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1,33 KLU8&EN IILDAS

Upphovet till bildandet av klubben var att juniorlagsspelarna i SävedaJens IF
inte fick använda fotbollsplanen i tillnärmelsevis den utsträckning de själva
tänkt sig. Detta ledsnade de på, och tanken att bilda en egen klubb växte allt
starkare och tog fast form. Den 21 augusti öppnades det första mötet av då 17årige Kurt Friden, och han blev också vår förste ordförande. En post som han
som sagt var kom att behålla i 31 hela år. Fotbollen dominerade helt programmet

i'lq"FOTBOLiDt""'?"·I''HöGSiTEr
Även om Kurts stora kärlek redan nu
var friidrotten, så kom fotbollen
att stå i främsta rummet. Medlemmarna, som bildat klubben, var ju fotbollsspelare. Juniorlaget, skru
i röda tröjor och blå byxor, spel,
de tjugofem matcher och kom bl a
sjätte plats i Göteborgsseriens
juniorklass II med fem segrar och
två oavgjorda matcher samt tre förluster. Gunnar Jansson, sedermera
allsvensk spelare i Billingsfors IF
och centern Tore örnberg var främsta
målskyttar.

Pojklaget spelade i vita tröjor och blå byxor. De blev trea i Celtiserien samt
överlevde tre omgångar i Ny-Tids cuptävling för pojklag.
Men lite friidrott blev det också vårt första aktiva år och poängtävlingar hölls
på ett gärde, som kallades för Hålta plan.

l

1735 FOTBOLLEN &ORT

Svårigheten att skaffa hemmaplan för inte minst träningen, gjorde att fotbollsspelarna återvände till SävedaJens IF, och fotbollen lades ned.
Istället tog friidrotten fart och speciellt gällde det terränglöpningen. Vid
poängtävlingar i Sotenäsparken och vid SävedaJens folkskola, kunde vi ha ända
upp till tjugofem deltagare. Banidrotten hade flyttat till Gibraltarvallen och
Sotenäsgärdet, där vi höll våra poängtävl inga r. Vårt första offentliga framträdande gjorde Ragnar Hillerstad vid Amerikaspelens tusenmeterslopp för juniorer och i stafettlöpningen Jonsered Runt placerade vi oss på tredje plats.

173, TERRÄNGERNA DOHINERAR

Detta år tänder det på allvar. Våra terrängjuniorer har nått toppklass och
Haldor Andersson vinner mycket sensationellt juniorklassen vid Vikingens stora
terräng. Ragnar Hillerstad, Evert Backman och Karl Erik Noren fullbordar triumfen med lagseger. Mer terrängsegrar blev det detta genombrottsår för klubben.
Ragnar vann Mölnlyckes med Haldor som tvåa och Evert var främst i Borgens. Lagsegrar fick vi dessutom i Kamraternas och Mölnlyckes.

3.

17~1 ORIENTERINGEN KOMMER

Terrängjuniorerna håller fortfarande stilen och det blir nya lagsegrar i Ymers
och Mölnlyckes tävlingar. I år lyckades vi också äntligen vinna juniorklassen
i Borås Runt medan vi i Ringens stafett fick nöja oss med andra plats .

.Alf Sverrung tar vid Junior-DM hem vårt första individuella mästerskap med
seger på 400 m och vid er~ var det Elof Irmalms tur att hemföra vårt första
individuella CM-tecken genom att vinna 1500 m för juniorer.
Seniorerna utkämpar sin.första klubbmatch. Det blir förlust mot IK Helios i
Lerum liksom senare mot Kungälvs stadslag. Juniorerna besegrar åter Mölndals SK.
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Orienteringssektionen bildas på årsmötet, och vi får ärva resterna av Bandyklubbens skogsgarde. sektionen var stark ),
redan från starten och vår första seger kom
t o m i premiärtävlingen genom Helle Lindg e
som vann juniorklassen i GP-Wegas nybörjartävling. Tage Ivarsson var endast 14 sek.
från DM-titeln och Rune Widarsson blev
inofficiell juniormästare liksom vårt
lag i denna klass. Widarsson vann
ytterligare två juniorsegrar premiäråret och tillsammans med Ake Hansson
och Hell e Lindgren vann han i Götahof s
tävling vår första lagseger. Bravaden
upprepades vid Majornas hästtävling.
J
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1,~2 ORIENTERINGSFRAMGÅNG
Ännu en ny sektion såg dagens ljus, nu
var det skidsektionen. Debut vid stafettDM och även vid Junior-DM hade vi åkare
med.
Några terrängframgångar kunde vi inte
notera vilket också var fallet i gatustafetterna. Idrottsmärkesproven var
mycket populära.
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Friidrottarna förlorade alla klubbmatcherna. Seniorerna mot IK Helios och Mölndals
SK, juniorerna mot Utby IK och Mölndals SK.
Orienterarna var mycket framgångsrika och våra juniorer var bäst i Västsverige.
Rune Widarsson vann Göteborgs första junior-DM och saikarna följde på 3:e, 4:e
och ?:e platserna. I lagtävlingen blev vi l :a, 3:a och 9:a. Även i Sollebrunn
var det ren klubbfajt i juniorklassen. Widarsson vann 10 sekunder före Lindgren
med Svejde Nicklasson på fjärde plats. I denna tävling vann vår Arne Eklund
också överlägset elitklassen, vår första seger på långa banan. Nästa stortriumf
kom vid Skidklubbens tävling. Widarsson vann åter bland juniorerna med Svejde på
tredje plats och Haldar Andersson tog hem C-klassen. Det blev ny lagseger halvtimmen fön: nästa l ag. Mycket överraskande lyckades också våra unga grabbar ta
hem lagsegern i Varbergsklubbens Friskus tävling på långa banan. Widarssons årsfacit var fem segrar och fem andraplaceringar.

1,~3 TIOÅRS JUBILEUM

Skidlöparna inledde jubileumsåret med två lag i DM-stafetten. Några framgångar
vann vi dock inte i vare sig skidåkningen eller senare i gatustafetterna. I
Ringens stafett kom vi t o m jumbo i såväl ·senior- som juniorklassen. Själva
arrangerade vi Puketorp Runt.
Friidrotterna kom med stormsteg. Juniorerna tog tre CM-tecken genom Wilhelm
Koch, som vann 100m och längdhopp samt Rune Kjellman, som segrade i höjdhopp.
Evert Renholm vann junior-DM i kulstötning. Sex nya klubbrekord noterades unde~
året.
Seniorerna slog Kongahälla IK i en klubbmatch och juniorerna betvingade i tur
och ordning Kongahälla IK, Mölndals SK och Utby IK.
Orienteringsjuniorerna hade tagit steget upp i seniorklass II. Svejde Nicklasson
vann klass II i Trollhättans och Helle Lindgren tog segern i klass III. Vidare
vann Folke Johansson och Rune Carlsson dubbelseger i juniorklassen vid Skidklubbens nybörjarorientering.
Nöjessektionen hade trummat ihop ett revygäng, som inför ett fullsatt Folkets
Hus framförde revyn "Bagge l idens Stjärnor".

17,~ VÅRT FÖRSTA SENIOR-DM

En ny kull terrängjuniorer hade vuxit fram och
·Sven Gösta Svernhammar vann vår andra individuella seger i Vikingens juniorklass. Per Arne
Wallin, Arne Steen och Leif Nilsson hjälpte
till att också bärga lagsegern. Ny lagseger
tog dessa grabbar hem i Ymers Terräng och
därmed blev även detta vandringspris vårt
för alltid. Sven Gösta tog den individuella
segern i Ymers och det gjorde även Arne Steen
i öckeröterrängen.
Gatustafetterna gick bra i år. Seniorlaget,
som löpte i kl ass II bl ev tvåa i Ringens och
fyra i Göteborg Tvärs. Juniorerna kom tvåa i
Ringens.

Friidrotterna har gått framåt storartat och det
blev seger i nyinstiftade Femklubbsserien efter
vinst i alla fyra matcherna. Rune Kjellman vann Junior-DM i tresteg och Rune Dahlin
CM för seniorer i samma gren samt juniorlaget CM på 4 x 100 m. Sju nya klubbrekord
blev skörden detta år och Puketorp Runt gick för andra gången.
Rune Widarsson tog vårt första DM-tecken för seniorer genom att vinna DM-orienteringen. Haldor Andersson och Arne Eklund fullbordade triumfen genom att tillsammans
med Widar även bärga vårt första lag-DM för seniorer. Även i övrigt var orienterarna framgångsrika detta år. Widarsson vann elitklassen vid Uddevallas tävling
och Arne Eklund överraskade med elitseger i Trollhättans stortävling.
Bengt Frennesson vann juniorklassen vid Spårvägens och GT:s nybörjartävling och
Lars Hederström vann C-klassen i Agnesbergs tävling.
Nöjessektionen körde en Luciarevy och förhyrde ett tivoli förlagt till Motorbanan
samt ordnade en stor sommarfest vid Bockemossen. Saik-Glimtar utkom med sina två
första nummer detta år.

