
       



Idrotten får
samhälletatt snurra

smidigare.
Likheten mellan idrottsvärl-

den och industrivärlden där
SKF arbetar, är stor.

Som världensledandetill-
verkare av kul- och rullager ser
SKF till att mängderav pro-
dukter i samhället fungerar
medkvalitet, precision och
minskadfriktion. Idrotten
minskarockså friktion, men
mellan människor.

Idrotten skapar mänskliga
kvaliteter genom kamratskap,
laganda och viljeinriktat arbete.
Just sådana kvaliteter som får
samhället att fungera smidigare
och mjukare.

Därförställer SKF, liksom
du upp påidrotten. Det harvi

ju alla mycketatt vinna på.

I samband medfirandet av Nya Ullevis 25-års-
jubileuminvigdes Idrottens Platsmed monu-
ment ”Kulani luften” som donerats av SKF. 
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Jag började köra Volvo 300 redani Tyskland
och jag har bara positivt att säga om den!
Denärju lättkörd, rolig och rymlig.
Till och med Glenn Hysén skulle
klara av den.
Själv älskar jag den!

 

   Torbjörn Nilsson  

 Provkör Volvo 300 hos Volvohandlaren.

 

VOLVO 300-SERIEN
Bränsledeklaration enligt KoV:s riktlinjer: 0,79 (Volvo 340 DL man.) 0,88 (Volvo 360 GLT) l/mil vid blandad körning.
Kostnad 1500 mil: 4.894-5.504:- (1/7 -84).
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Med anledning av IFK Göteborgs 80-årsjubileum 1984 så har vi beslutat att utge

1985 års första Änglablad som jubileumsskrift i ett större format. Vi har också

arrangerat en lyckad jubileumsutställning på stadsbiblioteket i Göteborg.
Dearbetargrabbar som bildade IFK Göteborg skulle känten stor stolthet om de

fått uppleva denna utställning och se allt det fina som hänti vårförening under de 80

år som gått sedan oktoberkvällen 1904 på Café Olivedal, då vår förening bildades.

Det är de många människornas arbetsinsatsersom gör det möjligt för en förening

att leva vidare, utvecklas och nå framgångar. Det är den viktiga slutsatsen vid vårt

80-års jubileum.

Dagens generation känner stor tacksamhet över vad gångna generationers

ledare och medlemmar gjort för vår förening men också ett stort ansvarför att föra

detta arv vidare. Inte enbart för idrottsliga framgångar utan också för att vi skall

fungera som en förening där kamratskapetsätts i första hand. Ett kamratskap som

lever vidare även efter det att man slutat sin aktiva tid som idrottsutövare. Det är det

som är det godai idrottens idé.

Detta skall vi föra vidare till dagens idrottande ungdomari vår förening. Att

känna ansvarför sin del av föreningens arbete men också att hjälpa och stödja sina

kamrater, bådepå och utanföridrottsarenan. Då blirman en kamrat bland kamrater.

Då lever också vårförening vidare. Då för vi vårt IFK Göteborgmotnya framgångar.

Nugårvi vidare. Med god blåvit laganda och med stor ödmjukhetinför alla de

uppgifter som väntaross.

STL SE
Gunnar Larsson

ordförande 1984
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lever vidare även efter det att man slutat sin aktiva tid som idrottsutövare. Det är det

som är det godai idrottens idé.

Detta skall vi föra vidare till dagens idrottande ungdomari vår förening. Att

känna ansvarför sin del av föreningens arbete men också att hjälpa och stödja sina

kamrater, bådepå och utanföridrottsarenan. Då blirman en kamrat bland kamrater.

Då lever också vårförening vidare. Då för vi vårt IFK Göteborgmotnya framgångar.

Nugårvi vidare. Med god blåvit laganda och med stor ödmjukhetinför alla de

uppgifter som väntaross.

STL SE
Gunnar Larsson

ordförande 1984



Vet duvem
somgerIFK Iuft
undervingarna?

 

7”SJResebyrå.
IFK flyger och far,
till matcher och träningsläger
land och riken runt.
Att man valt just oss

kan knappast enbart bero på
att vi pressar priserna.

För deflesta av våra kunder
hörtill landets mest krävande resenärer,

som dessutom
vill ha mycket för pengarna.
Se bara påalla offensiva företag
som anlitar SJ Resebyrå.
Åtskilliga av dem är ”cupvinnare”
inom sina branscher

och ligger internationellt långt framme.
Precis som IFK.

Vill du också
få det rätta lyftet ut i världen?

SJ Resebyrå
I Göteborg finns Sveriges mest anlitade resebyrå på Östra Hamngatan 35. Titta in till oss eller ring:
Affärsresor 031-17 04 20, Specialresor 031-17 68 65, Privatresor 031-17 68 60.
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Bildandet
Det var Säwa, Smör-Kalle och Lång-Artur. Det var Sprattla, Palten och Kalle Fejs. Det var

Lång-Einar, Gubbis, Gejron och mångafler. Alla var de Annedals-grabbar. Alla var de

arbetarsöner. Alla var delidelsefullt intresserade av fotboll. Alla var de med om att bilda

IFK Göteborg.
I Annedal, en av Göteborgs arbetarstadsdelar, hade två föreningarstartats: Idrottssäll-

skapet Kamraterna och Annedals Sportklubb.

På försommaren 1904 samlades de drivande krafterna i Idrottssällskapet och Sport-

klubben. En sammanslagning diskuterades. Snart hade beslutet fattats. Man kom överens

om att ansöka hos Centralstyrelsen för Kamratförbundet att få bilda en egen krets i

Göteborg.
En tid senare infann de sig på Café Olivedal i hörnet av Olivedalsgatan och Sveaplani

Göteborg. Det var den 4 oktober 1904.

Utanför detlilla caféet samlades en grupp medlemmari de två föreningarna i den

kyliga oktoberkvällen. Caféets lokaler var små. Därför fick många stå utanför och vänta.

Efter ett kort möte därinne kom beskedet: IFK Göteborg hade bildats. Inget jubel

utbröt. Men alla var nöjda. När beskedet kommit gick var och en hemtill sig. Alla skulle

stiga upp tidigt dagen därpåför att gå till arbetet.
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Nu pressarvi bilpremierna igen

Folksam är idag landets största bilförsäkrings-
bolag. Våra försäkringstagare hartillgång till en
skadeorganisation som aldrig tar semester.
Vi finns överallt — sju dagari veckan.I år sänker
vi premierna för dig som är aktsam om dina pas-
sagerare. Om du sertill att alla i bilen använder
bilbälte sänkervi din trafikpremie med 109/0. Om
du också bevisat att du kör aktsamt och fått hög
bonus, sänkervi dina kostnaderytterligare. Ring
oss och fråga om FOLKSAMS SKADEKONTO.
— Det lönarsig.

 

 
ALLA BLÅVITA VAGNAR— I

FOLKSAM
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80 händelserika år
Korta minnesanteckningarfrån varje år

1904 IFK Göteborg bildas genom en sammanslagning

av Annedalsklubbarna Idrottssällskapet Kamraterna och

Annedals Sportklubb. Stiftandet sker vid ett möte på Café

Olivedal den 4 oktober.

1905 Göteborgs-serien startas och IFK kommertvåa efter

Örgryte IS. Förlusten mot storlaget ÖIS blir dock hedersam,

3—1. Detta är den första matchen mellan de två blivande

rivalerna.

1906 De första nyförvärven börjar komma. Från andra

småklubbar. Under vintern spelas fyra träningsmatcher

mot ÖISi snö och slask. Sammanlagt får man stryk med

40-7. Vinterträningen ger framgångar i Kamratmästerska-

pet. Via segrar över IFK Karlstad (8-1) och IFK Eskilstuna

(4-2) avancerar klubbentill final.

1907 För första gången ställer klubben upp i Svenska

mästerskapet. I maj ingårflera IFK-spelare i ett kombinerat

lag somspelar oavgjort 3-3 mot ÖIS. Fyra av spelarnai det

kombinerade laget, Erik Börjesson, John Olsson, Lindorff

Andersson och Konrad Törnqvist, alla från Jonsered, går

över till Kamraterna.

 
Herbert Johansson 1908. Var en avIFK:s stiftare och han

speladei det första fotbollslaget. Styrelsemedlemi 34 är.

1908 IFK Göteborg blir en storklubb. Söndagen den 11
oktober vinner laget svenska mästerskapet genom finalse-
ger över IFK Uppsala med 4-3. Två gånger besegras ÖIS
detta år, 3-1 i båda matcherna. Göteborgsserien vinns.

1909 Framgångarnauteblir frånsett seger i Kamratmäs-

terskapet. Fyra matcher mot OIS slutar alla med förlust.

1910 Klubben vinner ännu en gång Kamratmästerskapet

och placerarsig trea i nystartade Svenska serien efter ÖIS

och AIK. A-laget debuterar i de nya dräkterna, blåvitrandi-
ga tröjor, blå byxor.

1911 Ett krisår. Erik Börjesson och John Olsson värvastill

ÖIS, lagkaptenen Nils Andersson emigrerar till USA.I

Kamratmästerskapet blir IFK utslaget och i Svenska Mäs-
terskapet får man inte ställa upp efter ett beslut av

Fotbollförbundet. Den första matcheni en lång rad mot KB
från Köpenhamnspelas.

1912 IFK Göteborg utnämns av pressentill ”det bästa

klubblag som någonsin funnits i Sverige” efter 1-1 mot

blivande Olympialaget. Erik Börjesson och John Olsson

återvänder under säsongenfrån ÖIS. Efter Svenska seriens
höstomgång ligger manetta.

1913 IFK vinner Svenska serien 1912-13. Dessutom DM
och Kamratmästerskapet. Den 26 oktober får A-laget
ograverat agera svenskt landslag mot Norgei Kristiania.

1914 En match mot ÖIS urartar i slagsmål. Tre ÖIS-are

och en IFK-are åtalas och får böta tio och fem kronor. För
andra gången vinner man Svenska serien. Kamratmäster-
skapet likaså, därmed tar man hand om Kamratpokalenför

alltid.

1915 Framgångarna fortsätter. Tredje segern i rad i

Svenskaserien. I Svenska mästerskapetblir dock klubben

utslagen.

1916 Fjärde segern i Svenska serien. Utslagna i Svenska
mästerskapet av AIK och i DM av OIS. Centralmästerska-

pet vinner man dock genom seger över GAIS med 11-2.

1917 Efter mönster från USA inför IFK internatträning.I
fyra veckor måste spelarnatillbringa all sin fritid på Gamla

Ullevi där de tränas hårt. Därfår de till och med sova! Femte
raka segern i Svenskaserien.

1918 IFK:s framgångar beror på ett brett spelarmaterial.

Det visas också avatt till och med B-lagsspelaretasuttill A-
landslaget! Svenska serien läggs ner och ersätts av en

privat serie mellan Göteborgs- och Stockholmsklubbar.
IFK vinner. Äntligen erövras Svenska mästerskapet efter
finalseger mot Helsingborg med 5-0.

1919 Det 15-åriga jubileet celebreras med ett enda
mästerskap, DM.

1920 Medlemsantalet når rekord, 875 betalande. B-laget

vinner Kamratmästerskapet. Den första klubblokalen står

klar, på Östra Hamngatan24. Erik Börjesson spelarsin sista

match i klubben.
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1906 De första nyförvärven börjar komma. Från andra

småklubbar. Under vintern spelas fyra träningsmatcher

mot ÖISi snö och slask. Sammanlagt får man stryk med

40-7. Vinterträningen ger framgångar i Kamratmästerska-

pet. Via segrar över IFK Karlstad (8-1) och IFK Eskilstuna

(4-2) avancerar klubbentill final.

1907 För första gången ställer klubben upp i Svenska

mästerskapet. I maj ingårflera IFK-spelare i ett kombinerat

lag somspelar oavgjort 3-3 mot ÖIS. Fyra av spelarnai det

kombinerade laget, Erik Börjesson, John Olsson, Lindorff

Andersson och Konrad Törnqvist, alla från Jonsered, går

över till Kamraterna.

 
Herbert Johansson 1908. Var en avIFK:s stiftare och han

speladei det första fotbollslaget. Styrelsemedlemi 34 är.

1908 IFK Göteborg blir en storklubb. Söndagen den 11
oktober vinner laget svenska mästerskapet genom finalse-
ger över IFK Uppsala med 4-3. Två gånger besegras ÖIS
detta år, 3-1 i båda matcherna. Göteborgsserien vinns.

1909 Framgångarnauteblir frånsett seger i Kamratmäs-

terskapet. Fyra matcher mot OIS slutar alla med förlust.

1910 Klubben vinner ännu en gång Kamratmästerskapet

och placerarsig trea i nystartade Svenska serien efter ÖIS

och AIK. A-laget debuterar i de nya dräkterna, blåvitrandi-
ga tröjor, blå byxor.

1911 Ett krisår. Erik Börjesson och John Olsson värvastill

ÖIS, lagkaptenen Nils Andersson emigrerar till USA.I

Kamratmästerskapet blir IFK utslaget och i Svenska Mäs-
terskapet får man inte ställa upp efter ett beslut av

Fotbollförbundet. Den första matcheni en lång rad mot KB
från Köpenhamnspelas.

1912 IFK Göteborg utnämns av pressentill ”det bästa

klubblag som någonsin funnits i Sverige” efter 1-1 mot

blivande Olympialaget. Erik Börjesson och John Olsson

återvänder under säsongenfrån ÖIS. Efter Svenska seriens
höstomgång ligger manetta.

1913 IFK vinner Svenska serien 1912-13. Dessutom DM
och Kamratmästerskapet. Den 26 oktober får A-laget
ograverat agera svenskt landslag mot Norgei Kristiania.

1914 En match mot ÖIS urartar i slagsmål. Tre ÖIS-are

och en IFK-are åtalas och får böta tio och fem kronor. För
andra gången vinner man Svenska serien. Kamratmäster-
skapet likaså, därmed tar man hand om Kamratpokalenför

alltid.

1915 Framgångarna fortsätter. Tredje segern i rad i

Svenskaserien. I Svenska mästerskapetblir dock klubben

utslagen.

