
ORDFÖRANDEN HAR 
ORDET............................................... 
 
Så är det dags att ge ut ett nytt nummer av vår klubbtidning ”Vårlöken”. 
Denna vår har varit mer än hektisk. Det har varit oerhört mycket att ”ta tag i” 
och ”att tänka på”. 
Först och främst den nya Sporthallen i Bergsjön med tillhörande friidrottsdel. 
Namnet är Sandeklevshallen då den ligger i direkt anslutning till 
Sandeklevsskolan. 
När det blev beslutat att det skulle byggas en hall i Bergsjön ställdes frågan från 
IOFF till GFIF om att starta upp friidrottsverksamhet i Bergsjön med omnejd. 
GFIF tog kontakt med oss, UTBY IK, som var den naturliga friidrottsföreningen 
i området och frågade om det var möjligt. 
Det var svårt att tacka nej till detta fantastiska erbjudande även om vi innerst 
inne 
förstod att det skulle kunna bli lite svårt. Men en utmaning att utveckla.  
Att det fanns underlag med ungdomar var det ingen tvekan om men på tränar- 
och ledarsidan var det sämre ställt. 
Vi har trots allt kommit igång bra med ett snitt på 18-25 ungdomar per 
träningstillfälle vilket jag anser vara bra.  Men ibland kan det vara lite svårt för 
två, ibland en, ledare att klara av. 
Vi har haft träningstillfällen måndagar och torsdagar 18-20 samt lördagar 11-13. 
”PROVA PÅ” verksamheten mellan 16-17 två dagar i veckan är inte lika 
imponerande vad gäller antalet deltagare. Och ledare………………….. 
Med tanke på mina övriga engagement finns det INTE TID att även sköta 
verksamheten i Sandeklevshallen. 
FRIIDROTTSSEKTIONEN får ta tag i detta när höstterminen börjar i slutet av 
augusti. 
Sedan vill jag tacka alla föräldrar, aktiva och andra inblandade för 
insatserna vid de tävlingar där vi varit helt eller delvis ansvariga för 
arrangemangens genomförande. 
Årets GÖTEBORGS VARV blev det hittills största som genomförts.  Över 
42000 anmälda och ca 30000 som genomförde är och förblir EN STOR 
FRAMGÅNG. 
Övriga arrangemang har också genomförts på ett fantastiskt bra sätt och det 
bådar gott inför framtiden. Liksom verksamheten i Angered som f n ”går på 
högvarv”. 
Än en gång stort TACK till alla och ha en skön och fin sommar  !!!!  
 
Håkan Bäckström 
ordförande 



LAG-SM  2007 
 

 
Jacob Gustavsson i sista kurvan på 800m 

 
 
Årets lag-SM final innehöll all den dramatik man kan önska sig av en tävling. Trots att 
temperaturen sjönk lite väl mycket och vinden tilltog under kvällen så blev kampen på 
arenan så spännande att man tyckte att det var en behaglig kväll på Stockholms 
Stadion.  
 
Både Damerna och Herrarna erövrade till slut brons efter rafflande uppgörelser i båda 
kamperna. Först i sista grenen dvs stafetterna avgjordes båda kamperna.  
 
I herrkampen kom Ullevi starkt på slutet och bronset bärgades först i stafetten. I 
damkampen låg vi hela tiden med i täten och kämpade om slutsegern. Nu slutade vi 
endast 0,5poäng från silver och 2,5 poäng från guld.  
 
 
 
 



 
Några individuella höjdpunkter av Utby-iter:  
Jacob Gustavsson presenteras på SFIF.se som kvällen man och detta måste man skriva 
under på. Vilken dubbel han tog!!! Först 800m loppet, där delar av Sverige-eliten 
deltog, tog Jacob resolut ledning direkt och kontrollerade loppet fullständigt hela 
vägen i mål. Verkligen tufft med tanke på att han skulle springa 1500m 90 minuter 
senare.  
På 1500m där han möte 3 killar som gjort runt 3.46-47 lade han sig sist. Farten var 
långsam (2.15 på 800m) men sedan blev det köra av. Jacob låg hela tiden lugnt kvar 
som 5:a i klungan ända till ca 100m kvar då han. Under vilda bifallsrop från samtliga 
Ulleviare, lade in turbon och rusade förbi dom en efter en och ledaren precis på sista 
metern.  
Helt otroligt! Skall bli riktigt spännande vad Jacob kan göra i sommar!! 
 
Det gjordes mängder av andra bra prestationer lag-SM. Alen Rakovic  
hoppade längre och längre och hade faktiskt 3 av 4 hopp godkända!!!  
I tredje slog Alen till med 14,30 som räckte till silver. Alen hade tidigare också hoppat 
till sig 2 poäng i längd.  
 