17~5 FRIIDROTT l TOPP

5.

Saik har en skidsektion, skriver Saik-Glimtar i sitt första nummer för året.
Anledningen är att Bengt Frennesson segrar i juniorernas DM-tävling på 15 km.
Vårt lag i skidbudkavlen kommer på nionde plats.
Sven Gösta upprepar fjolårssegern i Vikingens Terräng och Saik vinner också lagsegern i juniorklassen. Sven Gösta vann även Borgens tävling och blev tvåa i Ymers.
Juniorlager vann överlägset Ringens stafett och seniorerna kom in som fyra i
klass II.
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Friidrottarna går i ilmarsch mot toppen. Tolv klubbrekord stryker med och det är
endast sex gamla relord, som håller för anstormningen. Rune Kjellman vinner åter
Junior-DM i tresteg och Walter Nordgren tar hem CM-segern på 100 m. Vidare kan vi
glädja oss åt den andra segern i Femklubbsserien.
Även inom orienteringen fortsätter framgångarna. Rune Widarsson vinner Mölndals
tävling och vid Svenska Mästerskapet är han på väg att ställa till med storsensation. Han ledde tävlingen med en minut, när 2/3 av banan avverkats. En miss vid
fjärde skärmen släckte dock förhoppningarna. Det blev i alla fall en hedrande
19:e placering. Bengt Frennesson gick på i ullstrumporna och vann C-klassen i såväl
Wegaträffen som Mölndals tävling. Widarsson och Lars Hederström svarar för klubbens
internationella premiär i Turnforeningens Orienteringslöpe i Oslo.
Nöjessektionen kommer med en ny revysucce "Tusen och ett skratt" och Saik-Glimtar
hade artiklar om "Handboll - flugan som måste dö bort".

17~& REKORDEN FALLA

Inomhushopparna är mycket bra och blir tvåa i Ringens tävlingar. Våra skidåkare
tävlar vid de tillfällen som bjuds och når bl a en 8:e placering i stafett-DM.
I Borgens ungdomstävling tog vi de två första platserna genom Kenneth Johansson
och Rolf Karlsson.
Terrängjuniorer hade vi gott om även i år och Leif Nilsson tar en ny seger i
Vikingens juniorklass och upprepar den bravaden i Vänersborgs Terräng, där vi även
plockar hem lagsegern.
Friidrottarna fortsätter sin rekordslakt. I CM-tävlingen får vi tre seniormästare:
Ove Lindgren på 5000 m, Rune Kjellman i höjdhopp och med brodern Stig som tvåa
samt Evert Renholm i kulstötning, medan Kenneth Johansson vinner juniorernas diskuskastning.
Walter Nordgren blir vår förste Ringmästare genom att vinna seniorernas 100-m-lopp.
Vidare tar vi hem fyra Junior-DM genom Walter på 100m, Sven-Gösta på 1500 m,
Per Arne på 3000 m och Rune Noren i spjutkastning. Vi får fina placeringar i JuniorSMoch tar åter hem femklubbsserien med klar marginal. I Ringens stiptävlingar blir
vi näst bästa klubb med Stig Kjellman som främste poängplockare.
Vi gästar Danmark och mäter Hjörrings IF i en klubbmatch och får returbesök på hösten.
Båda matcherna går i Saiks favör. stafettlöpningen Puketorp Runt går för sista gången.
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Även orienterarna sköter sina kort väl och når ett flertal framskjutna placeringar
Rune Widarsson vinner Natt-DM och vår andra individuelllaDM-titel för seniorer.
Därtill med hela åtta minuters marginal. Han vinner även Kroppefjällsträffen medan
Bengt Frennesson överraskar med seger i elitklassen vid Markaryds tävling. Orienteringssektionen svarar också för klubbens första storarrangemang "Saikträffen".
Tävlingen hölls söder om Jonsered med 125 deltagare.
Nöjessektionen kör en ny storrevy "Vi bygger ett ... " som går inför tre fullsatta hus.
Saik-Glimtar utkommer med sju nummer och döper den illegala handbollssektionen till
''Hemliga sektionen''.
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1,~7 NYA DM-TECKEN

Inomhushopparna gjorde mycket bra ifrån sig och Kenneth vann
a. samt Ringens tävlingar på nya rekordet 3.05 m.

Junior-D~l

i längd u.

Skidsektionen blommade också upp. På Budkavle-DM blev det andraplacering sedan
Svejde Nicklasson och Hasse Palm vunnit nattsträckan. I stafett-DM blir vi fyra
och bästa klubb med "infödda göteborgare".
Klubben inköpte efter beslut på kvartalsmöte den klubbstugan, som sedan dess är
vårt kära Saikåsen.
Leif Nilsson tog vår fjärde raka seger i Vikingens juniorklass och vann också
Riks tävling. Morgan Carlsson juniorsegrade i öckerös och Utbys terränger och i
vår egen tävling, som arrangerades i Finngösa, vann Bengt Thörnell äldsta pojkklassen.
I stafettlöpningen Lerum Runt vann vi klass II och i Ringens stafett blev det
andraplacering för seniorlager, medan juniorerna kom trea.
Walter Nordgren, Stig Calming, Wilhelm Koch och Terrence Florell tar i stafett
4 x 100m hem vårt första Senior-DM i friidrott och Walter vinner också Junior-DM
på 100 m. Han ställde också upp i Junior-SMoch blev tvåa. Kenneth Johansson var
mogen för sitt första JDM-tecken i häck 110m.
Fem Ringmästerskap blir årets skörd.
Walter vinner100m med Calming som tvåa,
Kenneth häck 110m, Rune Kjellman höjdhopp,
Curt Axelsson längdhopp och Evert Renholm
kulstötning. Dessa blir uttagna till distriktsmatchen mot Jylland.
Vi vinner vår fjärde seger i Femklubbsserien och utkämpar flera andra klubbmatcher.
Huskvarna besegras på Gamlestadsvallen men
mot Uddevallaklubben Orient blir det nederlag. Elva nya klubbrekord presteras.
Orienteringssektionen har fått fram en
strålande ungdomsavdelning. John Tarras
vinner pojkklassen vid Kamraternas och
Lars Victorin samma klass vid Dynios
tävling. Wirlarsson är dock också i år
vår toppman. Efter ny seger i Kroppefjällsträffen med sju minuters försprång, är han redo att knipa sin
andra individuella DM-titel i dagtävlingen. Stig Sundström och Stig
Berklandär 5 resp lO sekunder från
ju ni ort ite l n.
Vid Aleträffen tar vi lagsegern på
långa banan och saikarna når också
goda placeringar vid Fält-DM och
vid Fält-SM i Jönköpingstrakten
har vi hela sex man med.
Saikträffen arrangerades även detta år,
nu vid Saikåsen.
Revygänget presenterar en liten fickrevy vid den traditionella lussefesten.

19~8 TOPPÄR

7.

Av skidåkarna. gjorde Carl-Eric Johansson en strong säsong. Han blev tvåa på första
sträckan i DM-stafetten och fyra på t remi l en. Han döptes till "Göteborgs bäste
infödde skidåkare". Vårt lag blev fyra i stafetten och juniorerna kom tvåa i lagDM. Skidsektionen stod som värd till DM på .15 km vid Saikåsen.
I inomhushoppen ökade Kenneth klubbrekordet i längd u.a. till 3.15 m.och vann
ånyo Junior-DM i grenen. Saik vann Ringens inomhustävlingar.
Vår glansfulla terräng-era avslutades detta år. Det var Sven Gösta Svernhammar,
som med tredje plats i Ymers seniorklass och Bengt Thörnell med seger i öckerösjuniorklass och tredje placering i Riks terräng, som sätter punkt för denna period.
Simsektionen bildas detta år och får hand om verksamheten uppe vid Kåsjön.
l
j
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Friidrottarna presterar ytterligare tre nya klubbrekord och det var verkliga toppresultat. Walter Nordgren avverkade 100 m på 10.8 sekunder, Kenneth Johansson
häck110m på 15.0 sekunder och Rune Kjellman hoppade höjd 1.85 m.
Två Senior-DM hemfördes genom Walter på 100 m och Kenneth i korta häcken. Dessa
två återfanns också vid Stor-SM, där Kenneth lyckades nå finalen och bli femma.
Kenneth lade till sitt tidigare inomhusmästerskap ytterligare tre junior-DM genom
att vinna häck 110m samt stav- och trestegshopp.
Tre Ringenmästerskap kunde vi också glädja oss åt. Det var åter Walter och Kenneth,
som vann sina specialdistanser samt stafettlaget, som segrade på 4 x 100 m.
Fyra saikare var med i distriktsmatchen mot Jylland. Femklubbsserien gick för sista
året. Saik vann och tog därmed hem vandringspriset för alltid.
Våra orienteringsungdomar hade vuxit till sig ytterligare i vishet och vinner segrar på löpande band. Ulf Buskqvist, Ulf Johansson och John Tarras tar hem lag-DM
för yngre juniorer. Ulf Buskqvist vinner YJ-klassen både vid Tolereds och skidklubbens tävlingar och Per Anders Grahn tar tre segrar i pojkklassen vid Tolereds,
Utbys och Dynios.
Men även våra orienteringsseniorer är i god form. Widarsson blir två på DM och kvalificerar sig för sjätte året i rad till SM-deltagande. Vårt budkavlelag blir trea
på DM. Stig Berkland tar hem segern i ÄJ i Agnesberg och Sigge Sundström vinner
C-klassen i Sternträffen. Själva står vi som arrangör till Natt-DM och till den

