej-Gåing startade 1990 i Stockholm och finns idag på 15-talet orter i Sverige och samlade 
år 2005 närmare 20.000 deltagare. 
I Göteborgs har Tjej-Gåing arrangerats i 8 år och hade förra året 2800 deltagare. Största 
antalet deltagare kom från Sjukhusen och Folktandvården. 
Av överskottet går 5:-/deltagare till bröstcancerfonden. Förra året gav det ca 100.000:-  
 



GAMLA TIDNINGAR BERÄTTAR... 
 
GP 4.4 1927 
Landala terräng 
..."klass III...även i denna klass uppenbarade sig en Stenmark från i klass II blev en äldre 
broder nummer 6- och sedan följde de olika barnas löpare i en brokig blandning..." (Nils 2:a i 
klass III) 
Ny Tid 25.4 1927 
IFK:s terräng 
..._Utby-Stenmark tog hem klass III före en rad landsortslöpare..." 
Ny Tid 15.6 1927 
Uttagningstävlingarna för juniormatch mot Oslo 
"Uttagningstävlingarna för juniormatchen mot Oslo fortsatte på Slottskogsvallen i går. Mest 
glädjande gren var höjdhopp där fyra man i hällregnet ledigt klevo över 1.75. De fyra voro 
B.Olsson,Utby, T.Krook, ÖIS, E.Börjesson, RIK och R.Eriksson. KFUM." 
Ny Tid 18.5 
Ringenstafetten 
..."Utby låg 5:a efter l:a sträckan, även efter den 3:e sträckan, Härlanda fängelse låg Utby på 
7:e plats, men på den långa sträckan Ånäsfältet, tog Utby sig upp på en 6:e plats... 
GP 23.4 1928 
..."i Klass III... även denna klass löpte banan två gånger, och lagsegern gick till Utby IK, vars 
representanter, tre bröder Stenmark samt Nils Andersson, nådde goda placeringar..." 
29.5 1928 
..."under l:a sträckans 800 meter ledde Utby med fem meter före Wega, på 1000 
meterssträckan som följde gick Vikingens Nils Andersson upp till ledningen, under det att 
Utby föll tillbaka kraftigt..." 
Göteborgs Morgonpost 11.8 1928(stort rep. gren för gren!!) 
DM 
Trestegshopp:..."G.Helgesson, KFUM, låg långt före sina konkurrenter och hoppade 13.52. 
Helgesson, som i fjol nådde 13.85, i denna gren, borde mera specialisera sig på den, då han 
säkerligen skulle gå en bit över 14 meter! Två blev T.Gullberg,Utby, 12,69, trea J.Andersson 
, Majorna, 12.62..."  
5.6 1929 
Ringenstafetten 
..."Utby låg 5:a efter 3 sträckor med 11.18,0, efter 2:a varvet(7300m) låg Utby 7:a med 
23.15,0...de fyra sista sträckorna mätte 700,400,400 och 400m och här skedde inga som helst 
omplaceringar med undantag av att Utby gick förbi Sportklubben..." 
GP 27.5 1929 
Göteborg Runt 
..."i kön hade Utby kraftigt distanserat Göteborgs Sportklubb, och placeringarna mellan 
Wega, Utby och sportklubben var sedan oförändrad i loppet..." 
31.3 1930 
..."klass III...vid uppgörandet av prislistan hade man i hastigheten råkat begå ett fel i det att 
elfte pristagaren Nils Andersson, Utby IF, råkat bli förflyttad till trettonde plats och blev 
förbigången vid prisutdelningen, felet rättades emellertid omedelbart efter prisutdelningen..." 
GP 8.6 1932 
"Utby IK har -beslutat anordna propagandatävlingar i friidrott för skolungdomar i åldern 14-
16 år...60 meter, höjdhopp på Kvibergs plan och börjar torsdag den 9.6 1932..." 
 



 
GP 10.8 1933 DM l:a dagen 
.." Ivan Lidholm,ÖIS, vann det jämna längdhoppet..."(Arvid 3:a 6.56, 4cm efter l:an och 
2:an!!) 
 
GP 11.8 1933 DM 2:a dagen 
..."i övrigt hände inga märkliga ting, om man undantager den överraskande Utby-pojken 
Arvid Olsson, som vann tresteget med 13.35..." 
 
Ny Tid 11.8 1933 
DM 2:a dagen 
..."tresteget var DM-tävlingens starkaste men kvalitativt svagaste gren. Ernst 
Eriksson,KFUM, som gav sådana löften för något år sedan, förefaller att vara helt ur form 
och fick stryk i sista omgången och fick släppa ifrån sig segern till unge Utby-pojken Arvid 
Olsson..." 
 
Ny Tid 29.8 1933 
Manhem-Utby 105-94 
..."i klubbmatchen mellan Manhem och Utby i fredags, segrade Manhem med 105-94. I 
Utbys lag gjorde Arvid Olsson mycket god insats med sina 4 segrar och sitt deltagande i 
stafetten blev han bästa poängplockare, samt passade på att sätta klubbrekord på 400 meter 
med 54,2, och 100 meter med 11,5..." 
 
Ny tid 24.8 1933 
..."i går kväll avverkades 4 av de 10 grenar, som ingå i klubbmatchen i friidrott mellan 
klubbarna Utby IK och Manhem. Manhem leder efter dagens grenar med 47 mot Utbys 
37._..tävlingen fortsätter i dag med 100 meter, 1500 meter samt höjdhopp..." 
 
Ny Tid 25.7 1933 
"En klubbmatch i allmän idrott mellan GBIS och Utby IK kommer att hållas innevarande 
vecka på Kvibergs plan och Slottskogsvallen..." 
24.5 1934 
..."praktiskt taget hela deltagarlistan fanns representerade i teten under en stor del av loppet 
och Utby och Manhem speciellt kommo med flera överraskningar...utan passerade som 3:a på 
första sträckan...på andra 1300 meter - till Dalens lekfält drog Vikingens Axel Larsson 
ytterligare ut på avståndet till bortåt 100 meter. Utbys man Elof Olsson hade resolut klivit till 
andra platsen som han höll hela sträckan framför Änggården, RIK och Wega... 
 
GP 28.6 1934 
Uttagningar till Ringens match mot Kolding 
”På 100 meter och längdhopp äger slutlig uttagning rum i kväll kl.7.15 mellan Alf Lidholm, 
Änggårdens IK, Ragnar Mjöberg, IF Kville och Arvid Olsson, Utby IK. 
GP )./ 1934 
Ringen-Kolding 
1000 m stafett; laget A. Olsson 100 m. – Alf Lidholm 200 m. – Röding 300 m. – Törner 
Carlsson 400 m….danskarna kommo efter redan från första sträckan, ty starten gick denna 
gången perfekt…  (Ringen 2.05.2, Kolding 2.08.6) 
”efter tävlingarna hade arrangörerna Kolding I.F. inbjudit såväl gäster som hemmabor till en 
bankett på Höiskolan och där stod glädjen högt i tak, trots hemmaförlusten…” 