1916 Fjärde segern i Svenska serien. Utslagna i Svenska
mästerskapet av AIK och i DM av OIS. Centralmästerska-

pet vinner man dock genom seger över GAIS med 11-2.

1917 Efter mönster från USA inför IFK internatträning.I
fyra veckor måste spelarnatillbringa all sin fritid på Gamla

Ullevi där de tränas hårt. Därfår de till och med sova! Femte
raka segern i Svenskaserien.

1918 IFK:s framgångar beror på ett brett spelarmaterial.

Det visas också avatt till och med B-lagsspelaretasuttill A-
landslaget! Svenska serien läggs ner och ersätts av en

privat serie mellan Göteborgs- och Stockholmsklubbar.
IFK vinner. Äntligen erövras Svenska mästerskapet efter
finalseger mot Helsingborg med 5-0.

1919 Det 15-åriga jubileet celebreras med ett enda
mästerskap, DM.

1920 Medlemsantalet når rekord, 875 betalande. B-laget

vinner Kamratmästerskapet. Den första klubblokalen står

klar, på Östra Hamngatan24. Erik Börjesson spelarsin sista

match i klubben.
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1921 Denförste tränaren engageras, ungraren Alexander
Brody. Klubben har rekordmånga lag igång, 17 ”elvor”

spelar. Segrar i DM och Kamratmästerskapet.

1922 Kamratmästerskapet hemförs i vanlig ordning.

Match mot berömda engelska laget Arsenal, förlust 3—2.
Herbert ”Murren” Karlsson och Erik ”Bagarn” Levin

emigrerartill USA.

1923 Svenska seriens västra grupp slutspelas. IFK blir

tvåa. En kontrovers med Fotbollförbundetledertill att IFK

tillsammans med OIS och GAIS inte deltar i SM.

1924 Alexander Brodyefterträds som tränare av Henning
Svensson, som slutar som aktiv. Filip "Svarte Filip” Johans-

son gör debut liksom Anders Rydberg. Första turnén

utanför Norden gårtill Spanien. En match mot blivande

bronslaget i Olympiadenslutar 2—3.

1925 Den på hösten startade allsvenskan slutspelas. IFK

kommer tvåa med två poäng mindre än GAIS. ”Svarte
Filip” vinner skytteligan med 39 mål!

1926 Valdus ”Gobben” Lundslutar. Brons i allsvenskan.

1927 Kamraterna drar ny rekordpublik till Slottskogsval-
len, 18 521 personer.I seriefinalen blir det förlust med 4—3

mot GAIS och lagetblir tvåa i allsvenskan.

1928 Fjärde plats i allsvenskan. Efter höstsäsongen i

1928-29 års serie leder man med tre poäng.

1929 Kamraterna håller inte formen, förlorar många
allsvenska poäng och blir ”bara”trea. Efter 16 år i A-laget

och cirka 500 matcherslutar Eric Hjelm.

1930 Eric Hjelm blir tränare efter Henning Svensson.

Efter höstomgångenhar IFK legat femma. Nu vinner man

sju matcher i rad med 39-2 och avancerartill andraplats.
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”Svarte Filip” (tv) och Eric Hjelm försöker göra mål på Slottsskogsvallen. IFK spelar ej i randigt denna gång.

1931 Eric Hjelm efterträds som tränare av Henning

Svensson. Tredje plats i allsvenskan. En delad förstaplats

med GAIS i GT:s fotbollsvecka ledertill att pokalen sågas

isär och klubbarnafår varsin hälft.

1932 Laget spelar 22 matcher under sju månader utan

förlust. Andå bara fjärde plats i allsvenskan.

1933 Arne Nyberg debuterar. Största allsvenska segern

hittills — mot Eskilstuna med 9-2. Bronsi allsvenskan. Eric

Hjelm gör come back som tränare.

1934 30-årsjubileet kan inte firas med någon allsvensk
seger. Det blir brons igen, sedan manfått stryk med 4—3 av

Gävle i sista matchen.

1935 Äntligen! Efter åtta silver- och bronsmedaljer på tio

år är det dags att ta emot guldplaketterna.

1936 Blåvitt blir utan medalj, en fjärdeplats bärgas ”ba-

ra”. De landslagsaktuella IFK-spelarna vägrar att ställa

upp i Hitlers propagandaolympiad i Berlin. Gunnar Ryd-

berg gör sin sista match.

1937 För första gången kommer IFK sämre än fyra i
allsvenskan. Slutplaceringen blir sjua. Ragnar Sandberg

blir klubbens förste lagledare.

1938 Föreningensvärsta bakslag hittills. A-laget hamnar

på elfte plats i allsvenskan och degraderastill division II.
”Sorti i begravningstakt inför 10 000 sörjande”, skriver en

tidning efter sista matchen. Dave Morris ny tränare. Josef
Holsnerblir lagledare.

1939 De första division II-matcherna går trögt. Men
nyförvärven Åke Hallman och Axel Olsson (målvakt)

bidrartill en uppryckning. IFK vinnersin grupp två poäng
före GAIS. I kvalet besegrades Halmstads BK både borta
och hemma.
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IFK-Norrköping. Gunnar Nordahl laddar. Menutanresultat. Henry Andersson räddar assisterad av Rune Emanuelsson
och Henry Larsson.

1940 Återkomsten i allsvenskan går över all förväntan.

IFK blir tvåa efter Elfsborg på sämre målkvot.

1941 Ingen allsvensk topplats, laget kommersexa. Ernst

Andersson blir tränare efter Dave Morris. Gunnar Gren

debuterar i Blåvitt.

1942 Kamraterna vinner andra uppsättningen guld-

medaljer, fyra poäng före GAIS.”Radarparet" Gunnar

Gren-Arne Nybergfirar stora triumfer.

1943 Åttonde plats i allsvenskan. Henning Svensson
tränare under vårsäsongen. Ernst Andersson som varit
spelande tränare slutar. IFK börjar med pojkfotboll.

1944 Josef Nagy ny tränare. Klubben femmai allsven-

skan. Leif Larsson vinner skytteligan med 19 mål.

1945 Fyra allsvenskan.

1946 IFK kommertrea i allsvenskan med målskillnaden

48-29 mot tvåan Malmö FF:s 48-27.

1947 Gunnar Grentilldelas den första Guldbollen. Han
vinner också skytteligan med 18 mål. Laget på femte plats i
allsvenskan.

1948 Gunnar Rydberg ny tränare. Han får samtidigt

fungera som lagledare. Denförste ”klubbkaptenen”. Gun-

nar Gren och Rune Emanuelsson tas uttill Olympialaget.

1949 Fem ledare och arton spelare åker på ”drömturné”
till USA och Canada under en månad. Gunnar Gren
stannar hemma och blir proffs i italienska Milan. John

Mahonnytränare.

1950 En elfteplats medför att klubben för andra gången
får ta steget ner i division II. Dan Ekner och Gunnar

"Säffle" Andersson skriver proffskontrakt.

1951 IFK Malmö leder länge division II men motslutet
passerar IFK. I kvalet besegras ännu en gång Halmstad BK.

Kamraternaärklara för allsvenskanigen. ”Fölet” debute-
rar under höstsäsongen.

1952 En fjärdeplats allsvenskan. Holger Hanssontasut i
Olympialageti fotboll.

1953 Åtta poäng av tio möjliga i de fem sista matcherna

räddar IFK undannedflyttning. Axel Olsson trädertill som
tränare på höstsäsongen, Gösta Bohman bistår Anders
Rydberg som lagledare.

1954 Gösta Bohman ensam lagledare. Laget på åttonde
plats i allsvenskan. Derbyt IFK-GAIS lockar 30 615 åskå-
dare. Walter Probst blir tränare.

1955 Anders Bernmar engageras som ny lagledare på

vårsäsongen. Bertil ”Bebben” Johansson debuterar. IFK

belägger nionde plats i allsvenskan.

1956 IFK sexa i allsvenskan.I flera år har nu laget legat i
botten. Det berorpå att ett helt nytt lag håller på att byggas
upp.

1957 Rune "Killing" Emanuelssontar över som lagledare.
Laget kommernia i allsvenskan.

1958 Detnyalaget når målet, vinner Maratonallsvenskan
som sträckersig över hösten 57, våren och hösten 58. IFK

deltar i Europacupen där manslås ut i andra omgången.

1959 Pepi Stroh efterträder Walter Probst som tränare.

Laget vinner bronsi allsvenskan. Nytt svenskt publikre-

kord noteras i derbyt mot ÖIS den 3 juni, 52 194 finns på
Nya Ullevi. ÖIS vinner med 3-0.

1960 Gunriar Gren blir tränare vid höstsäsongensstart.

Åttonde plats i allsvenskan.

1961 Denklassiska matchen IFK-Elfsborg spelas på Nya

Ullevi. Resultat 5-5. Många anser att det är den bästa
match som spelats mellan två svenska klubblag. ”Bebben”
vinner skytteligan med 20 mål. IFK tar allsvenskt brons.

1962 Återigen brons i allsvenskan. John ”Säwa” Säw-
ström, en av grundarna och ”Gobben” Lundavlider. Henry
Anderssonslutar sin målvaktsbana — 38 år gammal.

1963 Yngve Brodd tillträder som tränare — spelar med

samtidigt. Henry Larsson lagledare efter ”Killing”. IFK
belägger femte plats i allsvenskan.

1964 Sven Andersson ny lagledare. IFK på femte plats i

allsvenskan. Erhard Svanborg, en av de största bland de

ledare som jobbat i tysthet inom klubben, avlider.

1965 P-O Johansson gör debut som lagledare. IFK blir
femmai allsvenskan. Björn Ericsson görsin första allsven-

ska match.

1966 Fyra i allsvenskan. IFK vinner sin grupp i Tips-
cupen.

1967 Bertil "Bebben” Johanssonblir tränare. Bengt ”Fö-

let” Berndtssonslutar. IFK nia i allsvenskan. Seger i en av

Tipscupens grupper.

1968 Rune Emanuelsson återkommer som lagledare. IFK

nia igen i allsvenskan.
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1969 Fjärde guldet! Vid utdelningen av medaljerna bär

"Killing” samma överrock som vid motsvarande ceremoni

1958. Reine Almqvist vinner skytteligan med 16 mål.

1970 Nedflyttning till division II. Efter en dramatisk och
avgörande sista match mot Örebro SK hamnar laget på
elfte plats. Turnétill Japan.

1971 Hasse Karlsson tränare och lagledare. Placering:
Trea i division II Norra Götaland. Janne Nordström blir
proffs i holländska Groningen.

1972 P-O Johansson ryckerin som lagledare. Laget tvåa i
division II Södra. Bertil Westblad ny ordförande.

1973 Fjärde plats i division II Södra.

1974 Femteplats division II Södra. Anders Bernmaråter

i IFK. Holger Hanssonärtränare.

1975 Nils Berghamn efterträder Holger Hansson som
tränare. Laget kommertvåai division II Södra efter Kalmar

FF. Serien avgörs i sista omgången. Det är ett oerhört

publiktryck. Matchen i Göteborg mot Kalmar drog nästan

50 000 personer.

1976 Ett speciellt kapitel. Ett år då den blåvita nytänd-

ningen nådde ett maximum för division II. Serieseger med
tabellraden 26, 20, 4, 2, 68-28, 44 och 8 poängtillgodo på
tvåan Helsingborg. Publiksnittet hemma var 14 773 och på
bortamatcherna var det folkvandring med nästan 12 000 i
snitt på arenorna i orter som Grimsås, Hässleholm, Karlsko-

ga, Råå, Motala, Emmaboda och Trollhättan.
Torbjörn Nilsson är i skytteligans topp på 20 mål och

laguppställningen i division II innehåller namn som Jan

Nordström, Björn Ericsson, Conny Carlsson, Reine Olaus-

son, Donald Nicklasson, Björn Nordqvist, Jerry Carlsson,

Lennart Ottordahl, Eddy Magnusson, Reine Almqvist,

Torbjörn Nilsson, Ove Kindvall, Jan Nilsson. Har det

någonsin funnits en starkare laguppställning i division II?
Nils Berghamn som tränare och Boris Målberg som lagle-
dare lotsade stjärnornatill serieseger.

1977 IFK slutar som sexa i serien. Reine Almqvist i
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genombrottet. På vägen dit vinner man detta år Svenska
cupenefter seger mot Åtvidaberg med 6-1 i finalen samt
avancerar till kvartsfinal i Cupvinnarcupen. IFK:s spel

benämns ”Champagnefotboll”. Sven-Göran Eriksson har

påbörjat sitt arbete som tränare i IFK.

1980 IFK når detta år en tredjeplats i allsvenskan och får
lilla silvret. Öster vinner före Malmö FF.

1981 IFK vinnerstora silvret för andraplatsen i allsven-

skan 1981. Öster blir etta och Torbjörn Nilsson vinner
skytteligan på 20 mål. UEFA-cupspelet inleds med segrar
mot Haka Valkeakoski Finland 4—0, 3-2. IFK-Sturm Graz
Österrike 3—2, 2-2. IFK-Dinamo Bukarest Rumänien 3—1,
1-0. DärmedärIFK klara för kvartsfinalen som spelas 1982.
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Westblad. Ett fantastiskt år för Blåvitt inleds. UEFA-cupen
spelas vidare. IFK vinner först mot Valencia Spanien 2-2,
2-0. Semifinal mot Kaiserslautern Västtyskland 1—1, 2—1.
Final mot Hamburger SV Västtyskland 1—0, 3—0. Blåvitt är
UEFA-cupmästare 1981—82. Blåvitt vinner allsvenskan och

därefter det nyinstiftade SM-slutspelet och blir svenska
mästare med Gunder Bengtsson som tränare. Dessutom
vinner IFK Svenska cupen. Dan Corneliusson vinner

skytteligan i slutspelet och i allsvenskan. Lagkaptenen
Conny Carlsson höjer SM-bucklan, von Rosens pokal.

Ruben Svensson me FA-pokalen 1982. Dessutom fr v

Tord Holmgren, Tommy Holmgren, Torbjörn Nilsson och

Glenn Schiller.