fJI{f''\jÅRT FÖRSTA JSM

Kenneth tar sitt tredje raka Junior-DM i
längd u.a. på 3.22 m, hela 10 cm längre
än seniormästaren. Vid SM tog han Saiks
första standardpoäng genom att bli trea.
Seger för Saik blev det även i år i Ringens
inomhustävlingar.
Kenneth Johansson kommer med stormsteg i
korta häckloppet. Han tar vårt första svenska
Juniormästerskap, blir femma i matchen Norden Usa i Oslo, vinner stadsmatchen mot London i
världsstaden och tar hem CM samt Junior-DM.
Sedan krånglar magen och han går miste om
SM och ytterligare landskamper. Till London
och stadsmatchen fick också sprinterna Calming
och Nordgren följa med. Båda var också med i
SM och Walter klarade sig med till mellanheatet. Stig vann både DM och CM på 100 m.

Vårt stafettlag på 4 x 100m blir Ringenmästare. Bland övriga prestationer må
nämnas Arne Carnaas tid på 800m 1.59.6 min. Fyra·~ya klubbrekord noterades och
vårt lag vann även Ringens stafett i Slottsskogen.
Orienteringssektionen arrangerar distriktets första 'DM-budkavle för damer och
juniorer. Eljest är det våra juniorer, som i år svarar för segrarna. Ulf Buskqvist
blir distriksmästare för yngre juniorer och tillsammans med Ulf Johansson och
John Tarras upprepar han lagseger vid DM. Ulf Buskqvist vinner även YJ-klassen vid
Spårvägens och brodern Lars tar hem pojkklassen vid samma tävling. Tarras segrar
i YJ vid Uvens tävling och Bengt Frennesson vinner B-klassen vid Majornas och
kommer med i stadslaget mot Oslo.
Simsektionen uträttar,trots ruskigt sommarväder ett mycket gott arbete vid Kåsjön.

1950 TILLBAKAGÅNG

Efter en stor period de senaste åren kan man nu märka en markant tillbakagång.
Skidsektionen ordnar en vinterresa till Sälen och badbarnresorna har senare
premiär inom Partille kommun i vår simsektions regi.
Kenneth Johansson blir landslagsman och trea mot Frankrike samt vinner juniorlandskampen mot Finland och Norge. Han vinner sitt andra JSM och blir fyra på
häck110m vid stora SM. Stanley Ricsson blir distriktsmästare både för seniorer
och juniorer i stavhopp, medan Kenneth nöjde sig med juniortiteln i häck.
Arseni Pock vinner kula och Rune Kjellman höjdhopp vid CF-mästerskapen. Stanley
blir även Ringmästare i stavhopp. Kenneth och Walter kommer åter med i stadslaget
mot London, och Kenneth står för årets enda klubbrekord med 14,9 sekunder i korta häcken.
Tillbakagången gällde dock ej våra orienteringsjuniorer, som fortfarande redovisar
segrar och topplaceringar på löpande band. Lars Buskqvist tar hem årets DM-titel
för yngre juniorer och tillsammans med Per Anders Grahn och Erik Johansson bärgar
han vårt tredje raka lagmästerskap i denna klass. Ulf Buskqvist vinner vid Kroppas
värmlandstävling äldre juniorklassen. Vid Agnesbergs och Dynios tävlingar segrar
Nils-Erik Grahn i pojkklassen. I juniorbudkavlen, som vi åter själva arrangerade,
kom våra lag tvåa och fyra. Av stadslagets fem juniorer var tre från Saik.

1951

ORIENTERINGSFRAMGÅNGAR

En ny fjällresa ordandes. Denna gång upp till Duved i Jämtland. Skidsäsongen f.ö.
bjöd på en överraskande DM-titel för Saik; Det var Ralph Larsson, Ulf Buskqvist
och Lars Victorin, som tog lagsegern i juniorernas 15 km:s lopp. Saik arrangerade
distriktets första DM i skidorientering med start i Lerum och mål utanför Alingsås.
Frennesson och Ralph L. blev 3:a i resp senior- och juniorklassen. Skidsäsongen
hade så när .krönts med en verklig toppviktoria av vårt budkavlelag i DM. Efter
goda åkningar på de inledande sträckorna av Widarsson, Hederström och Frennesson
kom Svejde Nicklasson stormande mot målet med knapp men klar ledning. När endast
metrarna återstod och segern verkade given, kom så Sterns slutman bakvägen och
vräkte sig före över mållinjen.
Saik tog tre Ringenmästerskap i inomhushopp genom Kenneth i längd u.a., Rolf
Svensson i samma gren för juniorer och Lars Bengtsson i juniorernas höjd u.a.
Kenneth dominerade vår friidrottssäsong och blev tvåa på SM efter dött lopp med
segraren. Han kom med i landsmatcherna mot Frankrike i Paris och Finland i
Helsingfors, vann DM och Ringmästerskapet. Rolf Svensson dök upp i juniorklassen
och vann såväl DM som CM i diskus. Rune Kjellman tog hem CM i tresteg och Ringmästerskapet i höjdhopp.
Aret har haft mycket internationellt inslag och vi gästade Oslo för klubbmatch
mot IF Torodd. Två grabbar följde med Idrottsringen till tävlingar i Tyskland.

9.

Kenneth är åter ensam om nya klubbrekord med 14.8
med 5.616 poäng i tiokamp.

~~kunder

på korta häcken och

Våra orienteringsjuniorer är i praktslag och vid DM kommer fullträffen i äldre
juniorklassen. Ulf Buskqvist vinner, Lars Victorin blir tvåa, Per-Anders Grahn
trea och John Tarras femma. Lagtävlingen vinner vi givetvis och andralaget blir
därtill tvåa. Av åtta uttagna göteborgare till Junior-SM är fyra från Saik.
Kållereds tävling blir en annan fullträff med tre klassegrar. Ulf Buskqvist vinner ÄJ, brodern Lars YJ och Nils-Erik Grahn pojkklassen. Ulf vinner också Frederikshovs tävling i stockholmstrakten och blir tvåa i distriktsmatchen mot Värmland.
Nils-Erik Grahn segrar i Spårvägens pojkklass och i juniorbudkavlen blir våra lag
trea och fyra.

'
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1752 VÅGDAL

Klubben befinner sig definitivt i en vågdal, men några vackra
dock upp året.

Dt~-segrar

pryder

Kenneth blir dubbel Ringmästare i inomhushoppen och Rolf Svensson upprepar den
bravaden bland juniorerna.
Evert Renholm tar DM-titeln i kulstötning och Rolf Svensson blir "bästa klubb"
i Junior-DM med tre mästerskap. Han vinner häck 110 m, diskus och slägga.
Klubbmatcherna är många men segrarna få. Bl a möter vi danska FC Horsens, som
besegrar oss med 43 - 38. Gösta Steen är i alla fall återbördad till klubben
och förbättrar diskusrekordet till 41,20 m.
Ulf Buskqvist, som tidigare vunnit DM för YJ och ÄJ, tar i år också hem seniortiteln. Han och Frennesson får representera Göteborg i fyrstadsmatchen mot
stockhalm - Helsingfors - Tammerfors.

1,53 JUBILEUMSÅR
Klubben fyller 20 år, men jubileumsåret blir mycket händelsefattigt.
Efter en het debatt på årsmötet ändras vårt klubbmärke till det nuvarande·;-__ ___

Vi arrangerar Budkavle-DM på skidor
uppe i Sjömarken och blir själva för
tredje året i rad tvåa i tävlingen.

'·.

I våra huvudsektioner, friidrott och
orientering, händer det inte mycket.
Ralph Larsson har gått in för löpning och avverkar 800 m på 2.03.4.
Gösta Steen ökar diskusrekordet
till 42.23 m, och Karl Lall släggrekordet till 33.98 m.
Våra friidrottare är på returbesök i Horsens i Danmark.
Simsektionen arrangerar Svenska
Mästerskapet i höga hopp vid Kåsjön
inför 1500 åskådare och även en
landskampsuttagning inför Tysklandsmatchen.

·.\
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1,5~ VÅRT FÖRSTA SM

Lördagen den .14 augusti 1954 är en historisk dag. Då vann Kenneth Johansson på
häck 110m vårt första Svenska Mästerskap. Kenneth är åter i slag efter besvärliga skador, och segrar vinner han i mångfald landet runt. Han vinner landskamperna mot Ungern i Stockholm, Finland i Helsingfors, Tjeckoslovakien i Prag och
blir trea mot Frankrike samt tar också DM-tecknet. Friidrotten är åter på väg
uppåt, även om samtliga klubbmatcher förloras. Tävlingsivern är i alla fall i
stigande och framgångarna följer. Stanley Ericsson vinner CM i stavhopp och
Per-Hugo Malmberg vinner juniorernas spjutkastning.
Kastarna svarar för tre nya klubbrekord. Gösta Steen i diskus med 43,54 m,
Rolf Svensson i slägga ·med 35,69 m och i viktkastning med 12,29 m.