Ett av våra nyförvärv från Angereds IS  Maria Augutis gjorde en verklig kämpainsats i 
längd. Maria fick svår kramp i en tå redan i andra omgången men fortsatte trots detta 
tävlingen. Krampen släppte inte men det blev ändå långa hopp varav det längsta på 
5,60  
som räckte till en andraplacering. 
 
Utbyiter som var med i LAG-SM lagen ! 
Jacob Gustavsson 800m + 1500m 
Therese Bohlen Kinn på 200m + stafett 4x100m 
Josua Gustafsson Höjd: + stafett 4x100m 
Mattias Borg, 3000m hinder: 
Anna Stenbäck 1500m Hinder 
Alen Rakovic, Längd + tresteg 
Maria Augutis Längd 
Izehi Ileso 3-steg 
Markus Torgeby 5000m 
Anna Hallberg 5000m + 1500m 
Hannes Haag  Spjut 
Emelie Larsson Spjut 
 
Efter en lång hemresa från Stockholm och framkomst kl: 4.30 på morgonen bestämde 
vi i bussen enhälligt att söka LAG-SM arrangemanget nästa år för att slippa den 
”hemska” bussresan! 
Det var en ren fröjd att vara ledare på resan. Stämningen var hela tiden glad och 
positiv Tack för en minnesvärd kväll på Stockholms Stadion. 
 
Text o Foto:  C-R Ljung 



Senaste nytt – Senaste nytt - Senaste nytt – Senaste nytt  
 

Josua Gustafsson har kvalat till Junior-EM 
 

Josua Gustavsson, boende i Olofstorp  har tillbringat helgen i Mannheim Tyskland och tävlat 
mot delar av Junior-Europaeliten. 
Josua bestämde sig i höstas tillsammans med sin duktiga tränare Rose-Marie Olsson att i år 
satsa på korta häcken (istället för mångkamp o stav) för att försöka kvala till Junior-EM. 
Målsättningen uppfylldes i helgen när Josua sprang 110m häck med juniorhäckar på 14.33. I 
bara farten sprang han också på seniorhäckarna 14.54 och 200m på 22.39!! 
Man måste imponeras av hur metodiskt och lugnt Rose-Marie lyckas med att utveckla sina 
aktiva. Hon hinner dessutom med att ha två grupper. En äldre med bl.a Josua, Petra 
Andersson, Mikael Kelottijärvi ... och en yngre med bl.a. Nathalie Åklint, Rebecka Nilsson 
14 år som förresten i helgen sprang 100m på fina 12.99. 
 

Nya duktiga hoppartjejer  hoppar långt 

 
                            Izehi Ileso och Maria Augutis toppat sverigestatistiken  i 3-steg  
                            i var sin åldersklass F19 o F17 båda med hopp runt 12.60.  
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Göteborgsvarvet 2007 
 

Förra årets bäste Utby-it i Göteborgsvarvet, Markus Torgeby, kom tyvärr inte till start i år pga 
en efterhängsen förkylning. Det var riktigt synd eftersom Markus tränat mycket bra i vinter 
med runt 20 mil i veckan och säkert kunnat putsa förra årets tid på 1.07.57.  
 
Det såg länge ut som om Fredrik Johansson skulle bli bäste Ullevi-it i år efter att ha varit i 
täten första ca 18 km. Men plötsligt vaknade Mattias Borg till liv och sprang som en 
"galning" sista kilometerna och landade på nytt pers med 1.12.00.  
Fredrik Johansson sprang in  på 1.12.29  
Abdisalam Hassan Yusuf 1.14.14 pers  
Björn Johansson 1.18.03 pers med 11 minuter  
Krister Eliasson 1,19.05 (hopptränaren ni vet)  
Kristoffer Sideby 1.19.27  
Arthur Thiry 1.20.49  
Johan Blomberg  1.24.16 
Mikael Ekman   1.27.51 
 
Bästa dam i klubben blev Anna Hallberg med 1.29.41 pers med 5 min 
 

 
                 Anna Hallberg                  Mattias Borg  
 
Foto o Text: C-R Ljung 
 
 



 
Tjänare tränare ! 
 