1983 IFK fortsätter sitt segertåg. Vinner SM-slutspelet

och blir svenska mästare med Björn Westerberg som

tränare och Kjell Pettersson som hjälptränare. Glenn Hysén

höjer SM-pokalen. Blåvitt vinner även Svenska cupen.
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1984 Blåvitt håller ställningarna. Vinner både allsven-
skan och SM-slutspelet. Återigen svenska mästare. För
tredje året i rad höjer en blåvit lagkapten SM-pokalen.
Denna gång är det Thomas Wernersson. IFK avancerar
äventill- kvartsfinalen i Europacupen som spelas 1985.
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Spelare och ledare vi minns
Indeladei 10-årsintervaller. Det finns många fler men
ett urval måste göras.

1904-1914
Erik Börjesson 1907-1910, 1912-1920 värvades från

Jonsered 1907. Börjesson gjorde totalt 350 matcherför IFK.
"Börjesson är den främsta centerforward Sverige någonsin
ägt och över huvud taget en av de bästa svenskafotbolls-
spelarna genom tiderna”, säger gemensamt de välkända

experterna Carl ”Ceve” Linde och Harry Lundahl.

Konrad Törnqvist 1907-1924 värvades från Jonsered 1907.

Under17 år spelade Törnqvist 512 matcher för IFK, han

blev IFK:s förste ”stor grabb” i fotboll. För sina insatser i
IFK:s fotbollsverksamhet har han som endefotbollsspelare

erhållit IFK:s guldmedalj. Törnqvist var medsitt sätt att
spela planens gentlemanuralla synpunkter.

Herbert Johansson 1904-1946 var en av stiftarna. Han
spelade i det första fotbollslaget och var även duktig i

allmänidrott. Hans stora insats blev som ledare. Som sådan

framstår han, medsina 34 år styrelsen, som en av våra allra
största, vilket haft en enorm betydelsefor IFK:s utveckling
till en stor klubb.

Henning Svensson 1908-1924 kom från Jonsered och
speladetotalt 495 matcherför IFK. Henning vartränare för
A-laget i 9 år och var som sådan mycket uppskattad. Som
spelare var Henning mycket skicklig och ambitiös, med

taktisk blick för spelet. Hansalltid "uppmuntranderop”till

sina medspelare var av ett eggande slag. Henning har

betytt mycket för IFK:s fotbollsverksamhet.

IFK Göteborg SM 1908

Serietabell över IFK:s första deltagande i en serietävling
från år 1905.

Göteborgs-serien klass I år 1905

 

Pl Deltagande S Vv Oa F Mål P

1 Örgryte IS TH 8 8 0 0 42- 2 16
2 IFK 8 5 0 3 38-15 10
3 Bohus BK 8 4 0 4 12-30 8
4 Gais 8 3 0 5 15-40 6
5 IK Vikingen 8 0 0 8 2-18 0

 

"Nordiskt Idrottsliv” presenterade IFK under rubriken

Svenskafotbollslag:

”Platsen som andra lag i Göteborg har öfverraskande nogi
år intagits af de unga Göteborgs-Kamraterna. I Göteborgs
Distrikts serietäflan klass I hvari 5 lag deltogo, blef
nämligen IFK god 2:a efter det segervana Örgrytes lag.”

 
Frv Erik Lund, Erik Börjesson, Nils Andersson, Lindorff Andersson, Carl Andersson, Konrad Törnqvist,

John Olsson, Valter Lidén, Olof Tell, Arvid Fagrell, Verner Jansson.
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1914-1924
Herbert ”"Murren” Karlsson 1917-1922 spelade centerfor-

ward och högerinnerför IFK i totalt 160 matcher. En av

Sveriges främsta på centerforwardplatsen — stark, aggres-

siv och ypperlig som målskytt. Blev proffs i Amerika 1922

mest på grund av arbetslösheten som var stor i Sverige.

Valdus ”Gobben” Lund 1913-1927 kom från juniorlaget.
Hanspeladetotalt 468 matcher och gjorde 13 målför IFK.
Medsin oerhörda snabbhet och viljestyrka var han en av

Sveriges bästa backar. Hans sk glidtacklingar var kändai

hela Norden.

Alexander Brody 1921-1923 Den 23 ggr internationelle,

ungerske fotbollsspelaren anställdes som tränare för alla

IFK:s lag, 8 lag 1920, rekordet 17 lag 1921. Brodys

träningsmetodervisade sig främja det "typiska" IFK-spelet

att bli effektivare och framför allt jämnare. En mycket

populär tränare bland spelare och ledare.

Erhard Svanborg 1918-1958 Under dessa 40 år var Erhard
vår störste ungdomsledare och eldsjäl. Otaliga juniorspela-

re har tagits fram årefter år, allt eftersom andra kommit in i

A-laget. Svanborgs ”arbetstid” för IFK:s ungdomssektion

var praktiskt taget dygnet om. En av de mest betydelsefulla
ledare som verkat inom IFK.

Eric Hjelm 1913-1929 Eric debuteradei IFK:s juniorlag år
1910. Totalt spelade Eric 485 matcher och gjorde 83 mål.

Vartränare för A-laget i7 år, 1930-1938. Både som spelare

och tränare odlade Eric tekniken och det rörliga spelet och
hade dessutom en taktisk blick för hur spelet skulle

fungera. Erics insatser som tränare har haft en avgörande

betydelse för IFK:s fotbollsverksamhet.

Carl "Ceve” Linde 1908-1930 En av de mest utåtriktade
ledarna IFK haft. Redan 1920 företog han resor i Europa för
att studera och knyta kontakter för fotbollsspelets utveck-

ling inom IFK. Tränaren Brody var hans idé och verk. Hans

egna kunskaper om fotbollsspelet var enorma. Han var

skaparen av Svenska Fotbollförbundets "Tekniska Kom-

mitté"” och utgivaren av flera instruktionsböcker, vilka

dugerän idag. ”Ceve”var IFK:s utrikesminister som alltid
arbetadeför att IFK skulle spela mot internationella lag.

Segrare i "Svenska serien 1913-1917", 5 år i en följd.

Maratontabell för ”Svenska serien 1910-1917"

Per Lundquist blev medlem i IFK 1913. Var medistyrelsen i

11 år 1920-1933. Har varit materialförvaltare i 40 år. En av
de trognaste inom IFK som lärt ut ordning och redai att
handskas med IFK:s material av alla slag. Per skapade
också ett lugn i omklädningsrummet som betydde mycket

för uppladdningen före matcherna. Per har gjort en

enastående insats i det tysta och personligen skapat

vänförhållanden genom alla kamratgenerationer. Per är

IFK-andans verkliga representant.

Gustaf Waller 1919-1954 Tillhörde styrelsen i 26 år.
Wallers stora styrka var det inre klubbarbetet, där han med

sitt plikttrogna ordningssinne och ekonomiska kunnande

stakade utplanerför hurIFK skulle hålla sin standard och

öka den. IFK kaninte nog värdesätta hans administrativa
insats.

Gustaf Magnusson 1910-1932 Spelade i A-laget

1910-1915. Var medlem avstyrelsen i 18 år, varav 16 år

som kassör (1915-1932). När Gustaf blev kassör inträdde

en ordningenstid i IFK:s ekonomi. Hans sparsamma och
ekonomiska sinnelag gick hand i hand med hans stora och
ideella intresse för IFK. Under Gustafs kassörtid blev IFK
efter den tidens begrepp en ”rik” klubb. Gustafs ”modell”

blev tongivande i många år.

Gunnar Rydberg 1921-1936 Gunnar debuterade år 1915 i

IFK:s 2:a juniorlag. Totalt spelade Gunnar 521 matcher och

gjorde 293 mål i IFK:s A-lag. Gunnarvartränareför A-laget

i 1 år och lagledare i 6 år. Som spelare var Gunnarden store

lagspelaren med en godteknik ochtaktisk blick för spelets

alla finesser. En av sin tids bästa på högerinnerplatsen.

 

 

Ant

Pl Deltagande år S Vv Oa F Mål

1 IFK 6 62 43 8 11  189- 82
2 Örgryte IS 6 62 37 7 18  181- 93
3 AIK 6 62 34 7 21 170-134
4 Djurgårdens IF 5 48 15 8 25 78-108
5 IFK Norrköping 6 62 13 9 40 91-200
6 Göteborgs FF 1 14 5 3 6 24— 24
7 IFK Uppsala 2 20 4 3 13 36- 51
8 Vikingarnas FK 1 13 4 2 7 28- 38
9 Helsingborgs IF 1 10 4 1 5 15- 19
10 Gais 1 10 4 0 6 17— 24
11 Västmanland-Nerikes 1 13 3 2 8 25- 50

12 IFK Eskilstuna 1 14 3 2 9 30- 61 
Gunnar Rydberg. 
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populär tränare bland spelare och ledare.

Erhard Svanborg 1918-1958 Under dessa 40 år var Erhard
vår störste ungdomsledare och eldsjäl. Otaliga juniorspela-

re har tagits fram årefter år, allt eftersom andra kommit in i

A-laget. Svanborgs ”arbetstid” för IFK:s ungdomssektion

var praktiskt taget dygnet om. En av de mest betydelsefulla
ledare som verkat inom IFK.

Eric Hjelm 1913-1929 Eric debuteradei IFK:s juniorlag år
1910. Totalt spelade Eric 485 matcher och gjorde 83 mål.

Vartränare för A-laget i7 år, 1930-1938. Både som spelare

och tränare odlade Eric tekniken och det rörliga spelet och
hade dessutom en taktisk blick för hur spelet skulle

fungera. Erics insatser som tränare har haft en avgörande

betydelse för IFK:s fotbollsverksamhet.

Carl "Ceve” Linde 1908-1930 En av de mest utåtriktade
ledarna IFK haft. Redan 1920 företog han resor i Europa för
att studera och knyta kontakter för fotbollsspelets utveck-

ling inom IFK. Tränaren Brody var hans idé och verk. Hans

egna kunskaper om fotbollsspelet var enorma. Han var

skaparen av Svenska Fotbollförbundets "Tekniska Kom-

mitté"” och utgivaren av flera instruktionsböcker, vilka

dugerän idag. ”Ceve”var IFK:s utrikesminister som alltid
arbetadeför att IFK skulle spela mot internationella lag.

Segrare i "Svenska serien 1913-1917", 5 år i en följd.

Maratontabell för ”Svenska serien 1910-1917"

Per Lundquist blev medlem i IFK 1913. Var medistyrelsen i

11 år 1920-1933. Har varit materialförvaltare i 40 år. En av
de trognaste inom IFK som lärt ut ordning och redai att
handskas med IFK:s material av alla slag. Per skapade
också ett lugn i omklädningsrummet som betydde mycket

för uppladdningen före matcherna. Per har gjort en

enastående insats i det tysta och personligen skapat

vänförhållanden genom alla kamratgenerationer. Per är

IFK-andans verkliga representant.

Gustaf Waller 1919-1954 Tillhörde styrelsen i 26 år.
Wallers stora styrka var det inre klubbarbetet, där han med

sitt plikttrogna ordningssinne och ekonomiska kunnande

stakade utplanerför hurIFK skulle hålla sin standard och

öka den. IFK kaninte nog värdesätta hans administrativa
insats.

Gustaf Magnusson 1910-1932 Spelade i A-laget

1910-1915. Var medlem avstyrelsen i 18 år, varav 16 år

som kassör (1915-1932). När Gustaf blev kassör inträdde

en ordningenstid i IFK:s ekonomi. Hans sparsamma och
ekonomiska sinnelag gick hand i hand med hans stora och
ideella intresse för IFK. Under Gustafs kassörtid blev IFK
efter den tidens begrepp en ”rik” klubb. Gustafs ”modell”

blev tongivande i många år.

Gunnar Rydberg 1921-1936 Gunnar debuterade år 1915 i

IFK:s 2:a juniorlag. Totalt spelade Gunnar 521 matcher och

gjorde 293 mål i IFK:s A-lag. Gunnarvartränareför A-laget

i 1 år och lagledare i 6 år. Som spelare var Gunnarden store

lagspelaren med en godteknik ochtaktisk blick för spelets

alla finesser. En av sin tids bästa på högerinnerplatsen.

 

 

Ant

Pl Deltagande år S Vv Oa F Mål

1 IFK 6 62 43 8 11  189- 82
2 Örgryte IS 6 62 37 7 18  181- 93
3 AIK 6 62 34 7 21 170-134
4 Djurgårdens IF 5 48 15 8 25 78-108
5 IFK Norrköping 6 62 13 9 40 91-200
6 Göteborgs FF 1 14 5 3 6 24— 24
7 IFK Uppsala 2 20 4 3 13 36- 51
8 Vikingarnas FK 1 13 4 2 7 28- 38
9 Helsingborgs IF 1 10 4 1 5 15- 19
10 Gais 1 10 4 0 6 17— 24
11 Västmanland-Nerikes 1 13 3 2 8 25- 50

12 IFK Eskilstuna 1 14 3 2 9 30- 61 
Gunnar Rydberg. 
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1924-1934
Josef Holsner 1911-1949 började somlöpare i IFK 1911

fram till 1924. Uttagen till Olympiska Spelen 1920 i

Antwerpen och var med i Sveriges bronslag i laglöpning

3000 meter. Josef vann mångatävlingar ochvar en av IFK:s

bästa löpare. Josef var kassör i 17 år och lagledare för A-

laget i 10 år. Med två så tunga sysslor förstår man hans stora

arbetsbörda. Hans personliga egenskaperoch stora idéella

intresse för IFK gjordeatt det gick. Josef framstårför alla i

IFK som enstor ledare.

Fritz Berg 1931-1944 Totalt spelade Fritz 272 matcher och

gjorde 3 mål. Var dessutom tränare för B-laget och

ungdomslagenett 15-tal år. Fritz representerade den typ av

spelare somärvarje lagledares önskedröm, alltid beredd

att hjälpa och hans ”parspel” med Ernst Andersson var nog

närmast det perfekta halvbacksspelet. Fritz var mycket

uppskattad av både med- och motspelare.

Arthur Bengtsson 1924-1931 Totalt spelade Arthur 236

matcher och gjorde 2 mål för IFK. Arthur var en av de mest

välspelande centerhalvor IFK haft. God blick för spelet,

passningssäker med ett bra huvudspel och mycketjuste.