Orienterarna för en rätt tynande tillvaro. Nils-Erik Grahn tar i alla fall segern
i ÄJ vid Herkules tävling och Per Bergqvist svarar för en jämn serie i pojkklassen
med placeringarna 2-4-4-5 och 6.

••

1955 STOR GRABB

Kenneth tar hem DM i längd u a och blir trea på SM, som vi själva arrangerade i
Burgårdens Samrealskola. I Ringmästerskapen vann Kenneth än en gång längd u a
och Per-Eric Jansson samma gren för juniorer. Kenneth dominerar bansäsongen helt.
Toppen presterar han i Budapest vid landskampen mot Ungern, där han segrar på
utomordentliga 14,4 sekunder. Tidigare hade han tagit sitt andra SM på 14,5 sek,
vunnit landskampen mot finnarna på samma tid, blivit tvåa mot tyskarna och bl a
vunnit nytt DM-tecken samt framför allt blivit stor grabb. I övrigt räknar vi vid
nationella tävlingar ihop tjugosju segrar över häckarna och sju i andra grenar.

CM blev Saiks bästa tävling med fyra mästerskap. Gösta Steen vann diskus, P-H
Malmberg spjut, Rolf Svensson diskus och Jan-Ivar Havner juniorernas häck 110m.
Malmberg tog två DM-tecken för juniorer i spjut och tresteg, och i Ringmästerskapen blev han mästare i spjut liksom Gösta Steen i diskus och Lennart Naucler
i stavhopp. Sex klubbrekord föll.
Ulf Buskqvist är ensam framgångsrik bland våra orienterare med elitseger i Viggbyholm och fjärdeplaceringar i stigfinnarloppet och Godtemplarnas Nationella.
All a l oppen i stockhol rostrakterna. Annars är det ett mycket l ugn t år bl and or i enterarna.
En cykelsektion bildades inom klubben, men den fick aldrig riktig fart. Det enda
framträdande vi kunnat spåra, är Sixten Sörjessons lO:e placering i Varvloppet.
Simsektionen hade i värmeböljan en svettig sommar och räknade in hela 10.135 badbarnsbesök, en ökning med 250 %från föregående år.

1,56 VALLHAMRA FÄRDIGT

Inomhushopparna inledde idrottsåret med att 11 fira julafton 11 i Exel·cishuset m~'d
tre DM-tecken p~ tre starter. ~.enneth vann seniorernas längd u a och Per-Eric
Jansson blev dubbelmästare för juniorerna. I höjd u a t o m på nya klubbrekordet 146 cm. Historien upprepades vid Ringmästerskapen och i CM vann Kenneth längd
u a och Per-Eric höjd u a. Jonny Löfgren blev ungdomsmästare i båda grenarna. Det
var vår bästa inomhussäsong hittills, även om Kenneth på SM föll tillbaka till
sjätte plats.

Just inför SM-finalen i häckloppet råkade Kenneth ut för en ny svårartad skada.
Innan dess hade han hunnit med sex häcksegrar och bl a vunnit DM. Saikarna bl i r
Ringmästare i tre kastgrenar genom Gösta Steen i diskus, Malmberg i spjut och
Rolf Svensson i slägga. Bengt Larsson vinner juniorernas CM i stavhopp.

11.
Tre saikare kommer med i Jyllandsmatchen och Rolf turnerar åter i Tyskland. Nya
klubbrekord blir det i diskus genom Gösta Steen med 43,86 m och Rolf Svensson i
slägga och viktkastning med resp 42,28 och 13,40 m. ·~
Vallhamra blir färdigt och invigs med pomp och ståt den 23 september.
För våra orienterare gick det dåligt och några placeringar att omnämnas finns ej.

1,57 UPPMARSCH

Kenneth blir dubbel Ringmästare i inomhushoppen och SM-trea i längd u a.

j
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Friidrottarna kommer på höstkanten med en kraftig uppryckning. Kenneth var "häck~
skadad" men deltog flitigt i andra grenar och vi hade fått fina nyförvärv. I den
nystartade Distriktsserien kom vi på tredje plats med två segrar och två nederlag.
sexklubbsmatchen vann vi mycket överraskande.
Fyra nya klubbrekord blev det genom Lamberg i spjut med hela 65,06 m, Friedrich
Buchholtz på 5000 m med 15.16,2, Ralph Larsson på 800m med 1.69,0 samt av stafettlaget på 4 x 400 m. Malmberg vann DM i spjut och i Ringmästerskapen segrade han
också i den grenen, medan Rolf Svensson vann slägga, Kenneth längdhopp och Jan-Ivar
Havner 110m häck för juniorer. Två saikare fick plats i stadslaget mot Värmland
och i Ringens lag hade vi fem man med. Tio saikare var på tävlingsturne till Aarhus
i Danmark.
Orienterarna saknar fortfarande kontakt med toppen. Per Buskqvist kom i alla fall
med i juniorstadslaget.

1958 KVARTSEKELJUBILEUM

Jubileumsåret blev ett stilfullt år, och främst sattes segern i friidrottens
distriktsserie. I kvalmatchen i Herrljunga kom vi tvåa efter IF Hagen från Skövde,
och det visade sig räcka för avancemang till division II.
Kenneth gjorde come back i häcklöpningen och vann en ny rad segrar. Han blev tvåa
vid SM och i Europamästerskapen, som också gick på stockhalms stadion, kvalificerade han sig överraskande till finalen. Två landskamper var han också med i.
Kenneth tog också nytt DM i längd u a, medan Bo Wahlström vann DM i kulstötning.
Jan-Ivar Havner tog JDM i häck 110 m, och ungdomsmästerskap vann vi genom Bengt
Larsson i stavhopp och Jonny Löfgren i längd u a.
Hela nio Ringmästerskap håvade våra friidrottare hem. Kenneth ensam svarade för fyra av dem, i längd u a, höjd u a, häck110m samt löpning 100m. Vidare vann Bo
Wahlström kulstötning, Gösta Steen diskus, P-H Malmberg spjut och Rolf Svensson
slägga och så vann dessutom Ralph Larsson 800m.
Det enda klubbrekordet kom i stavhopp genom Bengt Larsson med 3,40 m. Fina nyförvärv hade vi fått i redan nämnde Bo Wahlström med 13,79 m i kula och 41 ,97 m i
diskus, Curt Ahsman med 11,4 sek på 100m och 13,04 i tresteg. Bertil Nilsson
med 53,6 sek på 400 m och brodern Harry med 9.35,8 min på 3000 m.
stora arrangemang följde med jubileumsåret. Friidrottssektionen höll Jubileumsspel
på Vallhamra med bl a en stor västtysk trupp och ordnade också Ringens match mot
Bohuslän. Skidsektionen svarade vid DM i skidorientering samt vanliga DM-tävlingen
för damer och juniorer.
Orienterarna rosade inte markanden precis, men i alla fall märktes ett par toppplaceringar av Ulf Buskqvist i elitklassen och Svejde Nicklasson i yngre oldboys.
Vårt juniorlag gick i DM-budkavlen in på tredje plats.
Simsektionen hade fortfarande hand om verksamheten vid Kåsjön och registrerade bl a
208 olika märkesprov plus 235 simborgarmärken. Arsrekordet för badbarnen var 438
på en dag.

12._,--

175, TRE SENIOR DM

I en livlig inomhussäsong blir Kenneth åter dubbel Ringmästare i de stående hoppen
och tvåa på DM i längd ua. Juniorklassen har omvandlats till pojkar A, B och C.
De tävlar i DM om ungdomsmästerskap. I Ringmästerskapen inomhus ger det oss fyra
nya segrar genom Jonny Läfgren i längd u a pojkar A, Jan Lundholm i längd u a pojkar B, Sten-Hugo Stensson i längd ua pojkar C och Kalle Svensson i höjd u a pojkar
Seniorlaget överraskar med klar seger i klass II i Ringens stafett medan juniorerna
slutar som fyra.
Även friidrottssäsongen är livlig, även om det inte går så bra för klubblaget i
division II. Vi slutar på femte plats efter en seger och fyra nederlag. Kenneth
vann DM i häck 110 m och försökte vid SM att återta sitt mästerskap. En känning av
ryggskadan hindrade honom dock och han slutade som femma i finalen. Ytterligare ett
DM fick vi genom Bo Wahlström i kulstätningen och dessutom vann Lars-Ake Collin Ungdoms-DM i diskus för pojkar A.