Vi fortsätter traditionen att intervjua någon av friidrottssektionens tränare.I detta nr av 
klubbtidningen har vi valt att Jorge Cordero, som är en av friidrottsektionens nya tränare. 
Jorge kom till Sverige 1980 och till IF Kville där jag råkade vara kanslist på den tiden. Jorge 
brinner verkligen för friidrotten och satsar alltid 100%. De ca 10 åren han var i IF Kville var 
klubbens framgångsrikaste någonsin och Jorge är IF Kvilles framgångsrikaste tränare genom 
tiderna om man räkna antal USM/JSM medaljer hans aktiva erövrade. 
Sedan tröttnade Jorge en tid på friidrotten och angagerade sig i schack i några år. Men suget 
efter friidrotten gjorde att han började träna ungdomar i Angered IS. Där var Jorge i ett antal 
år och var den föreningens framgångsrikaste tränare. 
Efter att vi i Utby haft svårt att få kontinuitet i vår nybörjarverksamhet uppe i Angered har 
Jorge sedan ca 1 år sedan engagerat sig hos oss! Och vilket lyft det givit föreningen! Det 
kanske allra bästa och viktigaste är att Jorge också går in för att utbilda sina många 
hjälptränare bl.a Anna Roth, Niklas Westerlund, Johan Johansson,  Kristin Augutis, Cecilia 
Svensson, Therese Holmqvist, Mattias Flander, Mattias Abulu och framtiden ser mycket ljus 
ut för Utby IK tack vare detta !  
 

 
Jorge Cordero - Så här ser han ut om nu någon missat det 

 
Har du någon ”egen” karriär som aktiv idrottare och i så fall vad sysslade du med och 
på vilken nivå? 
-Jag var själv sprinter i slutet på 60-talet. Sprang på 9.9 på 100 yards i USA, som junior. 
Hur kom det sig att du började som tränare i friidrott ? 
-Jag var jämt skadad (muskel bristningar); på den tiden var idrottsmedicinen och Rehab 
underutvecklad så jag var tvungen att lägga av som aktiv. Det var inte svårt att övertala mig 
att pröva på som coach istället. 
Hur länge har du varit tränare ? 
-Sedan 1967; snart i 40 år. 
Hur hamnade du i Utby som tränare ? 
-Jag bor själv i Angered och Utby är den klubb som satsar mest seriös i de nordöstra 
stadsdelarna. 
 



 
Vad för typ av träningsgrupp har du idag och hur många är ni i gruppen? 
-Mest nybörjare (dock de flesta mycket talangfulla) mellan 10 och 15 år. Nu tillkommit några 
st. från den gamla gruppen jag hade för några år sedan. Totalt har vi ca. 75 ungdomar 
inklusive de från Bergsjöns verksamhet. 
Hur många dagar i veckan lägger du ner på träning ? 
-För närvarande bara fyra ggr/v. 
Vad är det roligast med att vara tränare? 
-Att se hur ungdomarna utvecklas hela tiden. 
Har du något/några speciella minnen som tränare i Utby IK! 
-Själv har jag inte funnits i klubben så länge men skall man peka på någon minne är det 
definitivt varenda tävling vi har haft sedan i höstas, det har varit en fröjd som måste upplevas! 
Vad är det viktigaste i din roll som tränare? 
-Att se till att varje individ utvecklas efter sin förmåga. Det gäller även utvecklingen av alla 
vara duktiga ungdomstränare. 
Har du några speciella mål för dig och din träningsgrupp det kommande året? 
-Minst fem SM medaljer samt minst 20 ungdomar till Götalands, per år. 
Har du något annan på hjärtat som du vill framföra ? 
-Vi håller på att utveckla en stark tränargrupp i Angered……….finns det några gamla aktiva 
som vill pröva på att vara tränare ?? 
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___________________________________________________________________________ 
 
    (Favorit i repris pga mycker dåliga foton i senaste numret)  
 

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-   Per Olsson, Kassör i friidropttssektionen  
Sektionen senaste 5 åren. Dessutom med         i  40 år och Mr Utby i minst lika många. 
Bl.a. med i Göteborgs Friidrottsförbund           Dessdutom bl.a revisor i Göteborgs Fri- 
Styrelse och var funktionärsansvarig                 idrottsförbund. 
Under EM i friidrott 2006. 



Funktionärer under årets Angeredsspel 

 
Markus Lindell en trogen ung  funktionär.         Heidar Hilmarsson och Mikael Andersson 
En kille man kan sätta in var som helst.            Distriktets bästa startupproppare ! 
 

 
Delar av familjen Andersson (Bodil) och fam. Johansson (Kenneth och Sandra) delar ut  
medaljer på Angeredsspelen efter kulstöttningstävling. Två av många familjer som alltid  
ställer upp för klubben när vi har arrangemang. Ovärderliga tillgångar i Utby IK.  



TACK  alla FUNKTIONÄRER 
 
Vill på detta enkla sätt återigen framföra ett HJÄRTLIGT TACK till alla våra 
duktiga funktionärer. Tyvärr hinner man inte riktigt visa sin tacksamhet för Er 
insats på tävlingarna då man ofta är fullt sysselsatt med att ”jobba”.  
Utan Er hjälp skulle både vi i Utby IK och alla andra klubbar inte 
kunna genomföra våra/sina större tävlingsarrangemang 
 

Ni är ovärderliga !!!!!! 