En god representant för IFK-skolan.

Helge Jonsson 1932-1937 debuterade i juniorlaget 1929,

sedan i ungdomslaget och B-laget. Spelade totalt 120

matcher och gjorde 50 mål. Helge var ledare för B-laget

underflera år och materialförvaltare i 2 år. Helge var en

god dribbler och en riktig ytter somväl höll sin ”kant”. Han

hade ett bra skott och inläggen var alltid välriktade.

Ragnar Sandberg 1931-1948 Var medlemavstyrelsen i 17

år, varav 7 som sekreterare. Ragnar var lagledare för A-

laget i 7 år, 1931-1937, och hansinsats i IFK harvarit av

bestående värde inom våra olika sektioner.

Herbert Samuelsson 1926-1932 Totalt spelade Herbert

178 matcher och gjorde 1 mål. Herbert var en av IFK:s bästa

backar och var lagets kapten. Tyvärr måste Herbert flytta

från Göteborg då han var utan arbete och detta blev en svår

förlust för IFK.

 
Arne Nyberg gör mål på Gamla Ullevi.

Gunnar Löfgren 1932-1937 Gunnar spelade totalt 188

matcher och gjorde 19 mål. Gunnar började som högerin-

ner men blev sedan omplacerad till centerhalv, där han

gjordesin allra bästa insats. Han utgjorde tillsammans med

Ernst Andersson och Fritz Berg ett mycket stabilt ”för-

svarslås”.

Anders Rydberg 1924-1938 Totalt spelade Anders 458

matcher för IFK. Som målvakt behärskade Anders hela
målområdet och hans utboxningar firade stora triumfer.

Hanvar en av Sveriges absolut bästa målvakter under en

lång följd av år. Anders var undersin tid ”ankaret” i IFK:s

försvar.

Filip "Svarte Filip” Johansson 1924-1932 Totalt spelade

Filip 277 matcher och gjorde 329 mål. Hans målrekord från

första allsvenska serien 1924-25, 39 mål på 21 matcher, är

oslagbart! Filip var en spelare med färg — hans direkta

passningar, hårda skott och delikata dribblingar vittnade

om alla hans stora egenskaper som Sveriges centerfor-

ward, vilket han ansågs vara. Publikens högt förklarade

gunstling.

Ernst Andersson 1928-1943 Debuterade i juniorlaget

1927. Totalt spelade Ernst 468 matcher och gjorde 13 måli

A-laget. Var tränare för A-laget 1941/42. Var tränare för

juniorlaget ett 15-tal år. Alla dessa år inom IFK:s fotboll-
sverksamhetoch alla lika klubbtrogna, energifyllda insat-

ser på och utanför planen är uppskattade av hela IFK och

långt utanför Göteborg. ”Ernst personifierar den genuina

Göteborgskamraten.”

Arne Nyberg 1932-1952 Totalt spelade Arne 468 matcher

och gjorde 286 målför IFK. Arne var en av Sveriges bästa

ytterspelare med snabbt spel och välplacerade inlägg från

sin ytterkant. Hans hårda skott ur ”små vinklar” har givit

IFK många segrar. Arne var dessutom den verklige gentle-

mannenpå och utanför planen och oerhört populär i alla

kretsar.
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välspelande centerhalvor IFK haft. God blick för spelet,

passningssäker med ett bra huvudspel och mycketjuste.

En god representant för IFK-skolan.

Helge Jonsson 1932-1937 debuterade i juniorlaget 1929,

sedan i ungdomslaget och B-laget. Spelade totalt 120

matcher och gjorde 50 mål. Helge var ledare för B-laget

underflera år och materialförvaltare i 2 år. Helge var en

god dribbler och en riktig ytter somväl höll sin ”kant”. Han

hade ett bra skott och inläggen var alltid välriktade.

Ragnar Sandberg 1931-1948 Var medlemavstyrelsen i 17

år, varav 7 som sekreterare. Ragnar var lagledare för A-

laget i 7 år, 1931-1937, och hansinsats i IFK harvarit av

bestående värde inom våra olika sektioner.

Herbert Samuelsson 1926-1932 Totalt spelade Herbert

178 matcher och gjorde 1 mål. Herbert var en av IFK:s bästa

backar och var lagets kapten. Tyvärr måste Herbert flytta

från Göteborg då han var utan arbete och detta blev en svår

förlust för IFK.

 
Arne Nyberg gör mål på Gamla Ullevi.

Gunnar Löfgren 1932-1937 Gunnar spelade totalt 188

matcher och gjorde 19 mål. Gunnar började som högerin-

ner men blev sedan omplacerad till centerhalv, där han

gjordesin allra bästa insats. Han utgjorde tillsammans med

Ernst Andersson och Fritz Berg ett mycket stabilt ”för-

svarslås”.

Anders Rydberg 1924-1938 Totalt spelade Anders 458

matcher för IFK. Som målvakt behärskade Anders hela
målområdet och hans utboxningar firade stora triumfer.

Hanvar en av Sveriges absolut bästa målvakter under en

lång följd av år. Anders var undersin tid ”ankaret” i IFK:s

försvar.

Filip "Svarte Filip” Johansson 1924-1932 Totalt spelade

Filip 277 matcher och gjorde 329 mål. Hans målrekord från

första allsvenska serien 1924-25, 39 mål på 21 matcher, är

oslagbart! Filip var en spelare med färg — hans direkta

passningar, hårda skott och delikata dribblingar vittnade

om alla hans stora egenskaper som Sveriges centerfor-

ward, vilket han ansågs vara. Publikens högt förklarade

gunstling.

Ernst Andersson 1928-1943 Debuterade i juniorlaget

1927. Totalt spelade Ernst 468 matcher och gjorde 13 måli

A-laget. Var tränare för A-laget 1941/42. Var tränare för

juniorlaget ett 15-tal år. Alla dessa år inom IFK:s fotboll-
sverksamhetoch alla lika klubbtrogna, energifyllda insat-

ser på och utanför planen är uppskattade av hela IFK och

långt utanför Göteborg. ”Ernst personifierar den genuina

Göteborgskamraten.”

Arne Nyberg 1932-1952 Totalt spelade Arne 468 matcher

och gjorde 286 målför IFK. Arne var en av Sveriges bästa

ytterspelare med snabbt spel och välplacerade inlägg från

sin ytterkant. Hans hårda skott ur ”små vinklar” har givit

IFK många segrar. Arne var dessutom den verklige gentle-

mannenpå och utanför planen och oerhört populär i alla

kretsar.
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1924-1934
Josef Holsner 1911-1949 började somlöpare i IFK 1911

fram till 1924. Uttagen till Olympiska Spelen 1920 i

Antwerpen och var med i Sveriges bronslag i laglöpning

3000 meter. Josef vann mångatävlingar ochvar en av IFK:s

bästa löpare. Josef var kassör i 17 år och lagledare för A-

laget i 10 år. Med två så tunga sysslor förstår man hans stora

arbetsbörda. Hans personliga egenskaperoch stora idéella

intresse för IFK gjordeatt det gick. Josef framstårför alla i

IFK som enstor ledare.
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1934-1944
Gösta Bohman 1929-1970 började i Svanborgs juniorlag
och spelade sedan i ungdomslaget, 3:e laget, B-laget och

A-laget till 1934 då en skada stoppade hans vidare

fotbollsspel. Gösta blev sekreterarei styrelsen 1937 under

17 år av sammanlagt 22 år. Det är en mycket betydelsefull

insats som Gösta gjort för IFK, alltid präglad av stor

kunnighet och kraft att handla för IFK:s bästa. Hans

ordningssinne harvarit ett föredöme för de som kommit

efter honom som sekreterare.

Gunnar Gren 1941-1949 Totalt spelade Gunnar 254

matcher och gjorde 146 mål. Blev guldmedaljör i Olympis-

ka Spelen 1948 i London. Är IFK:s meste landslagsmani
fotboll. Fick den första av Aftonbladets ”Guldboll” 1946.

Svenskafolket valde honom till ”Sveriges bäste fotbolls-

spelare”. Gunnars tekniska spel som gränsadetill ”jonglö-

ren” passade precis in i IFK:s idealspel. Gunnarsinsats i

IFK:s fotbollsverksamhet harvarit av bestående värde som

inte kan uppskattas tillräckligt. Gunnar blev proffs i Italien

1949 och IFK gjorde sin största spelarförlust.

Holger "Proppen” Bengtsson (Bennhov) komtill IFK från

Gårda BK.Totalt spelade Holger 324 matcher och gjorde

219 mål. Holger var en stark och oömspelare och hadeett

"skarpt skott” i båda fötterna. I alla matcher gav Holgerallt

av sin stora energi att aldrig ge tappt. En publikgunstling

av stora mått.

Erik ”Berka” Bergqvist 1943-1954 Totalt spelade Erik 361

matcher och gjorde 144 mål. Erik var i högsta grad en
spelare i publikens smak. Kunde göra de mest oväntade

saker med bollen och hans dämpningar med en viss

"kroppsdel" är riksbekanta. Erik var en mycket bra

forward full av energi. Än idag spelar Erik fotboll i ”de
gamla”.
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Gunnar Gren dribblar mot AIK på Gamla Ullevi. Holger Bengt
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Rune ”Killing” Emanuelsson 1942-1955 komfråm junio-

rlaget 1939. Totalt spelade Rune 395 matcheroch gjorde 22

målför IFK. I Olympiska Spelen 1948 i London var Rune

reserv. Var lagledareför A-laget i 9 år 1957-1970. Rune är

en ren IFK-produkt från Svanborgs juniorlag som spelat i B-

laget fram till A-laget. Rune var en mycket snabb och

brytsäker försvarsspelare med en härlig vänsterspark.

Rune pratade inte mycket men handlade desto mer och

alltid för IFK:s bästa.

Folke Johansson 1936-1947 komfrån juniorlaget 1934.
Totalt spelade Folke 284 matcher och gjorde 27 mål. Direkt

från juniorlaget utvecklades Folketill en god vänsterback

av allsvensk klass. Bestämdi sitt spel, brytsäker och med en

förlösande god spark som gjorde många mål på fri- och

straffsparkar.

Nils Eriksson 1937-1948 Totalt spelade Nils 261 matcher

för IFK. Nils var en mycketslitstark försvarsspelare med

säkra brytningar med påföljande goda passningartill ”bra

uppspel"” för forwards.

Folke Larsson 1939-1948 Totalt spelade Folke 290 mat-

cher och gjorde 48 mål. Folke var mycket teknisk och

dribblingssäker med ett bra skott. Folke var en skicklig
bollspelare och kunde bådespela i anfall och försvar. Var

kanskelite för lekfull ibland.

Olof Hultfeldt 1934-1943 Totalt spelade Olle 261 matcher

och gjorde 1 mål. Olle var en mycketstabil försvarare som

nästan helt behärskade sitt område. Han hade en stor

räckvidd och ett rent ”engelskt” huvudspel.

Sveijde Krook 1934-1938 Sveijde komfrån ”plantskolan”

Jonsered och denskolanharalltid passat in på IFK:s sätt att

spela fotboll. Sveijde blev snart en populär spelare med

sina kvicka dribblingar och pricksäkra skott. Hans lekfull-
het tog ibland övertaget men detta översåg man med

eftersom hans uppfattning omfotbollsspelet var mycket

äkta.

ATdra fik

sson avvaktar
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straffsparkar.

Nils Eriksson 1937-1948 Totalt spelade Nils 261 matcher

för IFK. Nils var en mycketslitstark försvarsspelare med

säkra brytningar med påföljande goda passningartill ”bra

uppspel"” för forwards.

Folke Larsson 1939-1948 Totalt spelade Folke 290 mat-

cher och gjorde 48 mål. Folke var mycket teknisk och

dribblingssäker med ett bra skott. Folke var en skicklig
bollspelare och kunde bådespela i anfall och försvar. Var

kanskelite för lekfull ibland.

Olof Hultfeldt 1934-1943 Totalt spelade Olle 261 matcher

och gjorde 1 mål. Olle var en mycketstabil försvarare som

nästan helt behärskade sitt område. Han hade en stor

räckvidd och ett rent ”engelskt” huvudspel.

Sveijde Krook 1934-1938 Sveijde komfrån ”plantskolan”

Jonsered och denskolanharalltid passat in på IFK:s sätt att

spela fotboll. Sveijde blev snart en populär spelare med

sina kvicka dribblingar och pricksäkra skott. Hans lekfull-
het tog ibland övertaget men detta översåg man med

eftersom hans uppfattning omfotbollsspelet var mycket

äkta.

ATdra fik

sson avvaktar

1934-1944
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1944-1954
Henry Andersson 1944-1962 komfrån SkogensIF. Totalt

spelade Henry 422 matcherför IFK. Henry harvarit en av

våra främsta målvakter genom tiderna och nog den
populäraste bland publiken. Hans vighet och reaktions-

snabbhet på närskott var rent akrobatiska uppvisningar.

Som sista utpost i laget har han räddat IFK från många

nederlag. Henry var en lagkamrat av bästa IFK-märke.

Henry Larsson 1944-1954 kom från Skogens IF. Totalt

spelade Henry 331 matcher och gjorde 13 mål. Henry var

lagledare för A-laget 1963. Som spelare var Henry utrustad

med en godtaktisk blick, lugn och sansad gjorde hansitt

bästa i alla situationerför IFK.

Holger Hansson 1947-1960 komfrån Renitz. Totalt spela-

de Holger 438 matcher och gjorde 25 mål. I Olympiska

Spelen 1952 i Helsingfors blev Holger bronsmedaljör i

Sveriges fotbollslag. Holger var tränare för A-laget 1961,

1962 och 1974. Som spelare var Holgerett föredömei att

"ge allt” under matchens 90 minuter. Stark och med god
taktisk blick var Holgerenstortillgång för IFK alla de år

han speladei laget.

Bengt "Fölet"” Berndtsson 1951-1967 kom från LundbyIF.