•

Leif Ossner tog hem CM i diskus för juniorer och vid Ringmästerskapen får vi många
mästare. Bland seniorerna vinner Kenneth 110 m häck, Bo Wahlström kula, Gästa Steen
diskus och Rolf Svensson slägga, och så segrar Lars-Ake Collin i diskus för pojkar A.
Två nya klubbrekord och ett tangerat noteras och många fina resultat överlag av våra
friidrottare. Vi har även bärjat få ett långskubbargäng och tre grabbar tävlar i år,
varav två är med i SM på 25 km.
Orienterarskaran har åter vuxit och vi kan nu räkna 21 aktiva totalt. Ulf Buskqvist
står för bravaden att vinna sitt andra Senior-DM och får ytterligare tre placeringar
bland de fyra främsta i elitklassen. Han är också med i SM, och till Junior-SM kvali
ficerade Per Sandell sig. Svejde Nicklasson har också fått rätt stil på sin orienteringsläpning och blir bl a tvåa i GOK:s tävling och femma på DM för YO.
Simsektionen hade en jobbig sommar vid Kåsjän. Det var nu den stora getingplågan h
jade. Badbarnsrekordet för en dag var denna sommar 516 och vidare noterade vi 319
simmärken och 345 simborgare.

17,0 FINT IDROTTSÅR

Saikare debuterade i Vasaloppet. Det var Ralph Larsson på 996:e och Ingmar Nordgren
på 997:e plats.

Inomhussäsongen blev mycket god även om Kenneth avstod från den för att inrikta träningen på att försöka kvalificera sig till OS i Rom. Helge Kärrbrant, ett nyförvärv,
vann Ringmästerskapet i höjd u a, och Gustav Håkansson vann båda grenarna i oldboyklassen. Vidare tog Jan Lundholm mästerskapet i längd u a för pojkar A och Kalle
Svensson i höjd u a för pojkar C. Han vann även Ungdoms-DM för pojkar C i den grenen
Jonny Löfgren tog hem CM för juniorer i längd u a. Vi mätte Oslo IL i en inomhusrna
i Nya Ull ev i.
I Ringens stafett kom vårt seniorlag på tredje plats i klass I och juniorerna blev
fyra i sin klass.
En viskning om gamla storhetstider i terränglöpning fick vi genom Bengt Johansson,
som vann Ringmästerskapet för juniorer.
I friidrott hade vi fått flera nyförvärv och därmed ett riktigt bra klubblag, som
klarade tredje platsen i division II. Särskilt minnesvärd är avslutningen av serien
i Saik-Glimtar döpt till "Slaget vid Alingsås 1960", då vi besegrade både Alingsås
och Trollhättans SK. Tidigare hade vi också slagit Mölndals AIK. I ungdomsklasserna
hade vi fått fram flera lovande grabbar.

13.
Det bästa nyförvärvet var norrmannen Anders Varman, som svarade för årets två klubbrekord med 6.70 m. i längdhopp och 14.56 m i kulstötn4ng. Anders, som tyvärr ej fick
ställa upp i DM, vann CM i kulstötning och Ringmästerskap fick vi hela tolv stycken.
Bland seniorerna vann Kenneth häck 110 m, Anders längdhopp och kulstötning, Gösta
Steen diskus, P H Malmberg spjut och Rolf Svensson slägga. Leif Ossner vann två grenar för pojkar A, stavhopp och diskus. I pojkar B tog Christer Schedwin hem stavoch höjdhopp, Fred Rehm vann längdhopp och Sten-Hugo Stensson diskus.
Kenneth råkade ut för nya skador och lyckades inte kvalificera sig till Rom men vann
i alla fall landskampen mot Danmark.
Orienterarna hade nu kommit igen på allvar och hade 27 aktiva i elden. Tre man - _
Ulf Buskqvist, Svejde Ni~klasson och Hasse Palme, fick vi med i distriktslaget mot
Halland och Bohuslän.
·

.

'
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Ulf sträcksegrade i DM-budkavlen och hade fem andra topplaceringar. Han fick också
göra ny SM-start. Helle Lindgren vann YOB och Per-Olof Jacobsson seniorer N i Telereds Nationella. Svejde hade också många fina placeringar med snudd på seger vid två
t i llfä 11 en.
Så hade vi fått riktigt bra pojkklassare med flera topplaceringar och bl a vann
Lennart Börjesson YP-klassen vid Hjortsöndagen. Tre av grabbarna kom med i ungdomsstadslaget.
Så hände något unikt i Saiks historia. En dam debuterade för klubben. Det var AnnaGreta Buskqvist, Ulfs fruga, som var med i Spårvägens orientering.
Simsektionen hade nu en regnig sommar vid Kåsjön men i alla fall 178 elever i simskolan och 287 simmärken samt 361 simhowno"

1,&1 TVÅ GIG

Giganterna i ett mycket lyckat år var
DM-segrande Kenneth Johansson i friidrott och Ulf Buskqvist i orienterin
Stig Berkland gjorde idrottslig come
back och fullföljde Vasaloppet som
992:e man. Han var flitig även i
skidtävlingarna inom distriktet li
som våra pojkklassare, som bl a bl
trea i stafetten vid Ungdoms-DM.
Inomhussäsongen gav mycket och
Kenneth noterade nytt klubbrekord
i höjd u a med l ,53 m och blev fyra
på SM. Jan Lundholm vann Ungdoms-DM
för pojkar A i längd u a och Lennart
Larsson för pojkar C i höjd u a.
Ringmästerskap blev det som vanligt
många. Helge Kärrbrandt vann höjd ua
för seniorer, Jan Lundgren längd ua
och Jonny Löfgren höjd ua för 20-årsjuniorer. I pojkar A vann Jan Lundholm båda grenarna och i pojkar C segrade
Lennart Larsson i höjd u a.
Friidrottarna var också i år med i division II och slutade på fjärde plats efter
två segrar och tre förluster. I en klubbmatch mot norska IL Tyrving på Vallhamra
fick såväl våra seniorer som juniorer stryk. I sexklubbsmatchen, som i år blivit
en femklubbsmatch, kom vi tvåa. Ett nytt klubbrekord för seniorer begåvades vi med
genom att Bengt Larsson klarade 3,50 m i stavhopp och vidare ökade Sten-Hugo Stensson

rekordet för pojkar B i kula till 14,41 m.
Kenneth vann DM i häck 110 m och i tiokamp.
pojkar B i kulstötning och diskus.

Sten~~ugo

Stensson tog Ungdoms-DM för

Rinsmästerskap kunde vi räkna hem hela femton stycken. För seniorerna vann Kenneth
häck 110m och löpning lOD m, Anders Varman vann längdhopp och kulstötning, Gösta
Steen diskus och Rolf Svensson slägga. För 20-års juniorer vann Hasse Palme löpning
1500 och 3000 m, Ola Torräng tresteg och Leif Ossner diskus. I pojkar A tog Anders
öhlin hem höjdhoppet och i pojkar B vann Göran Holmberg löpning 1000 m, Lennart
Andersson höjdhopp samt Sten-Hugo Stensson kulstötning och diskus.
•

Ulf Buskqvist stod för den verkliga orienterarbravaden genom att ta sitt tredje
Senior-DM (Saiks sjätte under 18 år) och kvalificerade sig för SM. Nu hade vf fina
orienterare i de fles'ta klasserna och många framgångar blev det. Svejde Nicklasson
vann yngre oldboys A-klass vid Sterns och i samma tävling lagsegrade Leif Ernelind,
Lennart Börjesson och Lars-Ake Andersson i YP-klassen. I sportklubbens tävling fick
vi dubbelseger i Seniorer N genom Stig Martinsson och Gustav Axmalm, och Jan-Olof
Wennerfors vann samma klass vid OK Färnes. En damseger fick vi också genom Thyra
Spångberg i B-klassen vid Skidklubbens. Ulf var med i distriktslaget och Svejde i
skogskarlsmatchen medan Göran Holmberg, Håkan Sjökvist och Lennart Börjesson fick
springa i ungdomslaget. Allt som allt hade vi 36 aktiva orienterare.
Sommaren var kall och regnig, och simsektionen hade ej för roliga dagar vid Kåsjön,
där det ofta höll sig till 16 0 i vattnet. En av de soliga dagarna hade vi i alla
fall 232 badbarn, och vi fick ihop 96 simmärken och 257 simborgarprov.

19&2 GÅNGSPORTEN KOMMER
Gångsporten vacklade inom göteborgsdisttiktet
och Saik med Benny Jägemalm i teten hoppade
in och räddade situationen och så fick vi
plötsligt en gångsektion. Premiär för vår del
vid DM-tävlingarna och vårt juniorlag Göran
Holmberg, Håkan Sjökvist och Leif Larsson
vann lagmästerskapet och Saik tog också andraplaceringen. Vårt lag kom också tvåa i såväl
20 km seniorer som 15 km oldboys.