 
Per Westerlund och Jouko Kaartinen mäter någonting på Angeredsspelen.  Kanske höjden  
från marken till Pers hand. Tii Hii. 
 
Kunde inte ta kort på alla men i sammanhanget får man inte glömma de allra 
trognaste funktionärerna förutom redan förevigade på foton; 
 

Familjen Schäfer, Familjen Hallberg, bröderna Rakovic, Familjen Larsson,  
Mats Hedhag, Håkan Bäckström, Familjen Johansson ... etc, etc, etc 
 

Notera gärna redan nu i Era kalendrar att vi behöver er hjälp igen!!!! 
- Göteborgs Tjejgång Torsdag  13 september 
 
Kallelse kommer ca 2 veckor/10 dagar innan arrangemanget !!! 
 
Curt-Roland Ljung 
 

 



Träningsläger i Barcelona 
 

 
Delar av Curres, Jenny Kågebäcks och Kjell Larssons träningsgrupper drog söderut. 25 st är 
vi och i år är det Barcelona som får äran efter 2 år i Monte Gordo, Portugal. Man måste ju se 
sig om i världen. Vi lämnade Sverige Säve flygfält med RyanAir Tisdagen den 3 april och 
återkom Torsdagen den 12 samma månad!!  
 

 
Ute på första promenaden för att inspektera friidrdottsanläggning. I första raden fr.v. Viktor 
Sundin do Rosario, Mattias Abulu, Adas Liberda, Mattias Borg och Fredrik Johansson. 
Längst till höger ”utbölningen” Morgan Persson ledare för Angereds IS som var på läger 
samtidigt med oss. 
 
Vi åkte lite på vinst och förlust till Loret de Mar eftersom vi tidigare inte varit på läger här. 
Men storstaden Barcelona lockade och enligt utsagor var hotelstandarden och stranden bra. 
Det både stämde och inte. Hotelet var helt OK och likaså maten. Men hotelet låg på ett nöjes-
stråk med håll i gång hela nätterna vilket innebar att vissa som inte tränat tillräckligt hårt hade 
svårt att sova. 
Stranden var snygg men ”omöjlig” att tex spela fotboll och vollyboll barfota på utan att slita 
sönder fötterna. Stranden bestod nämligen av småstenar som fint skar sig in mellan tårna och 
gjorde grymt ont. Men vi han i alla fall med att besegra Angereds IS i fotboll med skorna på! 
 
 



Men det viktigaste - träningsmässigt var lägret mycket bra. Jenny och Kjell´s gäng befann  
sig mest på arenan medan Curres mest sprang på grusvägar och i bergen! De som följde 
Curres program sprang 17.2 mil på de 9 träningsdagarna vi var där. Helt OK, eller!? 
 
 

        Bima Merzaii  och Lisa Haag              En mycket gammal och trött gubbe, vid namn 
Två nya trevliga bekanskaper som kom       Curre Ljung, som med cykel försökt följa  
till oss från Angereds IS i höstas.                   ”sina” löpare uppför berget. 
 

 
Några av galningarna som höll igång på nätterna utanför hotellet ! 
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Nya  SANDEKLEVSHALLEN 
 
Lördagen den 28 februari invigdes nya Sandeklevshallen i Bergsjön. Hallen innehåller en 
handbolls/basketbollhall, fritidsgård samt en helt separat Friidrottshall. 
Sandeklevshallens friidrottsdel är betydligt större en Slottsskogshallen och har plats med 6st 60m 
banor, längdhopp, kula, höjd och även en hel stavhoppsavdelning.  
Helt fantastiskt för Utby IK´s verksamhet i Bergsjön med omnäjd! Nu har faktiskt lilla Utby 2st mer 
eller mindre egna inomhushallar (Angereds Friidrottshall tillsammans med Angereds IS) och 
Sandeklevshallen samt en "egen" utomhusarena i Angeredsvallen! Det kan man inte klaga på!  
I ett halvårs tid har Utby IK med Håkan Bäckström och projektanställde Alen Rakovic i spetsen 
jobbat med att hitta nya ledare till den nya verksamheten i Sandeklev!  
Vi har bl.a skickat brev till 3000 hushåll, försökt engagera föräldrar och aktiva som slutat sin egen 
karriär etc. Det har givit ett 10-tal nya namn som vi hoppas mycket på.  
Om 2-3-4 år kommer vi förhoppningsvis se resultatet.  
I år hade Utby IK faktiskt hela 6st aktiva i ungdoms och juniorlandslaget. Hur många blir det 2012 
? 
 

 
En del av barnen samlade vid invigningen för att lyssna på Alen Rakovic´s kloka ord 
 

TORSDAGEN 30 August  
skall det göras en TV inspelning om verksamheten i Sandeklevhallen. 
 