Totalt spelade Bengt 598 matcher och gjorde 127 mål för

IFK. Bengt harspelat flest matcher av alla IFK-are genom

tiderna. Bengts ytterspel är som hämtat ur instruktionsbo-

ken om fotbollsspelets grundidé — att utnyttja planens

”hela bredd”. Han spelade det "enkla spelet” och firade

stora triumfer i IFK. Bengt är utan tvivel en av de
populäraste i IFK:s fotbollshistoria. En planens gentleman.

 

Åke Norén 1952-1959 Totalt spelade Åke 253 matcher och
gjorde 28 mål. Åke började som forward men blev senare

försvarsspelare, mycket värdefull för laget. Åke kunde

"läsa spelet”, vilket gjorde att han spelade med mycket

enkla medel men som också gjorde att han inte blev

tillräckligt uppskattad för sin stora insats i laget.

Gösta Schmidt 1953-1970 debuterade i Svanborgs junio-

rlag 1940 och spelade sedan i B-laget och A-laget. Det är
som ledare Gösta gjort sin stora insats. Han var 15 åri

styrelsen, varav 11 år som kassör. Gösta var en ansvarsfull

kassör som med mycket fast hand skötte ekonomiska

beslut, alltid med tanken på IFK:s bästa.

Per Olof Lundquist 1952-1968 Började hos Svanborgs

juniorer och blev B-lagledare. 1952 invaldes PO i styrelsen
där han stannade i 15 år, varav 10 år som sekreterare. PO:s

handläggning avIFK:s ärenden underdessa år känneteck-

nadesalltid av stor kunskap, klubbkänsla och plikttrohet.

PO hade också kraft och vilja att inte vika från IFK:s

utarbetade planer. En avIFK:s bästa skrivare.

Nils Grönvall 1939-1968 var verksam i styrelsen under

dessa år, varav hela 22 år som ordförande, vilket ingen

annanvarit under så lång sammanhängandetid. Grönvall

var den idealiske ordföranden som lärde känna alla och

kände lika mycket för alla IFK:s sektioner. Var alltid

beredd att hjälpa till och ställa sin stora kunnighettill

förfogande. Grönvall hade en enastående förmåga att
skapa enighet och lugn ochfick alla att samarbeta för ett

och samma föreningsmål ”ett starkt IFK”. En av IFK:s

största ledargestalter.

Bengt ”Fölet” Berndtsson gratuleras av Nils ”Tidan” Johansson och Owe Ohlsson efter att han gjort mål mot IFK

Norrköping på Gamla Ullevi.
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1954-1964
Bertil ”Bebben” Johansson 1955-1968 Kom från Säveda-
lens IF. Totalt spelade Bertil 461 matcher och gjorde 281

mål. Bertil var tränareför A-laget i 4 år, 1967-1970. Han är

IFK:s mest populäre spelare genomtiderna. Varför är

Bebben så populär? Det finns säkerligen flera orsaker —

dribblingskunnig, bollbegåvad, skruvade passningar,

skottsäker och en spelglädje som lyste långa vägar,

uppfinnare av s k bonnfotboll. Det här uppräknaderäcker

väl knappastför att bli den populäraste spelaren. Kanske är

det så att Bebbenharalla de egenskaper och ”fel” somalla

föreställer sig skall vara förknippade med ”Enäkta göte-

borgsk fotbollsspelare i original där sättet att tala, vara och

leva generöst på lek gäller”

Lennart Nilsson 1956-1962 kom från Svanborgsjuniorlag

till A-laget. Lennart spelade totalt 335 matcher för IFK.

Lennart var en mycket god centerhalv medstor räckvidd,

stark och brytsäker och medett utmärkt huvudspel.

Owe Olsson 1956-1964 kom från Svanborgs juniorlag till

A-laget. Totalt spelade Owe 297 matcher och gjorde 240

mål. Oweblev nästan meden gångdencenterforwardIFK-

arna tänkt på under hans spel i pojk- och juniorlagen. Owe

var lika duktig när han blev försvarsspelare. Owe var

utrustad medenhärligfysik, kunde skjuta hårda skott med

både höger och vänsterfot. Han hade en snabb uppfattning

omspelet och en träningsvilja långt över det normala.

Nils ”Tidan” Johansson 1956-1967 komfrån Tidan. Nils

spelade 412 matcher och gjorde 67 mål. Nils var en mycket

teknisk, skicklig och snabbtänkt spelare, oerhört kvick i

starten och lika bra både somforwardochi försvaret. Nils

betydde mycket för IFK:s spelsystemochstil underde12 år

han medverkade. Nils var mycket populärför sitt justa

spelsätt.

Kamratgården invigdes 1961. Den är Nils Grönvalls och

Erik Johannessons skapelse somritad och utformad av

IFK:s naturvän och orienterare Åke Andersson blivit ett

träningscentra utan motstycke i Göteborg. Hur stor del i

IFK:s sportsliga framgångar dennahargår naturligtvis inte

att mäta men enormt stor del är det. IFK har dessutomhaft

förmånenatttill sig knvta värdefulla föreståndareatt sköta

den. Margot och Arthur Lindblom, Inger och Göte Hansson

har medsinainsatser bidragit till att Kamratgårdenärett

"hem" för alla tränande inomhela IFK. IFK skapade en

gångpå 20-talet en fond till en ev egenidrottsplats och om

mannu ser Kamratgårdensomförverkligande av drömmen

kan resultatet aldrig bli bättre. Värdet för vår träningsverk-

samhet stiger för varje år
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uppfinnare av s k bonnfotboll. Det här uppräknaderäcker

väl knappastför att bli den populäraste spelaren. Kanske är

det så att Bebbenharalla de egenskaper och ”fel” somalla

föreställer sig skall vara förknippade med ”Enäkta göte-

borgsk fotbollsspelare i original där sättet att tala, vara och

leva generöst på lek gäller”

Lennart Nilsson 1956-1962 kom från Svanborgsjuniorlag

till A-laget. Lennart spelade totalt 335 matcher för IFK.

Lennart var en mycket god centerhalv medstor räckvidd,

stark och brytsäker och medett utmärkt huvudspel.

Owe Olsson 1956-1964 kom från Svanborgs juniorlag till

A-laget. Totalt spelade Owe 297 matcher och gjorde 240

mål. Oweblev nästan meden gångdencenterforwardIFK-

arna tänkt på under hans spel i pojk- och juniorlagen. Owe

var lika duktig när han blev försvarsspelare. Owe var

utrustad medenhärligfysik, kunde skjuta hårda skott med

både höger och vänsterfot. Han hade en snabb uppfattning

omspelet och en träningsvilja långt över det normala.

Nils ”Tidan” Johansson 1956-1967 komfrån Tidan. Nils

spelade 412 matcher och gjorde 67 mål. Nils var en mycket

teknisk, skicklig och snabbtänkt spelare, oerhört kvick i

starten och lika bra både somforwardochi försvaret. Nils

betydde mycket för IFK:s spelsystemochstil underde12 år

han medverkade. Nils var mycket populärför sitt justa

spelsätt.

Kamratgården invigdes 1961. Den är Nils Grönvalls och

Erik Johannessons skapelse somritad och utformad av

IFK:s naturvän och orienterare Åke Andersson blivit ett

träningscentra utan motstycke i Göteborg. Hur stor del i

IFK:s sportsliga framgångar dennahargår naturligtvis inte

att mäta men enormt stor del är det. IFK har dessutomhaft

förmånenatttill sig knvta värdefulla föreståndareatt sköta

den. Margot och Arthur Lindblom, Inger och Göte Hansson

har medsinainsatser bidragit till att Kamratgårdenärett

"hem" för alla tränande inomhela IFK. IFK skapade en

gångpå 20-talet en fond till en ev egenidrottsplats och om

mannu ser Kamratgårdensomförverkligande av drömmen

kan resultatet aldrig bli bättre. Värdet för vår träningsverk-

samhet stiger för varje år
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1964-1974
Bertil Westblad 1972-1981 var ordförande i 10 år. Bertils

största insats i föreningen var hans nya uppläggning av
IFK:s administration och ekonomi som ett enhälligt årsmö-

te godkände.IFK tog till sig Anders Bernmarförfotbolls-

verksamheten 1974. Bertil och Anders började då skapa

fram planer på hur man skulle gå fram för att inom en 3-

årsperiod nå allsvenskan. Bertils styrka var att han lät

medarbetarnafå fria händer att under ansvar agera efter

fastslagna planer. Denna omorganisation gjorde att IFK

började fungera planmässigt i den viktiga delen av

fotbollslagets skötsel och framförhållanden. Värvningen av
spelare måste ske efter klara linjer och följas upp så att

även densociala biten kommer med. De spelarvärvningar

som gjordes under denna tid var mycketviktiga, kanske

rent av de viktigaste i IFK:s historia, särskilt när man ser

vad fortsättningen inneburit i framgångar för IFK:s

fotbollsverksamhet. Bertils idé har varit början till att göra

IFK till en mer "proffsig förening".

Fare|  

  

—   

Bertil Westblad.

Björn "Nalle" Ericson 1965-1976 kom från Kullens BK.

Totalt spelade Björn 437 matcher och gjorde 82 mål. Björn

började som centerforward men gick på senare tid neri

försvaret som centerhalv. Björn var en oerhört energisk
spelare som vid alla tillfällen gav allt på planen. Han hade

god teknik och var en säker prickskytt. Efter den aktiva

tiden var Björn ledare för reservlagen där han utvecklade

samma energi som på planen.

Ralph Öberg 1969-1981 kom från Svanborgs juniorlag och

har spelat igenom hela skalan av lag i IFK. Ralph var
medlem av styrelsen i 13 år, varav 11 som sekreterare.

Ralph arbetadei det tysta — ödmjuk, arbetsam, ordningsfull

och mycket omtyckt av alla, både inom och utom för-

eningen. Ralphs genuina kunnande och stora rutin har

gjort att hans insats i IFK fått bestående värde för

fotbollsverksamheten.

Reine Feldt 1965-1975 Totalt spelade Reine 355 matcher

och gjorde 5 mål. Reine var en skicklig och stark försvars-
spelare med en god blick för spelet och mycket energisk,

varför det var helt naturligt att laget valde honom till
kapten. Reine var som kapten en grabb som inte dagtinga-
de medsina åsikter för att få fram det bästa för laget och

föreningen.

Donald Niklasson 1967-1977 Totalt spelade Donald 342

matcher och gjorde 24 mål. Donald var också tränareför B-

laget 1978. Donaldsinsats i A-laget under ”de svåra åren”
på 70-talet kommeralltid att framstå som enförebild för alla

spelare när det gäller vilja och energi i lagspelet för sin

förening.

  
Reine Almqvist har gjort mål igen. Frv gratulerar Ruben

Svensson, Reine Olausson och Glenn Holm.

Reine Almqvist 1967-1972, 1977-1979 Kom till IFK från

Kullens BK. Totalt spelade Reine 297 matcher och gjorde

164 mål. Reine var som forward mycket dribblings- och
passningssäkeroch hadeett fruktat skott i båda fötterna. På

sista tiden blev Reine försvarsspelare och med sin goda

förmåga att ”läsa spelet” firade han stora triumfer. Hans

"öppnande" crossbollar för egna forwards är som skolex-

empel.

Jan ”Janne” Nordström 1970-1972, 1975-1977 kom till

IFK 1970. Blev proffs i Holland 1972 men återvändetill IFK
1975. Detta var nog denförsta värvningeni IFK:s 3-årsplan

återtill allsvenskan. Totalt spelade Janne 192 matcherför

IFK. Var målvaktstränare 1978, 1979. Janne varen skicklig

och paradsäker målvakt och mycket populär bland publi-

kenförsitt djärva spel.

Reine ”Olaua” Olausson 1971-1980 Totalt spelade Reine

382 matcheroch gjorde 25 mål. Reine var medsin vilja och

strålande energi en av de nyttiga spelarna under de svåra

åren på 70-talet. En bra lagspelare med stor klubbkänsla
att alltid göra sitt bästa.

Per Olof "PO" Johansson 1964-1981 var medlem styrel-

seni 10 år. Lagledareför B-laget 1963 och för A-lageti 11 år
under åren 1972-1980. PO harvarit en betydelsefull ledare

för A-laget och skapat en grundför att IFK:s namn blivit
aktat av de klubbar föreningen spelat mot och inte minst

hos pressen. PO harlagt nerett intresserat och sakkunnigt

arbete på Kamratgården, vilket har haft stor inverkan för
de aktiva och deras träning.

   

  
Per Olof ”PO” Johanssonpalagledarbänken. Th tränaren

Hans Karlsson
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Hans Karlsson
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1974-1984
UEFA-cupseger 1982. En historisk seger för svensk fotboll.
För första gången någonsin vann ett svenskt klubblag en
Europacup. Hur kundedetta ske? Enliten återblick ger oss

en del av svaret. Vi följer hur den slutliga UEFA-truppen
kom till:

Anders Bernmar 1974— Kom till IFK och startar processen

att förvandla dels IFK från ett normalt division II-lagtill ett

av Europas bästa lag och dels att förvandla Ullevi från en

folktom och kylig arenatill en fullsatt, festlig och rolig
samlingsplats för mängder av publik.

 

 

Anders Bernmar.

Conny Karlsson 1975-1982 Värvades från IFK Oskars-

hamn. Stabil mittback som spelat 401 matcher i Blåvitt

innan hanblev professionell fotbollsspelare i Canadaklub-

ben Toronto Blizzard. Som lagkapten och pådrivare var

Conny oerhört betydelsefull i UEFA-cuplaget.

Jerry Carlsson 1975— Kom tillsammans medtvillingbro-

dern Conny från IFK Oskarshamn. Hela 471 matcher har

Jerry spelat för Blåvitt och gjort 69 mål. En ”motor” på IFK:s

mittfält, vars specialité är de precisa långpassningarna som

tack vare Jerrys ”blick för spelet” alltid kommertill rätt

spelarei rätt ögonblick.

Torbjörn Nilsson 1975-1976, 1977-1982, 1984- Värvades
från plantskolan Jonsereds IF. Torbjörn spelade som

proffessionell i PSV Eindhoven 1976-77 och hos FC

Kaiserslautern 1982-84. För IFK harhanhittills spelat 361

matcher och gjort 274 mål i blåvit tröja. Under 1985 har
Torbjörn en viss chans att passera ” Svarte Filips” 329 mål

men då får han kruta på ordentligt. 1982 fick Torbjörn
Guldbollen och han konkurrerardefinitivt om titeln ”Sveri-

ges bäste fotbollsspelare genom tiderna”. Torbjörns drib-

blingar och ”ryck”tjusar fortfarande publiken.