Annars startade året med skidtävlingarna,
och de skänkte oss också ett DM-tecken genom
Lennart Börs, som vann DM i skidorientering
för juniorer, 15 sekunder före Göran Holmberg.
Annars var det inga stora framgångar för våra
skidåkare. Göran blev tvåa i juniorklassen
även vid Distriktets öppna tävling i skidorientering och vårt seniorlag i BudkavleDM kom på sjätte plats.
Inomhussäsongen dominerades främst av lovande ungdomar. Lars Björn vann Ungdoms-DM
i längd u a för pojkar C och senare också UP-finalen i stockhalm i samma gren.
Ringmästerskap fick vi genom Jan Lundholm i seniorernas längd u a samt i båda grenarna för 20-års juniorer. Vidare vann Anders öhlin höjd u a för pojkar A.

Friidrottarna var inte lika starka som de föregående ·åren, och vi åkte ur division Il
efter fyra nederlag och en walk over. Dåligt gick det också i sexklubbsmatchen, där
vi kom näst sist. Ett klubbrekord noterades genom Ola stenbrink i hinderlöpning
3000 m med 10.01,03 minuter. Fem Ringmästerskap fick vi också genom Gösta Steen i
diskus och Rolf Svensson i slägga för seniorer, Berndt Svensson i stav för 20-årsjuniorer, Torsten Håkansson i kulstötning pojkar A och Tor Kjelldahl i löpning
400 m pojkar B.

15.
Orienterarna fick vårsäsongen helt inställd för gulsotsepidemin. Sedan firade
Saikarna frisläppningen med en nattorientering, som startade kl 0.00 den l juli.
Den första augusti släpptes så de nationella tävling'arna fria igen, och det blev
en verkligt fin säsong för våra stigfinnare. Ulf Buskqvist och Svejde Nicklasson
var ännu våra säkraste kort, men glädjerapporterna kom dock främst från ungdomsklasserna.
Toppen nåddes i Gränsträffen vid Strömstad, ·där Lars-Göran Axmalm vann ÄP-klassen
före Leif Ernelind och där våra lag kom etta och tvåa i klassen. Men det var fler
saikare, som var framgångsrika denna dag och som en krydda på det hela blev vi bästa
klubb och erövrade Gränsträffsstandaret före flera västsvenska och norska storheter.
Fler segrar fick vi denna höst. Jan-Olof Wennerfors vann seniorer N i KFUM:s
Alingsåstävling, Stig Martinsson samma klass vid Tolereds, Leif Ernelind vann ÄP i
Sterns och dessutom lagsegern tillsammans med Lars-Göran Axmalm och Lars-Ake Andersson,
Bengt Johansson vann seniorer B i Hjortsöndagen, Lars-Göran tog också segern j ÄP
vid Herkules och en sträckseger i IFK-kavlen, och Thomas Berkland och Tor-Erik HolmHansen vann pojkarnas parklass vid Dynios.
Simsektionen vid Kåsjön hade nu övergått i kommunal regi.

,,,3 TRETTIOÅRSJUBILEUM

Jubileumsåret började bra med en livligskidsäsong och flera framgångar. Göran
Holmberg vann DM i skidorientering med Lars-Göran Axmalm som trea och Lennart Börs
på fjärde plats. I skidbudkc.vlen tog vi också juniormästerskapet genom Göran,
Per Sahlqvist och Lennart Börs. Vid Junior-DM kom våra lag på andra och fjärde
plats. Saikarna gjorde många starter denna vinter och i Vasaloppet hade vi sju man
med: 986 Ulf Schröder, 120 Sören Hansson, 1267 Stig Berkland, 2240 Jarl Schröder,
2474 Lars Clase, 2530 John Tarras och 2593 Per Sandell.
Inomhussäsongen var mattare i år än vanligt. Tre Ringmästare fick vi dock genom
Anders öhlin i höjd u a seniorer, Lennart Larsson höjd u a pojkar B och Lars Björn
längd u a pojkar B.
Friidrottsäsongen var också ovanligt dålig. Gösta Steen vann i alla fall Ringmästerskapet i diskus och Ingmar Stålrud tog Ungdoms-DM i häck 60 m och kulstötning samt
Ringmästerskapet i kulstötning för pojkar C.

•
l

Desto framgångsrikare var våra gångare och speciellt Leif Larsson i juniorklassen.
Han vann Götalandsmästerskapet, CM och DM samt dessutom DM på 20 km för seniorer.
Han blev fyra på SM lO km för juniorer och i SM-tävlingen på 15 km för juniorer tog
vårt lag tredjeplatsen och brons. Mer mästerskap håvade våra gångare hem, och Leif
vann tillsammans med Lars-Göran Axmalm och Leif Ernelind DM i lag för juniorer .
Birgitta Axmalm vann DM 5 km för damjuniorer, Lars Nilsson tog Ungdoms-DM på 5 km
och Kurt Eriksson vann CM för seniorer.
Även orienteringsungdomarna var framåt och speciellt Leif Ernelind, som vann sex
individuella segrar i äldre pojkklassen. Han triumferade i Sportklubbens, överlidas,
Fräknefejden, Tolereds, Herkules och Hjortsöndagen. Lennart Börjesson i samma klass
vann vid DM och i distriktsmatchen mot Halland och Bohuslän, där Saik hade fem ungdomar med i laget. Leif och Lennart vann i Herrljungas tvåmannabudkavle i klass D,
sedan Lennart vunnit sista sträckan. Lars-Ake Anderson vann sträckseger vid Juniorbudkavlen och tillsammans med Leif och Lennart lagseger i ÄP vid Sterns tävling.
Bengt Johansson tog segern i seniorer B i Herrljungas nattävling, och så fick vi en
damseger genom Agneta Johansson, som vann ÄF-klassen vid Herkules tävling.
Efter ett trettioårigt veto hade nu damer fått lov att bli medlemmar i klubben och
orienterarna hade fem aktiva flickor med och även i gångsporten var vi representerade på spinnsidan.
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1'''i BUDKAVLESEGER

•
Ett sorgebud nådde oss från
Stockholm. Walter Nordgren, vår rekordhållare på 100m
bland annat, hade blott 37 år gammal gått ur tiden.

Kurt Friden överlämnade ordförandeklubban till Bengt Johansson efter 31 år på den
posten.
Vintern var snöfattig och våra skidåkare bjöds bara på ett tävlingstillfälle i
Dalsland, innan det var dags för Vasaloppet. Där nådde följande åtta saikare målet
i Mora. Stig Berkland, Ulf Schröder, Bengt Johansson, Lars Clase, Sören Hansson,
Stig Martinsson, Jarl Schröder och Per Sandel l.
Det var bra fart på inomhussäsongen och bl a anordnade vi internationella tävlingar
i Exercishuset med gäster från norska Torvodd. Atta Ringmästerskap tog vi genom Jan
Kihlman i höjd u a för seniorer, Anders öhlin i höjd u a och Lars Björn i längd u a
för 20-års juniorer, Jan Kihlman i höjd u a och Lars Björn i längd u a för pojkar A,
samma grabbar i samma grenar för pojkar B
och Peter Klevnäs i längd u a för pojkar C.
I CM för juniorer vann Lennart Larsson
höjd u a och Lars Björn längd u a och i
UP-finalerna blev Lars tvåa i längd u a och
Jan femma i höjd u a.

[S]
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Terränglöpare hade vi igen och Stig Martinsson
vann Ringmästerskapet för oldboys.

---·----·

Friidrottarna gick detta år på sparlåga och i
sexklubbsmatchen blev vi fyra. Ungdoms-DM vann
Lennart Larsson i längdhopp och Ringmästerskap
fick vi genom Gösta Steen i diskus och Gustav
Håkansson i slägga för seniorer samt genom
Lennart Larsson i tresteg för pojkar A. Gösta
Steen och Gustav Håkansson var med i Ringens
lag mot Jylland och Lars Björn i ungdomslandslaget mot Halland.
Desto livligare var det bland klubbens orienterare. En stor och kärkommen framgång var oldboyseger i Budkavle-DM genom Svejde Nicklasson,
Stig Berkland och Stig Martinsson. Juniorlagen
kom tvåa, trea och sexa.
Lars-Göran Axmalm vann DM för yngre juniorer
och han vann också den klassen vid Horreds tävling. Leif Ernelind vann YJ vid Sportklubbens
och Skidklubbens orienteringar. Stig Martinsson
segrade i oldboyklassen i skogskarlsmatchen mot
Borås. I den stora budkavletriumfen var Svejde Nicklasson i oldboys och Göran Holmt>erll
bland juniorerna sträcksegrare.
Av de yngsta grabbarna vann Bertil Ernelind och Hadar Kronberg i Fritslas tävling
samt Hans Tidebrant och Peter Hagberth i IFK Borås tävling i pojkarnas parklass.
Leif Ernelind, Lennart Börjesson och Lars-Göran Axmalm tog lagsegern i yngre juniorer vid IFK Borås tävling. I ungdomsstadslaget mot Halland och Bohuslän var Annika
Karlsten, Lars-Göran Axmalm, Lennart Börjesson och Leif Ernelind med.
Lika framgångsrika var våra gångare med Leif Larsson i spetsen. Han tog DM-titeln
för juniorer på lO och 15 km och lag-DM på lO km tillsammans med Göran Holmberg och
Ake Johansson. Vidare hemförde han CM-titeln för seniorer på lO km. Vår första DMtitel för damer seniorer erövrade Elisabeth Björkman på 5 km. Thomas Wilson vann
Ungdoms-DM för pojkar 12-14 år på 2i km och vårt seniorlag på 10 km kom tvåa på DM.
Leif Larsson och Tommy Dahllöf var på Bosöläger och de ställde också upp i SM, där
Leif blev 6:a på 10 km och 4:a på 15 km, medan Tommy kom på 15:e resp l2:e plats.
Instruktionskurser hölls på Nya Ullevi och Saik fick sina tre första gångdomare.