Tanken är att det ska bli en reklam/informationsfilm. Den ska sedan visas på hemsidan 
som SDN Bergsjön har.  Dessutom ska den visas i Bergsjöns Centrum tillsammans med 
övrig info om stadsdelen.  De kända klubbarna i stadsdelen ska vara med och visa upp sig 
och sin verksamhet. 
Naturligtvis skall vi samla alla  våra ungdomar i Utby och visa upp oss, eller hur !!   ! 
Så boka den  30 augusti för TV-inspelning. Vi återkommer med med exakt tid och övrig 
information efter sommaren! 
 
DU kommer väl !!! 
 
Text o foto:  C-R Ljung 
 
 



Ledare i Sandeklev-verksamheten 
 

 
Foto tagit på Terräng-DM i våras föreställande ”gubbarna” som hållt ihop vår nya verksamheten i 
Sandeklevskolan dvs. Nelson Albornoz, Isak Elahi och hövdingen him self Håkan Bäckström. 
 
Utan dessa gentlemän hade det blivit väldigt svårt att genomföra den nya verksamheten i 
Sandeklevhallen! Vi tackar så mycket och hoppas ni orkar vara med när vi kör igång till hösten 
igen. 
Ungdomarna i Sandeklev-verksamheten har erbjudits att träna i vår verksamhet på Angeredsvallen 
under sommaren. Några av ungdomarna har nappat på det och kommit igång riktigt bra! Många har 
också redan gjort sin tävlingdebut i bl.a Angeredsspelen. 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Gratis entré för ALLA aktiva FRIIDROTTS-ungdomar 
 
Onsdagen den 1 augusti genomförs en Friidrottstävling internationellt inslag som heter 
GÖTEBORGS GRAND PRIX på Slottsskogsvallen i Göteborg. Bl.a är det tänkt att bl.a. 
Christian Olsson, Roberg Kronberg..etc, etc, skall deltaga. 
Tävlingen gör nu ett lyft med bland annat en gemensam TV-sändning i TV4. Man har sina kameror 
på upploppssidan, dvs. de kommer att ”skjuta” mot bortre lång. Inför framtiden är det viktigt att det 
är mycket folk på plats redan i år. All ungdomar upp till 16 år iklädda klubboverall får därför gratis 
entré på bortre långsidan.  
 
Vi uppmanar alla våra ungdomar att ta på sig klubboverallen eller klubb T-shirten och bege sig till 
Slottskogsvallen och titta på riktigt bra friidrott med bl.a stora delar av Sverigeeliten ! 
Har man klubbdräkt på sig kommer man nämligen in gratis tillsammans med alla andra klubbars 
ungdomar i distriktet. Förhoppningsvis blir det en riktig FRIIDROTTS – FEST: 
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Terräng-SM i Halmstad 
 
Årets terräng-SM avgjordes i Halmstad traditionsenligt sista helgen i April. Tuffa utslagsgivande 
banor var lagda runt militäranläggningen Lv6 i Galgbergsområdet. Ullevi var representerade i P19 
och M22. I P19 gjorde killarna bra ifrån sig men räckte inte riktigt till för några framskjutna 
placeringar i år. I M22 ställde vi för säkerhets skull upp med 5 killar för vi visste det skulle bli tufft 
och jämt i lagtävlingen!  
 
Döm om förvåning när "vår egen" Mattias Borg går upp i täten från början och håller den halva 
loppet! Till slut tog storfavoriten Peter Gross kommandot men vår MAN höll hela vägen in och 
erövrade till slut ett individuellt Brons!  
 
Vi snackade både dagen innan och samma dag om hur viktigt det var att alla kämpade ända in i mål 
eftersom varje sekund kunde bli viktig i sammandraget!  Och så rätt vi skulle få !!!!!  
Efter sammanräkningen skillde det 3 ynka sek mellan Segrande lag och bronsmedaljörerna. Inte 
nog med det utan Segrarna och blivande Silvermedaljörerna hade exakt samma tid och då avgjorde 
vilket lag som först hade alla sina 3 löpare inne i mål och det var ULLEVI  FK !!!!!! 
 
 

 
Guldkillarna heter Abdisalam Hassan Yusuf, Fredrik Johansson och Mattias Borg  
 
 
Tex o foto: C-R Ljung 
 
 
 
 
 
 



FRÅN ORIENTERINGEN 
 
Skogsäventyret 
Skogsäventyret är orienteringsförbundets och Svea skogs gemensamma satsning riktat mot alla 
skolungdomar oavsett om dem har orienterat eller inte. Syftet är att ge barnen en positiv upplevelse 
av orienteringen och etablera ett intresse för skog och mark. Barnen utbildas i två expert roller , 
Skogsexpert och Hitta rätt expert. 
 