 
Torbjörn Nilsson.
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Tord Holmgren 1977— Kom från Gällivare långt uppi norr.
Den19 juni gör han allsvensk debut mot Halmstad och har
sedan dess spelat ca 370 matcher för Blåvitt. Vilket

energiknippe! Som enterrier har Tord jagat upp och ner på

Blåvitts mittfält från debuten 1977 till sista spelminuten
detta år 1984.

Tommy Holmgren 1977- Kom tillsammans med brodern

Tord från Gällivare. Tommy, som är nästan två år yngre än

Tord, fick vänta på sin allsvenska debutlite längre. Den 22
april 1978 mot Djurgården sprang Tommys sina första
allsvenska steg. Sedan dess har han spelat 298 matcher och
gjort 51 mål. Tommys dribblingarpå liten yta harförtrollat

åskådare i hela Sverige och ute i Europa alltsedan dess.

Glenn Holm 1977-1983 Värvades från Örebro SK och gör
allsvensk debut mot AIK den 11 april. Glenn hinner med

239 matcher och 56 mål innan hangår övertill ÖIS inför
spelåret 1984. Känsligare vänsterfot har sällan skådats på

Nya Ullevis gräsmatta. Hans inlägg, hörnoroch frisparkar
påminner om ”Bebbens"”.

Ruben Svensson 1978- Värvades från Derby i Linköping.

Ruben spelade allsvenskt redan 1977 men då i Derbys

färger. I IFK debuterar Rubeni allsvenska sammanhang

mot Landskrona på Ullevi den 8 april. Ruben harspelat 349

matcher fram till idag och gjort 45 mål som offensiv
högerback. Han är kändförsina fina upplopp på kanten,

starka huvudspel och säkerheti försvarsspelet.

Glenn Hysén 1978-1983 En äkta göteborgare eller ”Hi-

singspöjk” som vi säger i Göteborg. Från Warta kom denne

dominante mittback som debuterade i seriesammanhang
1979 och spelade 227 matcher för Blåvitt innan han blev

proffs i PSV Eindhoven 1984. 1983 fick Glenn Guldbollen

för sitt respektingivande spel. Hans huvudspelhargjort sig

känt i hela Europa.

Sven-Göran Eriksson 1979-1982 Blev tränare för Blåvitt.

"Svennis" från Torsby i Värmland fick Degerforstill kval
1977 och 1978 och fick då uppleva kvalets avigsidor genom

att missa uppflyttning båda åren trots sin serieseger i

division III. En liten parentes är att 1975 spelade Sven-

Göran back motIFK på Ullevi i KB Karlskogas färger, 0—0.

Svennis kom att träna IFK t o m halva året 1982. Därefter

blev det Benfica och Roma. Svennis blev mycket kändför

den sk "Blåvita modellen” att spela fotboll och med den
vann både IFK och Benfica stora framgångar.

Dan Corneliusson 1979-1983 från Hönö, fostrades redan
som pojklagsspelare i IFK:s ungdomssektion. När han

debuterade i A-laget gjorde han succé direkt med bl a fya
mål i Tipscupmatchen mot Odense på Ullevi under somma-

ren. Åren 1979-1983 spelade Dan 166 matcher och gjorde
109 mål. Sommaren 1983 flyttade han till Stuttgart i
Västtyskland, där han som professionell fotbollsspelare

blev ligamästare 1984. Numera spelar den mycket målfarli-

ge Dani italienska Como.

Glenn Strömberg 1979-1983 Kom som juniorfrån denlilla

Hallandsklubben Lerkil. 1979 debuterade den löpstarke

mittfältaren i Blåvitts A-lag. Han blev en nyckelspelare i

Svennis blåvita modell med sina långa diagonala löpning-
ar. Detta skedde under åren 1979-1982 och fortsatte i

Benfica 1983-1984 där han blev portugisisk mästare. I

Blåvitt spelade Glenn 201 matcher och han återfinns
numerai italienska Atalanta.
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mittfältaren i Blåvitts A-lag. Han blev en nyckelspelare i

Svennis blåvita modell med sina långa diagonala löpning-
ar. Detta skedde under åren 1979-1982 och fortsatte i
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GlennSchiller 1979—- från Blåvitts egen ungdomssektion,
gör allsvensk debut mot Kalmar FF på Nya Ullevi den 16

april. Den mycket allroundbegåvade Glennharfått pröva

på mångaolika platser i IFK (även målvaktens) undersina

261 matcheri blåvit dräkt. Just denna förmåga att kunna

spela lika bra på olika platseri laget har gjort Glenntill en

mycket viktig spelare under dessa framgångsrika år.

Martin Holmberg 1980-1983 Kom från StenungsundsIF.
Hanfick vänta på allsvensk debuttill den 10 maj 1981 mot

Malmö FF på bortaplan. Martin fanns sedan i IFK fram

t.o.m. 1983 då han gick till Kalmar AIK. En irrationell
mittfältare med fina dribblingar och kvicktsteg.

Thomas Wernersson 1981- Värvades från Åtvidaberg.

Den nuvarande lagkaptenenhar sedandess vaktat Blåvitts

mål i 212 matcher. Mycket reaktionssnabb målvakt som

räddat IFK i många viktiga matcher, dessutom en ”spju-

ver” som håller uppe humöreti truppen.

Stig Fredriksson 1981—- Är ursprungligen en norrlänning

från Sorsele som via Västerås SK värvadestill IFK detta år
och sedan dess spelat 210 matcher. Den offensivglade
backenhargjort 32 mål dels på offensiva framstötar men

också som straffsparksläggare i många matcher. Trots

detta är Stigs starkaste sida hans säkerheti det defensiva
spelet. En ledargestalt på och utanför plan.

Håkan Sandberg 1981-1984 Komfrån Örebro SK men är
ursprungligen från Ludvika. Sedan debuten 1981 har han

spelat 163 matcher och gjort 88 mål för Blåvitt. Sommaren

1984 blev Håkan professionell i AEK Athén, Grekland.

Kännetecknande för Håkan är hans fina skott och huvud-

spel som gör honom till en mycket målfarlig spelare.

Ove Tobiasson 1981—- Kom från IFK:s ungdomssektion och

blev A-truppsmålvakt jämte Wernersson. Ove innehar

även idag denna position. Ove som håller allsvensk
målvaktsklass har p g a Thomasstarka spel i A-laget mest

fått spela i B-laget där han är given lagkapten meni A-laget

har han ävenspelati ett flertal viktiga matcher.

Därmed är UEFA-truppen klar för spel i UEFA-cupen

säsongen 81-82. 16 mycket duktiga spelare kommeratt
göra sensation visar detsig.

Gunnar Larsson 1982- tillträder som ordförande efter
Bertil Westblad och är föreningens ordförande jubileums-

året 1984. Gunnar Larsson som är hårt engagerad politiskt

och bl a fullmäktigeordförande har under dessa år redan

visat att han med fast hand för den Blåvita rörelsen vidare

mot nya framgångar.

Gunnar Larsson.

  

Nu är det inte bara dessa spelare som bidragit till IFK:s

framgångar under dessa år. Låt oss nämna följande

spelare:

Ove Kindvall 1975-77

Lennart Ottordahl 1975-77

Björn Nordqvist 1975-78

Ralf Edström 1977-79

Olle Nordin 1977—80

Steve Gardner 1983-84

Stephan Kullberg 1983-

Mats Gren 1984-

Peter Larsson 1984-

Stefan Pettersson 1984-

Inga dåliga namn, eller hur?

Av dessa måste vi givetvis göra en särskild notis om Björn

Nordqvist och Ove Kindvall som var just de spelare som IFK

behövdeför att vända den negativa division II-trendentill

allsvenskt spel och publiktillströmning.

Björn Nordqvist 1975-1978 trädde på sig den blåvita IFK-

dresseni juli 1975. Han spelade 150 matcherför IFK fram

till och med säsongen 1978. Björn vartillsammans med Ove

Kindvall just vad IFK behövdeföratt få stabilitet och rutin i

det mycket lovande blävita laget och för att som också

skedde ta steget upp i Allsvenskan igen. Björns rutin och

fantastiska placeringsförmåga blev en avgörandefaktor då

IFK ”pånyttföddes"”.

 

Björn Nordqvist.

Ove Kindvall 1975-1977 kom till Blåvitt vid samma

tidpunkt som Björn. Ove spelade i IFK till och med

säsongen 1977. 108 matcher och 54 mål hann Ove med

under perioden. Ove Kindvall blev den som gavdet

lovande blåvita laget rutin och kunnande i offensiven.
Samtidigt blev han tillsammans med Björn en stötta vid

sidan av planen. Oves genialitet i spelet betydde oerhört

mycket för lagets konstruktiva och attraktiva spel, vilket

ledde till publikströmning och avancemangtill divisionI.
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Statistik
Några händelser att minnas:

Triangelserien har vunnits 30 gånger.

Centralföreningens Mästerskap har vunnits 13 gånger.

Distriktsmästerskapet har vunnits 16 gånger.

Kamratmästerskapet har vunnits 11 gånger.
Svenska serien har vunnits 5 gånger(i en följd).

Serien mellan Stockholms- och Göteborgsklubbar

1 gång.

Svenska Cupen har vunnits 3 gånger.
e Tipscupen har vunnits 6 gånger (mest segrar av svenska

lag).

e Svenska Mästerskapet har vunnits 10 gånger.

e Allsvenska serier har vunnits 6 gånger (4 gånger blev

man samtidigt Svenska mästare).

e UEFA-Cupen har vunnits 1 gång 1982. IFK's största

seger någonsin och enda svenska lag som vunnit en av

de internationella stora Cuperna.

e Avancerattill kvartsfinal i Europacupen 1984.

IFK:s vinnare av allsvenska seriens

skytteliga
1925 Filip Johansson 39 mål (är rekord än idag)

1944 Leif Larsson 19 mål

1947 Gunnar Gren 18 mål

1958 Bertil Johansson ”Bebben” 27 mål (delad)

1961 Bertil Johansson ”Bebben” 20 mål

1969 Reine Almqvist 15 mål (delad)

1977 Reine Almqvist 15 mål (delad)

1981 Torbjörn Nilsson 20 mål

1982 Dan Corneliusson 12 mål

Historien

i A-laget har 550 spelare debuterat 1904-1984. IFK har

spelat mot 245 olika svenska klubbar under dennatid.

Statistik över spelade matcher mot utländska lag

1908-1984 (415 spelade, 214 vunna, 74 oavgjorda, 126

förlorade, 1021-704 i mål.

Resultat 1904-1984

3104 spelade, 1806 vunna, 537 oavgj, 761 förl, 8508-4516 i

mål.

Ingen klubb har vunnit skytteli-
gan så många gånger(9)
Närmast kommer IFK Norrköping med 7 gånger. Totalt har

under IFK:s 9 gånger gjorts 186 mål och under IFK

Norrköpings 7 gånger 154 mål.

 

Reine Almqvist, skyttekung

1969 och 1977.

Dessa personerharlett IFK:s A-lag
Tränare Lagledare

1921-1923 Alexander Brody
1924-1929 Henning Svensson 1931-1937

1930 Eric Hjelm 1938-1947
1931-1932 Henning Svensson 1948-1953

1933-1938 Eric Hjelm 1953-1954
1938-1940 Dave Morris 1955-1958

1941-1942 Ernst Andersson 1958-1962

1943 Henning Svensson 1963

1943-1948 Josef Nagy 1964

1949-1953 Johan Mahon 1965-1967
1953-1954 Axel Ohlsson 1968-1970

1954-1959 Walter Probst 1971
1959-1960 Pepi Strok 1972-1975
1960 Gunnar Gren 1976

1961-1962 Holger Hansson 1977-1980
1963-1966 Yngve Brodd 1981
1967-1970 Bertil Johansson 1982

1971-1973 Hans Karlsson 1982-1984

1974 Holger Hansson
1975-1976 Nils Berghamn
1977-1978 Hans Karlsson
1979-1982 Sven-Göran Eriksson
1982 Gunder Bengtsson

1983-1984 Björn Westerberg

Före år 1931 var en styrelseledamot färdledare

Ragnar Sandberg

Josef Holsner

Gunnar Rydberg

Gösta Bohman

Anders Bernmar

Rune Emanuelsson

Henry Larsson

Sven Andersson

Per Olof Johansson

Rune Emanuelsson

Hans Karlsson

Per Olof Johansson

Boris Målberg

Per Olof Johansson

Olle Nordin")

Gunder Bengtsson ")

Kjell Pettersson")

") var samtidigt 2:dre tränare
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spelat mot 245 olika svenska klubbar under dennatid.

Statistik över spelade matcher mot utländska lag

1908-1984 (415 spelade, 214 vunna, 74 oavgjorda, 126

förlorade, 1021-704 i mål.

Resultat 1904-1984

3104 spelade, 1806 vunna, 537 oavgj, 761 förl, 8508-4516 i

mål.

Ingen klubb har vunnit skytteli-
gan så många gånger(9)
Närmast kommer IFK Norrköping med 7 gånger. Totalt har

under IFK:s 9 gånger gjorts 186 mål och under IFK

Norrköpings 7 gånger 154 mål.

 

Reine Almqvist, skyttekung

1969 och 1977.