l
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1,65 GÅNGEN
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Skidåkarna var med i många tävlingar, alla mer eller mindre en förberedelse till
Vasaloppet. Där fick vi in Sören Hansson och Stig Berkland på medaljplats.
Bengt Johansson, Torvald Törngren, Lars Clase, Ulf Schröder, Ralph Larsson, P-A
Göransson, Jarl Schröder och P-A Wallin nådde också målet.
Inomhushopparna var på besök i Oslo för en fyrklubbsmatch mot Torodd, Vidar och
Njaal, där Saik vann. I Ringmästerskapen vann Lennart Larsson både längd och höjd
för 20-års juniorer, medan Jan Johansson vann längd u a för pojkar C. Lars Björn
och Lennart Larsson var med i UP-finalerna.
Friidrottarna hade kommi't igång igen och var med i Götaverksserien, där vi blev tvåa.
På Vallhamra arrangerade vi en klubbmatch mot Sandviken och Borlänge och även där
tog vi andraplatsen. Gösta Steen i diskus och Gustav Håkansson i slägga vann Ringmästerskap för seniorer, medan Berndt Svensson vann i stavhopp för 20-års juniorer.
I UP-finalerna i Karlstad blev Lennart Larsson trea i tresteg. I Ringens lag mot
Borås var Gösta Steen och Berndt Svensson med, och i ungdomslaget mot Halland återfanns Lennart Larsson.
Gångsektionen hade fått fina förstärkningar från nedlagda Göteborgs Gångklubb och
dominerade helt göteborgsdistriktet. DM-plaketterna hamnade alla hos Saik.
John Blidberg vann 10 km, Folke lackariason 20 km och Sten Körle 50 km för seniorer.
Laget på 10 km togs av John Blidberg, Tommy Dahllöf och Sten Körle. På 20 km hette
lagsegrarna Fol ke lackariason, John Blidberg och Tommy Da h11 öf.
Leif Larsson
Lars Nilsson
med och Leif
silvermedalj
lingen på 20
bundsmötet.

tog junior-DM på 10 och 15 km och blev Götalandsmästare för juniorer.
vann Ungdoms-DM för pojkar 12 - 14 år på 3 km. I SM hade vi många man
tog andraplatsen i båda juniorloppen på 10 och 15 km. Ytterligare en
blev det genom John Blidberg, Tommy Dahllöf och sten Körle i lagt~v
km seniorer. De många fina SM-placeringarna gav Saik en röst vid för-

Orienterarna hade åter ett framgångsrikt år. Leif Ernelind vann en sträcka i SMbudkavlen för juniorer, där Saik slutade som 33:a. Han vann också yngre juniorklassen vid Sportklubbens och i distriktsmatchen mot Östergötland och Sörmland.
Stig Martinsson vann YOA i GOK:s och Göran Holmberg äldre juniorklassen vid Herkules tävling. Fyrklubbsmatchen mot Landehof, Hedefors och Flada hade premiär, och
vi blev tvåa efter Landehof.

1,66 GÅNGARNA BÄST

Ett nytt sorgebud når oss om att Kenneth Johansson, vår störste idrottsman genom
åren, har gått bort.
Skidåkarna har många tävlingstillfällen denna vinter och ett femtontal saikare,
däribland en dam, är med i spåren. I UDM i skidorientering blir Hans Tidebrant 2:a
och Roland Olsson 3:a, slagna blott med sekunder. I Vasaloppet är det nio saikare,
som anländer till målet: Lars Clase, Ulf Schröder, P-A Göransson, Jarl Schröder,
Rune Hansson, Bengt Löfkvist, Gilbert Wahlström, Niklas Granberg och Folke Gustavsson.
Inomhussäsongen har genom slottsskogshallens tillkomst ändrat karaktär en hel del
och man tävlar nu inomhus i utomhusgrenarna. Löpningarna går i gången i Nya Ullevi.
Det ordnas inomhus-DM och Saik är med i Inomhusserien klass II.
Men de stående hoppen finns kvar och där är saikarna allra framgångsrikast. Vi tar
tre CM och alla åtta Ringmästerskapen, som det tävlas om. CM vinner Lars Björn för
juniorer. Ringmästare blir Lennart Larsson för seniorer i båda grenarna och han tar
också höjd u a för 20-års juniorer, medan Lars Björn vinner längd u a i denna grupp.
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Lars vinner också den grenen för pojkar A och där heter segraren i höjd u a
Ingmar Stålrud. Leif Sundkvist vinner båda grenarna för pojkar B.
Även om friidrottarna inte når så stora framgångar, är de mycket flitiga.
Lennart Larsson sätter nytt klubbrekord i tresteg med 13,74 m och blir åtta i
grenen vid Junior-SM. Ett Ringmästerskap får vi genom Gösta Steen i diskus och
i årets sexklubbsmatch hamnar vi på femte plats.
Långdistansarna har blivit allt flitigare och fem saikare är med i de flesta tävlingar, som bjuds. Gösta Lindblad blir 16:de man i SM i Maraton.
Gångarna är som sagt vår största tillgång i år. Leif Larsson tar brons i SM på _
10 km för juniorer och på 15 km blir han 4:a. Han försvarar sitt Götalandsmästerskap på 10 km för juniorer, och den tävlingen arrangerar vi förresten själva vid
Vallhamra. Leifs största seger detta framgångsrika år var segern i juniorklassen
i landskampen mot Danmark. Han var också med i landslaget mot Italien, och där blev
han 6:a i juniorklassen.
DM-segrar blev det många för saikgångarna. Folke lackariasson vann 10 och 20 km
för seniorer och Sten Körle tog hem 50 km. På 10 km lagsegrade Folke Zackariasson,
Per Landen och John Bl i dberg och på 20 km var det Folke, Per och Sten Kör l e, som
fick lagmästerskapet. Leif Larsson vann 10 och 15 km för juniorer och Lars Nilsson
tog Ungdoms-DM på 5 km för ynglingar. Seniorernas CM-tecken på 10 km erövrades av
Per Landen.
Mer gångsegrar blev det på de nationella tävlingarna. Leif vann juniorklassen i
ytterligare tre tävlingar: Strömsvattnet Runt, Amåltrampen och Smögenrundan.
B-seniorerna vann t o m dubbelseger i fyra tävlingar. Tommy Dahllöf vann Värendsmarschen och Per Landen Strömsvattnet Runt, Finnvedstrampen och Vänersborgsgången.
Vid alla fyra tävlingarna tog Sten Körle andraplatsen. Leif var även i år med på
Bosölägret.
Orienteringssektionen 25-årsjubilerade och inbjöd medlemmarna till ett jubileumslopp på exakt samma banä i Puketorpsskogen, som vi för 25 år sedan använde till
den första klubbtävlingen. sektionen anordnade Natt-DM i orientering med Svejde
Nicklasson och Gustav Axmalm som banläggare. Fyrklubbsmatchen vann vi överlägset,
då Landehof ej ställde upp.
Lennart Börjesson, Leif Ernelind och Ingmar Olsson tog hem lag-DM i äldre juniorklassen. Lennart vann ÄJ i Fräknefejden, Erik Kraft seniorer B i Trollfejden,
Svejde Nicklasson ÄO i Skidklubbens, Ulf Buskqvist YOB i Hagens och Stig Berkland
samma klass i Sterns. I Budkavle-DM, där vårt oldboylag blev trea, sträcksegrade
Stig Martinsson bland oldboy och Lennart Börjesson bland juniorerna.