Skogsexperten 
Utbildningen varvas med teori och praktik, inomhus och utomhus. 
Här får barnen lära sig vad skogen har att ge. Vad får vi från skogen? Hur kan man se hur gammalt 
ett träd är? Vilka bor i skogen? Vad är ätbart i naturen? Allemansrätten? 
 
Hitta rätt experten 
Vi måste lära oss att hitta rätt i skogen Varför behövs kartor? Vad betyder kartans olika färger, ex 
vitt och gult? Hur kan du se väderstreck i naturen? Hur kan kompassens röda nål alltid peka mot 
norr? 
 
Alla orienteringsklubbar som har genomfört ett skogsäventyr har chans att vinna ett klubb läger på 
Idre fjäll.  
Nu får vi hoppas på tur! 
 
//Britt Birklin 
 

 
Från vänster: Lovisa, David, Linus, Pia, Emil, Alexandra, Tommy, Gustav, Gustav, Johan,  
Johan, Ellen, Ida, Hugo, Albin, Hanna. Ledare Fredrik, Jan och Karin. 
 
 
 
 
 
 



Profiler från förr nr 10. 
Valle Larsson – KFUM:s Idrottsstjärna som blev Utbys ordförande! 
 
Valfrid ”Valle” Larsson var född den 12 april 1901 i Kristine församling i Göteborg. Hans föräldrar 
var Anton (1861 – 1943) och Ida Larsson (1867 – 1925). 
Han växte upp på Torggatan. Av 5 syskon, var ”Valle” den ende som nådde vuxen ålder! Han var 
sedan 1914 medlem i KFUM och gick med deras idrottsavdelning 1919. 
 
Den som fick honom att börja idrotta var Ture Pahlby (1892 – 1955), avdelningschef på 
Götaverken. Han hade bildat KFUM:s idrottsavdelning den 18 juni 1917 och var själv en för tiden 
duktig idrottsman. ”Valle” anställdes genom Pahlbys försorg på Götaverken 1919 och tjänstgjorde 
sin första år där i kassan. Så småningom hamnade han på bokföringen och from 1938 på 
varvssidans bokföringsavdelning, därifrån han pensionerades sista april 1966. 
 
Ett flertal av KFUM:s idrottsförmågor anställdes på Götaverken av Pahlby och gick allmänt under 
epitetet ”Pahlbys gossar”! Pahlby var KFUM:s ordförande i 10 års tid. 
 
”Valle” började synas i tidningarnas sportreferat redan 1920 och började ta för sig 1921,då han blev 
tvåa i JDM i längdhopp med 6,31 och samma placering i höjdhopp med 1,60. Det sista resultatet var 
väl ett misslyckande, då han under året vid ett flertal tillfällen klarat 1.70. 
 
Efter att fullgjord sin militärtjänst 1922, blev ”Valle” uppmärksammad av Olympiska kommittén på 
hösten 1923, då han blev tvåa i längdhopp i matchen Göteborg – Västergötland med 6,67och 
samma placering i höjdhoppet med 1,75. Matchen gick i Borås den 23 september. I brevet, som 
hänger på en vägg i Idrottsmuseet, uppmanas ”Valle” till träning, dock inte för hårt, inför 
kommande olympiska spel 1924! De goda råden är många! 
 
En del goda placeringar får ”Valle”! Detta genombrottsår! Han blir tvåa vid DM i längdhopp med 
6,47 och tvåa i tiokamp med 5.192 poäng. Dessutom blir han vid KFUM:s mästerskap i Göteborg, 
etta i höjdhopp med 1,75 och tvåa i längdhoppet med 6.46. Till sist vann han CM i höjdhopp med 
1,75. 
 
År 1924 började resultaten att komma på allvar! Först vinner han JDM på 100 meter häck med 17,4, 
för att senare under året hoppa över 1,80 - 5 gånger! 
Vid KFUM-mästerskapen i Örebro i början av augusti vinner han 100 meter på personliga rekordet 
11,5, blir tvåa i längd på 6,53 och även tvåa i höjdhoppet med 1,75. I sistnämnda grenen hade de tre 
första deltagarna samma höjd! Han deltog icke i CM eller DM detta året,möjligen av den 
anledningen att KFUM:s idrottsmän undvek att idrotta på söndagarna!! Med tiden fick man frångå 
denna princip! Årsbästa detta året i längdhopp blev 6,63. 
 