Dessa personerharlett IFK:s A-lag
Tränare Lagledare

1921-1923 Alexander Brody
1924-1929 Henning Svensson 1931-1937

1930 Eric Hjelm 1938-1947
1931-1932 Henning Svensson 1948-1953

1933-1938 Eric Hjelm 1953-1954
1938-1940 Dave Morris 1955-1958

1941-1942 Ernst Andersson 1958-1962

1943 Henning Svensson 1963

1943-1948 Josef Nagy 1964

1949-1953 Johan Mahon 1965-1967
1953-1954 Axel Ohlsson 1968-1970

1954-1959 Walter Probst 1971
1959-1960 Pepi Strok 1972-1975
1960 Gunnar Gren 1976

1961-1962 Holger Hansson 1977-1980
1963-1966 Yngve Brodd 1981
1967-1970 Bertil Johansson 1982

1971-1973 Hans Karlsson 1982-1984

1974 Holger Hansson
1975-1976 Nils Berghamn
1977-1978 Hans Karlsson
1979-1982 Sven-Göran Eriksson
1982 Gunder Bengtsson

1983-1984 Björn Westerberg

Före år 1931 var en styrelseledamot färdledare

Ragnar Sandberg

Josef Holsner

Gunnar Rydberg

Gösta Bohman

Anders Bernmar

Rune Emanuelsson

Henry Larsson

Sven Andersson

Per Olof Johansson

Rune Emanuelsson

Hans Karlsson

Per Olof Johansson

Boris Målberg

Per Olof Johansson

Olle Nordin")

Gunder Bengtsson ")

Kjell Pettersson")

") var samtidigt 2:dre tränare
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Statistik
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IFK:s fotbollsspelare som blivit
profis
(De fem första var kanske inte proffs i dagens betydelse)

1949 Gunnar Gren, Milano,Italien

1950 Gunnar "Säffle", Andersson Olympique, Marsielle,

Frankrike

1950 Dan Ekner, Olympique, Marsielle, Frankrike

1953 Arne Lundqvist, Stade de Reims CAP, Frankrike

1967 Leif "Skara", Claesson Baltimore Bays, Amerika

1971 Jan Nordström, Groningen, Holland

1977 Torbjörn Nilsson, PSV Eindhoven, Holland

1979 Björn Nordqvist, Minnesota Kicks, Amerika

1979 Ralf Edström, Standard Liege, Belgien

1980 Reine Almqvist, Seattle Sounders, Amerika

1982 Torbjörn Nilsson, FC Kaiserslautern, Västtyskland

1982 Glenn Strömberg, Benfica, Portugal
1982 Conny Karlsson, Toronto Blizzard, Canada

1983 Dan Corneliusson, VFB Stuttgart, Västtyskland

1983 Glenn Hysén, PSV Eindhoven, Holland

1984 Håkan Sandberg, AEK Athen, Grekland
1984 Steve Gardner, Dallas Side Kicks, Amerika

Dessutom harföljande spelare varit proffsspelare i ameri-

kanska lag:
Nils Andersson 1911

Vilgot Pettersson

Erik ”Bagarn” Levin
Herbert ”Murren” Karlsson

Calet (" Cairo”) Schylander  
IFK:s insatser i de olika cuperna
 

 

Cup S Vv Oa F Mål P

Europacupen 20 8 1 11 45-42 17

Cupvinnarcupen 8 2 3 3 7—-11 7

UEFA-cupen (Segrare 1982) 14 10 3 1 30-16 23

Intertotocupen 6 3 0 3 11-19 3

Tipscupen(Segrare 6 ggr) 60 32 9 19 145-105 73
Nordiska Cupen 2 0 1 1 3-4 1

Sv Cupen(Segrare 3 ggr) 58 40 2 16 152-76 82

Ställningen i 1984 års ”Maratontabell”
för SM slutspel (1982, 1983, 1984)

 

Pl Lag S Vv Oa F Mål P

1 IFK Göteborg 18 12 4 2 44—17 28
2 Hammarby IF 12 5 2 5 25-22 12

3 Östers IF 8 3 3 2 10-18 9
4 Malmö FF 10 3 2 5 15-16 8
5 AIK 6 3 1 2 8-10 7
6 IF Elfsborg 6 2 1 3 8-10 5
7 IFK Norrköping 6 2 1 3 8-13 5
8 IK Brage 6 1 3 2 6—-11 5
9 Kalmar FF 2 1 0 1 3—5 2

10 Halmstads BK 6 0 2 4 4—14 2

11 Örgryte IS 4 0 0 4 1-11 0

N P
E
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IFK:s landslagsspelare i fotboll 1908-1984
(Debutant som IFK-spelare)

 

 

Nr Debut Nr Debut

1 Ove Eriksson 1908 39 Helge Jonsson 1934
2 Nils Andersson 1908 40 Arne Nyberg 1935
3 Erik Börjesson 1908 41 Olof Hultfeldt 1935
4 Walter Lidén 1908 42 Gunnar Gren 1941
5 Arvid Fagrell 1908 43 Nils Eriksson 1943
6 Konrad Törnqvist 1909 44 Henry Andersson 1945
7 Henning Svensson 1912 45 Rune ”Killing” Emanuelsson 1945
8 Harry Hellberg 1912 46 Tryggve Granqvist 1950
9 Carl Olsson 1912 47 Reino Börjesson 1951
10 John Karlsson (Nottorp) 1913 48 Holger Hansson 1952
11 Gustaf Magnusson 1913 49 Lars Henriksson 1955
12 Theodor Andersson 1913 50 Bengt ”Fölet” Berndtsson 1956
13 Knut Holmgren 1913 51 Owe Olsson 1958
14 John Karlsson 1913 52 Bertil ”Bebben” Johansson 1958
15 Eric Hjelm 1913 53 Nils ”Tidan” Johansson 1959
16 Arthur Lundin 1913 54 Yngve Brodd 1962
17 Valdus ”Gobben” Lund 1915 55 Lennart Nilsson 1962
18 Caleb Schylander 1915 56 Björn Ericson 1966
19 Rolf Borsén 1915 57 Lennart Wallin 1966
20 Henry Almén 1917 58 Ingvar Svensson 1966
21 Karl Johansson 1918 59 Göran ”Pisa” Nicklasson 1969
22 Herbert ”Murren” Karlsson 1918 60 Reine Almqvist 1970
23 Mauritz Sandberg 1918 61 Björn Nordqvist 1975
24 Erik Eiserman 1919 62 Torbjörn Nilsson 1976
25 Sven Rylander 1919 63 Olle Nordin 1977
26 Erik Levin 1922 64 Ralf Edström 1977
27 Erik Andersson 1923 65 Tord Holmgren 1979
28 Gunnar ”Lillen” Rydberg 1924 66 Conny Karlsson 1980
29 Åke Hansson 1925 67 Stig Fredriksson 1981
30 Filip "Svarte Filip” Johansson1925 68 Thomas Wernersson 1981
31 Werner Andersson 1925 69 Glenn Hysén 1981
32 Arthur Bengtsson 1925 70 Tommy Holmgren 1981
33 Anders Rydberg 1927 71 Glenn Strömberg 1982
34 Ernst Östlund 1927 72 Dan Corneliusson 1982
35 Herbert Samuelsson 1929 73 Håkan Sandberg 1982
36 Ernst Andersson 1929 74 Mats Gren 1984
37 Fritz Berg 1933 75 Peter Larsson 1984
38 Gunnar Löfgren 1934

IFK:s internationella fotbollsturnéer

1912, 1913, 1915, 1923 i Norge 1951 i Fjärran Östern
1924, 1925 i Spanien 1956 i Tjeckoslovakien
1931 i Danmark 1958 i Israel och Egypten
1937 i Finland 1961 i Fjärran Östern, Egypten och Kina
1949 i Amerika och Canada 1963 i Israel och Grekland

1964 i Sovjet

1968 i Rumänien

1969 i Israel

1970 i Japan

1982 i Trinidad

1983 i Italien

1984 i Spanien och Kina

(Sammanlagt 91 matcher på dessa 21 turnéer)

IFK har dessutom haft turnéertill Norrland år 1929,
1932, 1944, 1945, 1952, 1956, 1976, 1977 och 1982, vilka

IFK:s Amerikaturné 1949. alla har varit mycket uppskattade av ”Norrlandslagen”.
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"100-klubben” i IFK:s A-lag 1904 — 1984
 

 

Ant. Ant.

Pl. Namn match Pl. Namn match

1 Bengt Berndtsson 598 50 Glenn Holm 239
2 Gunnar Rydberg 521 51 Arthur Bengtsson 236

3 Konrad Törnqvist 512 52 Glenn Hysén 227

4 Henning Svensson 495 53 Ernst Östlund 219
5 Eric Hjelm 485 54 Thomas Wernersson 212

6 Jerry Carlsson 471 55 Stig Fredriksson 210

7 Ernst Andersson 468 56 Per Olof Hansson 209

8  Valdus Lund 468 57 Lennart Wallin 209
9 Arne Nyberg 468 58 Glenn Strömberg 201

10 Bertil ”Bebben” Johansson 461 59 Gösta Andersson 192

11 Anders Rydberg 458 60 Jan Nordström 192
12 Holger Hansson 438 61 Erik Hysén 191
13 Björn Ericsson 437 62 Ragnvald Pålsson 190

14 Erik Andersson 427 63 Harry Svensson 190

15 Henry Andersson 422 64 Gunnar Löfgren 188

16 Carl Olsson 416 65 Sven Sjöblom 181

17 Nils ”Tidan” Johansson 412 66 Åke Hansson 178

18 Conny Karlsson 401 67 Herbert Samuelsson 178

19 Rune Emanuelsson 395 68 Håkan Eklund 175

20 Reine Olausson 382 69 Leif Larsson 172

21 Tord Holmgren 370 70 Erik Nilsson 171
22 Erik Bergqvist 361 71 Axel Ohlsson 168
23 Torbjörn Nilsson 361 72 Dan Corneliusson 166

24 Reine Feldt 355 73 Håkan Sandberg 163

25 Ruben Svensson 349 74 Herbert ”Murren” Karlsson 160

26 Donald Niklasson 342 75 Vallentin Hulthen 157

27 Lennart Nilsson 335 76 Björn Nordqvist 150

28 Henry Larsson 331 77 Paul Johansson 149
29 Erik Börjesson 330 78 Sven Appelgren 147

30 Caleb Schulander 329 79 Werner Andersson 136

31 Holger ”Proppen” Bengtsson 324 80 Olle Nordin 135

32 Reine Almqvist 298 81 Per Erik Eriksson 134

33 Tommy Holmgren 298 82 Jan Nilsson 131
34 Owe Ohlsson 297 83 Dan Östlund 128
35 Nils Johnsson 295 84 Börje Oskarsson 127

36 Folke Larsson 290 85 Lennart Dahlberg 124

37 Folke Johansson 284 86 Sveijde Krook 121

38 Filip Johansson 277 87 Helge Jonsson 120

39 Fritz Berg 272 88 Torild Larsson 119
40 Ingvar Svensson 267 89 Eddy Magnusson 113

41 Göran Nicklasson 266 90 Bengt Mossberg 111

42 Gunro Lindberg 263 91 Ove Kindvall 108
43 Nils Eriksson 261 92 Stephan Kullberg 106

44 Olof Hultfeldt 261 93 Carl Hysén 105

45 Glenn Schiller 261 94 Rolf Blomqvist 103

46 Nils Ekeroth 259 95 Axel Fährnström 103

47 Gunnar Gren 254 96 Ronald Johansson 102

48 Åke Norén 253 97 Lennart Andersson 102
49 Kjell-Åke Leisgård 246 98 Lennart Ottordahl 102
 

Obs! Kursiverade namn = dagens spelare (1984).
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33 Tommy Holmgren 298 82 Jan Nilsson 131
34 Owe Ohlsson 297 83 Dan Östlund 128
35 Nils Johnsson 295 84 Börje Oskarsson 127

36 Folke Larsson 290 85 Lennart Dahlberg 124

37 Folke Johansson 284 86 Sveijde Krook 121

38 Filip Johansson 277 87 Helge Jonsson 120

39 Fritz Berg 272 88 Torild Larsson 119
40 Ingvar Svensson 267 89 Eddy Magnusson 113

41 Göran Nicklasson 266 90 Bengt Mossberg 111

42 Gunro Lindberg 263 91 Ove Kindvall 108
43 Nils Eriksson 261 92 Stephan Kullberg 106

44 Olof Hultfeldt 261 93 Carl Hysén 105

45 Glenn Schiller 261 94 Rolf Blomqvist 103

46 Nils Ekeroth 259 95 Axel Fährnström 103

47 Gunnar Gren 254 96 Ronald Johansson 102

48 Åke Norén 253 97 Lennart Andersson 102
49 Kjell-Åke Leisgård 246 98 Lennart Ottordahl 102
 

Obs! Kursiverade namn = dagens spelare (1984).
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"Femtioklubben"

Spelare som gjort 50 mål i A-lagets matcher 18. Lars Jangblad 84 mål
åren 1904-1984 19. Eric Hjelm 83 .

20. Björn "Nalle" Ericsson 82 .
1. Filip Johansson 329 mål 21. Jan Nilsson 79
2. Gunnar Rydberg 293 , 22. Per Erik Eriksson 78

3. Arne Nyberg 286 23. Göran ”Pisa” Niklasson 75 on
4. Bertil ”Bebben” Johansson 281 , 24. Sveijde Krook 69
5. Torbjörn Nilsson 274 25. Jerry Carlsson 69
6. Owe Ohlsson 240 , 26. Nils ”Tidan” Johansson 67

7. Holger ”Proppen” Bengtsson 219 , 27. Harris Mattiasson 67 .
8. LeifLarsson 205 , 28. Ingvar Svensson 66 »,

9. Reine Almqvist 164 , 29. Reino Börjesson 62

10. Gunnar Gren 146 , 30. Ralf Eklöf 61
11. Erik Bergqvist 144 31. Åke Kristiansson 59 .
12. Bengt ”Fölet" Berndtsson 127 , 32. Glenn Holm 56
13. Dan Corneliusson 109 33. Erik Hysén 53 .,
14. Sven Sjöblom 104 34. Ove Kindvall 53 .
15. Gösta Andersson 90 35. TommyHolmgren 51 .,

16. Håkan Eklund 89 , 36. Helge Jonsson 50 vv

17. Håkan Sandberg 88 , 37. Willy Andersson 50 ov

Obs! Kursiverade namn = dagensspelare. (1984)

Sammanställning av IFK:s matcher mot
olika nationers klubblag efter debutår
1. 1908 Danmark 79 matcher mot 19 klubbar

2. 1909 Norge 60 ” vw 2

3. 1909 Storbritannien 30 ” 22 ”
4. 1914 Belgien 6 ” ” 4 ou
5. 1914 Tyskland/Västtyskland 17 ” ” Foo
6. 1919 USA 6 ” ” 6
7. 1920 Holland 32 ” ” 16 ”
8. 1921 Ungern 7 ” ” Son
9. 1921 Schweiz 9 ” ” S om

10. 1923 Tjeckoslovakien 15 " ” Foo

11. 1924 Spanien 9 " ” 6
12. 1925 Österrike 13 , ” 7on
13. 1937 Finland 12 ; 6
14. 1947 Sovjet ; ” 4 >.
15. 1949 Canada Ö , 2 on
16. 1949 Irland , ” 3

17. 1950 Frankrike ” 3
18. 1951 Burma ” ” 2
19. 1951 Indien

20. 1951 Malacka 1

21. 1954 Jugoslavien

22. 1958 Cypern

23. 1958 Israel
24. 1958 Turkiet

25. 1958 Östtyskland
26. 1958 Luxemburg
27. 1961 Ceylon

28. 1961 Egypten

29. 1961 Kina

30. 1968 Vietnam, Syd

31. 1963 Grekland
32. 1966 Polen
33. 1968 Rumänien
34. 1970 Brasilien

35. 1970 Japan

36. 1977 Portugal
37. 1978 Bermuda

38. 1980 Bulgarien

39. 1982 Trinidad

40. 1983 Italien
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415 matcher mot 230 klubbar



Ungdomarna
IFK Göteborgs ungdomssektion består av ca 400 ungdo-

mari tolv olika åldersklasser, från juniorertill de allra

yngsta sjuåringarna, i fotbollsskolan. För att hålla igång

verksamheten är 35 ledare engagerade.