Påföljande år blommade ”Valle” ut som en av Sveriges bästa höjdhoppare. Konkurrensen inom 
KFUM var 1925 järnhård, vilket visade sig vid en tävling i Lidköping den 31 maj, då han och 
klubbkamraten Gösta Barney, båda klarade hela 1,85. Barney vann omhoppningen på 1,88. 
Klubbkamraten Gunnar Li+ndskog var inte långt efter med sina 1,83 under denna säsong.. Med 
dessa resultat blev grabbarna tvåa, fyra och sjuabland Sveriges höjdhoppare 1925!! Trots dett 
startade inte ”Valle” i stora SM, vilket Barney dock gjorde, som blev utslagen med 1,80. ”Valle” 
vann dock DM i hökd och längd med 1,80 resp. 6,65. Blev tvåa i 110 meter häck med 17,3 vid 
samma tävlingar 
 
 
 
 



Vid 1925 års KFUM-mästerskap, som gick i Norrköping, tilldelades ”Valle” priset som ”bäste man 
på plan”!”Valle” avslutade säsongen med ånyo klara 1,85 i höjd vid de nationella tävlingarna på 
Slottsskogsvallen den 13 september. Tvåa var klubbkamraten Gunnar Lindskog med 1,80 och att bli 
trea på 110 meter häck den 29 september med 17,3, där höjd- och längdhoppet saknades på 
programmet! Årsbästa i längd blev  6,73. 
 
1926 års säsong uppvisade för ”Valles” del en viss stagnation i resultatutvecklingen. Inomhus 
klarade han 1,80 i höjd, där klubbkamraten Gösta Barney var den bättre av dem två. ”Valle” blev 
tvåa på DM i längd med 6,62 men vann i Ringens tiokamp med 6,65. Årsbästaresultaten  
för året blev 11,6 på 100 meter, 1,80 i höjd och 6,66 i längd. 
 
År 1927 kom att bli ”Valles” sista säsong som elitidrottsman! Det stora målet för året var KFUM:s 
världsmästerskap i Köpenhamn som gick i medio av juli månad, där ”Valle” blev tvåa i längd på 
utmärkta 6,74 och blev fyra, samma tid som trean, på 110 m häck. Klubbkamraten Gösta Barney 
vann höjden på 1,91 och blev detta året Sverige-etta med detta resultat! Denna säsongen valde 
”Valle” bort höjdhoppet och koncentrerade sig på längdopp och 110 m häck. Vid DM vann han 
längd på 6,71 och 110 m häck, i Allan Wenanders frånvaro, på 16,9. Sistnämnda resultatet var 
personligt rekord för tillfället. Vid KFUM-mästerskapen i mitten av augusti, som gick i Stockholm, 
Deltog inte ”Valle” eller Barney! 
 
Vid ÖIS jubileumtävlingar överrskade ”Valla” med att vinna 100 m på 11,6, sedan storfavoriten 
tjuvat ut sig! Han deltog även samma månad genom att bli tre på 200 m på 24,0, i Triangelspelen. 
 
Säsongen avslutades med Ringens jubileumstävling på Slottsskogsvallen den 25 september. ”Valle” 
vann längdhoppet på personliga rekordet 6,78. På 110 m häck fick Allan Wenander från Kålltorp 
sin revansch, genom att vinna häcken på 16,6 före ”Valles” 16,7. ”Vallea” häckresultat var även 
detta nytt personligt rekord. 
 
Från och med 1928  var elitsatsningen för ”Valles” del slut. Han tog visserligen 1,70 vid en 
klubbmatch för KFUM, men mest blev de kula och diskus vid klubbmatcherna. Annars var det 
ganska kugnt på idrottsfronten detta år! 
Anledningen kanske var en viss dam från Utby!? 
 
Året därpå var han faktiskt anmäld till KFUM-mästerskapen i Malmö i mitten av juli i 100 m, höjd 
och längdhopp. Han blev trea i längd på 6,21. Missade andraplatsen med 1 cm. From 1929 hade 
KFUM lämnat Ringengemenskapen, så att tävlingstillfällena minskade, för att ingå i Alliansen. 
Några klubbmatcher förekom inte from detta år utan hade ersatts av s.k.stipulationstävlingar. Vid 
ett sådant tillfälle förekommer ”Valle! 1930 i en höjdhoppstävling där han hoppade 1,60. En schism 
i KFUM gör att 19 medlemmar lämnar 
klubben i slutet av augusti, så epoken ”Pahlbys gossar” får sitt slut. 
 
”Valle” gifter sig den 27 september 1930 med Kerstin Jansson (1907 – 1984) från Månsegårdsgatan 
i Utby! Föräldrarna heter Erik och Maria Jansson. Ragnar Jansson, som var Utbys ordförande1926, 
var hennes bror! På detta sätt, och kanske med hjälp av årskamraten Torsten  Gullberg, enrollerades 
”Valle” på hösten 1930 i Utbys led. Han är officiellt medlem i Utbys IK from den 12 juni 1931. 
 
Efter att ha bott både på Storkgatan och Björksgatan, bosatte sig ”Valle” och Kerstin den 1 oktober 
1934 på Bråthegårdsvägen 22 i Sävedalen. De fick 4 pojkar. När valle kom med i 
 
 
 





VÅRVANDRINGEN 07 05 07 – 09    På ”fjället”  
 
Detta år var vi åtta Gamla UIK-are som vandrade i skogen. Av olika orsaker blev vi inte fler men två bilar 
var ”gott nog”.  En bil körde lite före och hämtade nycklar till vårt ”logement”. Den andra kom lite senare 
men hade å andra sidan först lastat släpkärran full med material som behövdes. De åtta som deltog i årets 

vandring var Gunnar 
N, Nisse H, Stig H, 
Arne H, Lars-Erik M, 
Alfons J, Christer S 
och jag själv Håkan B. 
Lars-Erik och Nisse 
hade planerat var, när 
och hur medans 
Gunnar N och Stig H 
planerat för vår 
vällevnad. Gunnar A, 
som var årets arrangör 
av 5 kampen, skulle 
planenligt dyka upp på 
tisdag morgon/fm för 
att greja detta.  Vart 
skulle vi då ta vägen ?? 
Planerarna hade 
lyckats hitta ett ställe 

med många vandringsleder som fanns på kartan men det fanns även några som INTE fanns på kartan skulle 
det visa sig. Sådant är ju spännande för icke orienterare för att se hur orienterarna bemästrar detta fenomen. 
Det visade sig inte vara något problem även om vissa sträckor blev längre än vad det var tänkt. Men ingen 
klagade trots att vädret var lite nyckfullt. 
Området som vi vandrade runt i var ”Norra 
Fjället” en liten bit från Ljungskile. Vårt 
boende tillhörde Ljungskile Friluftsklubb och 
bestod av två hus med köksfaciliteter och 
sovmöjligheter. Fyra av oss låg i det ena och de 
fyra övriga således i det andra. Man låg där i 
andra våningen för att inte inkräkta på 
matsalsutrymmet. 
Vi ankom vid lunchtid och började med en 
härlig kopp kaffe. Därefter installerade vi oss 
och sedan var det dags att ge sig iväg.  7-8 
kilometer blev det denna eftermiddag som 
följdes av en smaklig och 
god måltid med tillhörande sång etc. Vi 
saknade ackompanjemanget (Rolf) men det 
gick bra ändå. 
Dag 2, som man skriver i resebroschyrerna, 
började vi med frukost och under denna 
anlände Gunnar A som skulle ”underhålla” oss på em. Vi hade också bestämt att göra två promenader denna 
dag då några av oss ville vila efter lunch för att orka med dagens påfrestningar. Att tävla är krävande vet vi 
alla. 
Efter lunch var vi sju stycken som gick iväg. Vi skulle gå efter en smal stig upp på en bergkant och det hade 
regnat på fm vilket gjorde trädrötter och stenar lite hala. På väg uppför slant Christer på en rot och stukade 
foten samt sträckte sig. Han fick tyvärr återvända hem till ”basen” och det var tur för det blev värre senare. 
Det hade varit svårt att gå med de skador som han ådrog sig. 
 
 



 
Väl hemma var det då 
dags för 5 kamp. Gunnar 
A riggade upp banan, 
förklarade hur det skulle 
gå till och startskottet 
gick. En mycket 
dramatisk och spännande 
tävling slutade med att 
Christer vann och får 
arrangera nästa års 
vandrings 5 kamp. Tvåa 
blev Arne och treor blev 
Alfons och Lars-Erik. 
Därefter följde övriga 
som brukligt är. Sedan åt 
vi som vanligt en god 
middag. Denna liksom 
gårdagens var signerad 
Gunnar N. 
Dag 3 började med 
frukost samt en 

orienteringstävling som Arne H ”var pappa till”. Den var mycket trevligt upplagd och även jag, som aldrig 
orienterat, kunde deltaga förvånansvärt bra. Men sitter man och lyssnar till ”snacket bland di lärde” så lär 
man sig en hel del.  Därefter vidtog den vanliga proceduren med städning etc.  Därefter var det dags för 
hemfärd. Även denna gick bra och samtliga är, vad jag vet, fortfarande ”in good shape”. Nu blickar vi framåt 
mot nästa aktivitet, kanoting !!      
Noteringarna och utskriften gjordes av Håkan B.   
 

 
Lövet 85 år ! Gamla UIK:are åkte upp till Kungälv och gratulerade. Främre raden Nils Hansson, L-E Marting, 
Arne Hinder, Bengt Lööw, Bror Andersson 2, Edmond Bäck. Bakre raden Gunnar Nyberg, Rolf Dahlberg, 
Gunnar Aronsson, Stig Hedhag, Ingvar Hedhag, Bror Andersson 1, Alfons Janslätt, Håkan Bäckström. 
 
 