IFK Göteborgs sommarproffs
Varje sommar inbjuder IFK lovande ungdomsspelaretill

två veckors intensiv träning och matchning, under ledning

av duktiga tränare. Efter en veckas inledandeträning på

Kamratgården med två pass/dagflyttar träning och match-

ningtill en vecka i Svanesundmedinternatläger. Vi söker

högkvalitativt matchmotstånd mot division III- och IV-

klubbar. Till truppen inbjuds spelare utifrån och egna

lovande talanger. Vi har mycket goda erfarenheter av

sommarproffsverksamheten.
   
Blåvita ungdomar med ledare på Ullevi.

Blåvitt — inte bara fotboll

Kort presentation

Skidor

IFK:s skidsektion. Redan på 40-talet börjadeIFK attlåta sig

representeras på skidtävlingar. Länge hade orienterarna

och skidåkarna gemensamstyrelse, vilket föll sig naturligt

då det var i stort sett samma medlemmar som ägnadesig åt

dessa båda grenar. Under 60-talet företogs en uppdelning

och idag har skidsektionen en egenstyrelse.

Bowling
IFK Göteborgs bowlingsektion grundades 1917. Klubbens

mest meriterade spelare är Gösta Algeskog som vunnit det

mesta som fannsatt vinna under hansaktiva tid. Toppen på

hans karriär var 1954 då han blevindividuell världsmästa-

re, Sveriges ende världsmästarehittills på herrsidan.

Sektionens framgångarhar varierat. Damlaget domine-

rade bowlingeni västra Sverige under 70-talet och herrar-

na har varit i fyra allsvenska slutspel underi stort sett

sammaperiod. 1984 består sektionen av ca 70 medlemmar,

fördelat på 30 damer och 40 herrar. Många IFK-bowlarehar

blivit svenska mästare.

Bådeherrlaget och damlaget representerar klubbeni

allsvenskan,där vi underdesista åren placerat oss i mitten

av tabellen. Vi har haft samma stommeavspelare under en

10-årsperiod menunderdetvåsista åren har en föryngring

skett. Flera unga spelarehar tagit plats i representations-

lagen.

Bowlingen har genomgått en enorm utveckling sedan

mitten avsextiotalet. Antalet banor har mångdubblats och

utrustningen har också utvecklats så till den milda gradatt

man måste vara insatt i detta för att kunna nå en högnivå i é ns, ev

spelet. Bo Hedén, framgångsrik bowlare i IFK
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Friidrott

IFK Göteborgsfriidrottssektion har genomåren haft stora

framgångar. Över 30 SM-teckenharerövrats i grenar som

längd, spjut, korta häcken, kulstötning, höjdhopp, 100

meter, 200 meter, 800 meter, 10.000 meter, maraton, slägga

OSV.
Idag bedrivs verksamheti olika delar och olika skolori

Göteborg. Höjdhopparen Jan From, som varit med i

landslaget och erövrat SM-tecken, håller i en stor del av

denna verksamhet.

Orientering
IFK:s orienteringssektion. Sektionen har ca 130 aktiva

medlemmar. Säsongen 1982 satsadevistort för att föra IFK

upp till den absoluta toppen inom svensk orientering.

Under 1982 placerade vi oss i tätgruppeni samtliga stora

budkavlar som vi deltog i. Bästa individuella resultat på

mästerskapen blev följande:

USM Cecilia Brinkenberg guld D15-16

SM Britt Flakberg silver D17-18

NOM Joakim Brinkenberg silver H19-20

Bästa individuella prestation på mästerskapen 1984 har

RoinePettersson gjort:

Dag SM RoinePettersson guld H19-20

Natt SM Roine Pettersson guld

Lång SM Roine Pettersson guld

Roinesprestation är unik i svensk orientering. Ingen löpare

har tidigare erövrat tre mästerskap på samma säsong.

Sektion arrangerar två tävlingar per år med ca 1400

deltagare per tävling.

Sektionen arrangerar en nybörjarkurs i orientering varje

år, där barn i åldern8 till 12 år får lära sig orienterings-

teknik.

Skridskor

IFK:s skridskosektion. Sektionen har genomåren vunnit

sammanlagt 70 svenska mästerskap och haft ett drygt tiotal

representanter i landslaget. Förra säsongen var Jasmin

Krohn (damlaget), Roger Hagel och Anders Moberg(sprin-

terlandslaget) ”bofasta” i landslaget. På ungdomssidan

gjorde Anders Jacklin debut i ungdomslandslaget.

 
Anders Sjögren, GöranDuktiga orienterare ovan frv

Olsson, Bengt Niklasson, Tord Hedenskog. Nedanfr vLars

Andersson, Roine Pettersson och Joakim Brinkenberg.

 
IFK:s duktiga skrinnarungdomar på Ulleviisen.
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IDROTTSFÖRENINGEN

KAMRATERNA
GÖTEBORG 0 1984

 

 

Huvudstyrelsen
GunnarLarsson, ordf.
RuneKarlsson, vice ordf.
Roger Lindblom, kassör
Bengt Lindh, sekr.
Roland Skantz
Roger Gustafsson
Göran Malm
Ingvar Jansson, suppleant
Leif Nilsson, suppleant
Anders Bernmar, adj.led.
Kenneth Dahlén, adj.led.
Lennart Jununger, adj.led.
Ralph Schramm, adj.led.
Bertil Terfors, adj.led.

Ungdomssektionen
Leif Nilsson, ordf.
Ronny Sjölund, sekr.
Benny Johansson, kassör
Åke Albinsson
Kent Alström
Peter Wiklander

Orienteringssektionen
Ingvar Jansson, ordf.
Krister Westberg, sekr.
Kjell Ehrencrona, kassör
Rune Blomberg
Bengt Edh
Fredrik Gedda
Hans Hultman
Yngve Ogrelius
Kjell Ryberg
Ingvar Karlsson

Fotbollssektionen
Roland Skantz, ordf.
Roger Gustavsson, sekr.
Björn Westerberg, tränare
Kjell Pettersson, hjälptränare
Anders Bernmar
Leif Nilsson

Bowlingsektionen
Bertil Andréazon, ordf.
Sven Holm, sekr.
Evert Larsson, kassör
May-Lis Eliasson
Ann-Mari Johansson

Friidrottssektionen
Leif Johansson, ordf.
Lennart Jununger, v. ordf.
Mickey Johansson, sekr.
Bengt Nyberg, kassör
Jan Glans
Jan From
Claes-Göran Andersson
Holger Johansson

Skridskosektionen
Bertil Terfors, ordf.
Bertil Rosell, v. ordf.
Florens Moberg, sekr.
Sten Nilsson, kassör
Lena Tillqvist, ledamot

Kansli
Storgatan 53,
41138 Göteborg
Telefon 10 05 65-68
Kenneth Dahlén, Berit
Johansson, Helen Sandström,
Anders Bernmar och Roger
Gustavsson

Skidsektionen
HansJingrot, ordf.
Calle Gedda, sekr
Ingvar Jansson, kassör
Bengt Edh

 

SUPPORTERKLUBBEN

ÄNGLARNA
Supporterklubben Änglarna bildades 1973. Medlemsanta-

let är fn ca 1900. Vårt syfte är naturligtvis att stödja

moderklubben IFK Göteborg, bla genom att handha all

försäljning av souvenirer vid olika arrangemang där IFK
står som arrangör, såväl vid hemmamatcher som vid tex

cupmatcher som spelas ute i övriga landet. Dessutom harvi

försäljning över disk i vår lokal och även via postförskott

över nästan hela Europa.

Vi stöder även ungdomsfotbollen genom att skicka ut

stipendier till olika utländska klubbar. Populärast i det

avseendet är naturligtvis de klubbar som har fd blåvita

spelare. Ungdomsspelareharvarit hos bl a Benfica och PSV

Eindhoven.
Vi har många andra aktiviteter tillsammans med IFK

mendetskulle ta alldeles för stor plats att här nämnaalla.

Underalla förhållanden är samarbetet mycket gott och vi
känner oss som en viktig del inom den blåvita rörelsen.

Självklart har vi god plats för ännu fler intresserade att

delta, helt ideellt som vi gör nu, i vårt intressanta arbete för

klubben. Vi har numera expedition på Hotellplatsen 2.

Per-Olof Johansson, ordf.
Ove Gustavsson,v. ordf.
David Remann,sekr.
Rune Sköldberg, kassör
Allan Karlsson, intendent
Stig-Olof Johansson, ledamot
Eric Andersson
Susanne Johansson
Sune Hagstedt
Knut Dahlström
Clas-Göran Andersson, suppl.
Harry Hagberg
Roland Sjöholm

 

Klubblokal Hotellplatsen 2
41106 GÖTEBORG
Tel. 031-11 0072, 11 0074
Postgiro 52 18 12-8
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FÖRENINGEN

GAMLA KAMRATER
(G.K.)
bildades den 4 okt 1925 är en neutral sammanslutning och
hartill syftemål att sammanföra äldre varmt intresserade

medlemmarav Idrottsföreningen Kamraterna i Göteborg.
G.K. har fn 135 medlemmar.

Till medlem kan inväljas person, vilken tillhört IFK i

minst 15 ar, fullgjort sina skyldigheter i moderföreningen

samtfyllt 35 år. Fortsatt medlemskap i G.K.förutsätter att

medlemmenalltjämt fullgör sina skyldigheter motIFK.

GK:s styrelse
Alf Skånberg, ordf. och kassör
Per Olof Lundquist, sekr. ja LEK!
Gösta Schmidt, intendent Z +

Thure Waldenborg rå
Åke Stålros
Curt Gabrielsson ;
Rune Emanuelsson +
Sigvard Johansson gg
Åke Gustafsson
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försäljning över disk i vår lokal och även via postförskott

över nästan hela Europa.

Vi stöder även ungdomsfotbollen genom att skicka ut

stipendier till olika utländska klubbar. Populärast i det

avseendet är naturligtvis de klubbar som har fd blåvita

spelare. Ungdomsspelareharvarit hos bl a Benfica och PSV

Eindhoven.
Vi har många andra aktiviteter tillsammans med IFK

mendetskulle ta alldeles för stor plats att här nämnaalla.

Underalla förhållanden är samarbetet mycket gott och vi
känner oss som en viktig del inom den blåvita rörelsen.

Självklart har vi god plats för ännu fler intresserade att

delta, helt ideellt som vi gör nu, i vårt intressanta arbete för

klubben. Vi har numera expedition på Hotellplatsen 2.

Per-Olof Johansson, ordf.
Ove Gustavsson,v. ordf.
David Remann,sekr.
Rune Sköldberg, kassör
Allan Karlsson, intendent
Stig-Olof Johansson, ledamot
Eric Andersson
Susanne Johansson
Sune Hagstedt
Knut Dahlström
Clas-Göran Andersson, suppl.
Harry Hagberg
Roland Sjöholm
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GAMLA KAMRATER
(G.K.)
bildades den 4 okt 1925 är en neutral sammanslutning och
hartill syftemål att sammanföra äldre varmt intresserade

medlemmarav Idrottsföreningen Kamraterna i Göteborg.
G.K. har fn 135 medlemmar.

Till medlem kan inväljas person, vilken tillhört IFK i

minst 15 ar, fullgjort sina skyldigheter i moderföreningen

samtfyllt 35 år. Fortsatt medlemskap i G.K.förutsätter att

medlemmenalltjämt fullgör sina skyldigheter motIFK.

GK:s styrelse
Alf Skånberg, ordf. och kassör
Per Olof Lundquist, sekr. ja LEK!
Gösta Schmidt, intendent Z +

Thure Waldenborg rå
Åke Stålros
Curt Gabrielsson ;
Rune Emanuelsson +
Sigvard Johansson gg
Åke Gustafsson
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Vi tror inte att det är någon slump
att vårt älskade Blåvitt

 
-valt Första SparBanken

”Göteborgsettan”

Vad tror du?   

 

 



Masskorsband

   Med hjälp av all världens idrottselit har vi under mer än 50 år konstruerat och
tillverkat adidas sportskor och sportkläder.
Och parallellt med att nya material, forskning och teknik lett till ännu bättre

modeller, har 1000-tals kilo guld, silver och bronsmedaljer i alla grenar erövrats
med adidas på kroppen och fötterna.

Vadvi lärt oss om skotillverkning och idrottskläder kommeralla adidasmodeller
tillgodo, oavsett pris och modell. Ez —v— QR
Något att tänka på nästa gång du ska köpa sportskoreller idrottskläder. . d

Generalagent: Gunnar Lundström AB Box 6081 12606 Hägersten Tel 08-97 07 90Ö : AO