,,,7 TOPfRESULTAT INOMHUS

Skidsäsongen var ovanligt lång och saikarna tävlade flitigt, dock utan några stora
framgångar. Jo, våra yngsta pojkar visade lovande takter och Nils-E Johansson blev
tvåa i yngre pojkklassen vid Ungdoms-DM. Nytt rekord och hela fjorton man hade vi
med i Vasaloppet och Sören Hansson, Ulf Schröder och Lars Clase kom i mål på medaljplats.
Till inomhussäsongen hade vi fått två finfina nyförvärv i norrmannen Tor Hjelkram
och mångfaldige svenske mästaren Hans Orshammar. De förbättrade klubbrekorden i de
stående hoppen med förnämliga resultat. Tor med 3,41 i längd u a och Hans med l ,68
i höjd u a.
Hans Orshammar vann DM i höjd u a seniorer och Lars Björn längd u a för juniorer.
I CM fick vi tre mästerskap genom Tor Hjelkram i båda grenarna för seniorer och
Ingmar Stålrud i längd u a juniorer.
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Friidrottssäsongen blev mycket god och vi får gå många år tillbaka i tiden för att
hitta en resultatmässigt likvärdig. I Götaverksserien slutade vi på andra plats
utan nederlag och det var "målskillnaden", som fällde oss. I sexklubbsmatchen bättrade vi i alla fall på till tredje plats och våra juniorer vann Ungdomsserien med
klar marginal. Klubbrekordet i tresteg föll flera gånger under året för att slutligen hamna hos Kjell Josefsson med 14,30 m.· Berndt Svensson höjde stavrekordet
till 3,55 m och Tor Hjelkram tangerade höjdhoppsrekordet på l ,85 m.
Ringmästerskap fick vi två för seniorer genom Lennart Larsson i tresteg och Gösta
Steen i släggkastning.
Långdistanslöparna var både flitiga och framgångsrika och som en krydda på säsongen
fick vi en DM-titel genom Gunnar Wallin, som vann 30 km. Men vi fick många andra
fina placeringar, främst då genom Gunnar Wallin. I SM i Maraton blev Gösta Lindblad
33:a och Sten Körle 38:a. Vi hade två man med i Kungsbackaloppet och även i det
stort upplagda Lidingöloppet.
Gångarna var inte lika framgångsrika som året före, men vi plockade i alla fall
hem sedvanliga DM och CM-tecken. Vi anordnade också två stora gångtävlingar på
Vallhamra. Den internationellt präglade Vallhamraturen på våren och Gångbanan på
höstsidan.
DM 10 km för seniorer vann Leif Larsson och
på 20 km liksom på 50 km segrade Per Landin.
Lagmästerskapet på 10 km tog Leif Larsson,
Folke lackariasson och Per Landen.
CM-tecknet på 10 km tog Tommy Dahllöf hand
om. I SM-tävlingarna var John Blidberg och
Sten Körle med.
Orienterarskaran räknade nu 46 aktiva och
av dem vann Svejde Nicklasson en väl unnad
DM-seger i äldre oldboyklassen individuellt.
Lennart Börjesson tog hem äldre juniorklassen i Fräknefejden och även i Västsvenska
Natträffen. Två klassegrar mäktade även
Ingvar Lindström med i seniorer B, dels i
Västsvenska Natträffen och dels i Fjärås
tävling. Erik Kraft vann samma klass vid
Majornas och Ake Johansson segrade i seniorer N vid Spårvägens.
Så tog orienterarna hem en överraskande
seger i fyrklubbsmatchen före Landehof.
Svejde Nicklasson vann då på mellanbanan
och Harry Assmundsson på korta banan.
Simsektionen lades ned detta år. På höstkanten fick vi ett nytt sorgebud, nu från
Borås. Sigge Sundström hade gått bort.
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Jubileumsåret har varit både på gott och ont, men det finns ingen anledning att
klaga på resultatet. Mycket glädjande är alla de ungdomar, som sökt sig till klubben.

Skidåkarna firade en del triumfer genom våra pojkklassare och vi fick två UngdomsDM genom Nils-Elis Johansson i pojkar B och Kent Johansson i pojkar C. Även lagmästerskapet hamnade hos Saik i pojkar B genom Nils-Elis, Kent-Erik och Mats, alla med
efternamnet Johansson. Utöver detta vann Nils-Elis tre och Kent två tävlingar.
I Vasaloppet startade tio saikare och alla nådde målet, varav Sören Hansson på medaljplats.
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Inomhushopparna hade också en god säsong och vi fick se ett nytt klubbrekord i
höjd utan ansats genom Hans Orshammar med l ,69 m. Han vann även Ringmästerskapet
i den grenen och det gjorde också Lars Björn i längd utan ansats.
Vid Terräng-DM fick vi fin utdelning. Nils-Elis Johansson vann Ungdoms-DM för klassen 14 år och yngre och Gunnar Vallin blev fin tvåa i seniorklassen.
Friidrottarna hade ingen hellyckad säsong. Särskilt gällde detta klubbmatcherna.
I Göteborgsserien hamnade vi på fjärde plats efter en seger och tre nederlag. Vid
CM fick vi två mästare och det var Gunnar Vallin på 5000 m och Lennart Larsson i
tresteg. Vid Ringmästerskapen vann vi genom Gunnar Vallin på 5000 m och Gösta Steen
i diskus för seniorer samt genom Denny Hansson på 100m och Nils-Elis Johansson_på
1500 m för 18-årsjunior~r. Klubbrekord noterar vi genom Gunnar Vallin på 10.000 m
med 32.49,6 min.
Våra långdistanslöpare har i år räknat hela 17 aktiva och varit både flitiga
(starter i 24 tävlingar) och framgångsrika. Bäst har Gunnar Vallin lyckats med
storseger i Korploppets elitklass på ny rekordtid och fin andraplacering i det
stora finalloppet. För övrigt har han närmast ytterligare två andra- och fyra
tredjeplaceringar jämte flera andra fina resultat. Men också flera av våra andra
konditionsfenomen har fina placeringar
att visa fram, kanske främst då i äldre
oldboy och veteranklassen, där Gösta
Lindblad har en första-, tre andra- och
två tredjeplaceringar samt Ture Blomqvist
en andraplacering. Gösta var för övrigt
nere och tävlade på Veteran-EM i Maraton, som gick i Holland. Så får vi heller
inte glömma att omnämna grabbarnas andraplacering i lagtävlingen vid Hl-loppet.
Orienterarnas skara blir bara större och
större och det är nu över femtio aktiva
saikare i skogarna. Orienteraråret har
varit tämligen gott och roligt är att
våra ungdomar mer och mer börjar visa
s egra r ta kte r.
Lars-Göran Axmalm vann seniorer B vid
Vikingaträffen och vid Sternträffen,
Mats Johansson vann Ungdoms-DM för
yngre pojkar och samma klass i distriktsmatchen Göteborg-östergötland-Värmland.
Bertil Ernelind segrade bland äldre pojkar i Trollfejden och Ingmar Olsson vann
öppna klassen i samband med Natt-DM.
Saikorienterarna vann fyrklubbsmatchen
mot OK Landehof, Hedefors SK och Floda
BoiF för tredje gången och och tog därmed hem vandringspriset för alltid.
Göran Holmberg segrade på långa banan,
Svejde Nicklasson på mellanbanan och
Hans Tidebrant på korta banan.
Gångsektionen har svarat för stora jubileumsarrangemang vid Vallhamra. Seniorlandskampen mot Frankrike på 20 km och
Ungdomslandskampen mellan Sverige-DanmarkNorge samt dessutom den internationella
Va 11 hamra turen.

1,,, BRA UNGDOMSÅR
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Ungdomarna Nils-Elis Johansson och Kent-Erik Johansson visar sig vara de stora
namnen i skidspåret i år liksom tidigare, men nu i en äldre klass. Nils-Elis
vinner klass pojkar A i Hindås SK:s ungdomstävling och IK Sterns. Kent-Erik tar
DM-seger pojkar B och vinner i Landehofs ungdomstävling.

liven i orienteringssektionen är det en ungdom, som svarar för den främsta segern.
Mats Johansson tar under året hem fem segrar. Lars-Göran Axmalm vinner 4:e etappen
i 5-dagars i Dalarna och blir S:a sammanlagt. Ulf Buskqvist vinner sin sträcka i
OM-budkavlen och laget blir tvåa.

•',

Friidrottens inomhusres'ultat ger många mästerskapssegrar. Hans Orshammar vinner
Idrottsringens mästerskap för seniorer i höjd utan ansats och Bengt Lundberg i
längd utan ansats. I klass pojkar A vinner Stig Johansson i både höjd och längd
utan ansats. I Centralföreningens mästerskap segrar Bengt Lundberg i höjd och
längd utan ansats. En solig träningskväll på våren kommer Olof Palm in i våra led.
Som vi nu vet, var det en lyckodag för SAIK - Olof Palm blev en utmärkt "boss"
för friidrotten. Gunnar Wallin vinner DM 3000 m och RM 5000 samt 10.000 m i
IF Kvilles tävlingar. Gösta Steen vinner RM i diskus och Lennart Larsson gör sitt
bästa trestegsresultat med 14,12.
Tommy Dahllöf svarar för gångsektionens framgångar. Han deltar i Sveriges lag i
fyra landskamper och gör utmärkta resultat med fina placeringar och segrar, bl a
i CM 15 km och DM 20 km.
Gunnar Vallin är dominanten i långdistansens härskara med segrar i bl a Tjärnet

1;7öplFLIT lGA ORIENTERARE

I skidsektionen dominerar i år Nils-Elis Johansson med åtta segrar och andra bra
resultat. SAIK vinner Ungdoms-DM i stafett pojkar A och i laget hittar vi Kent-Erik
Johansson, Kenneth Mattsson och Nils-Elis Johansson. Nils-Elis vinner även UDM
individuellt i pojkar A och Kent-Erik blir tvåa. Kenneth Matsson segrar i DM, nordisk kombination pojkar A. Björn Johansson tar två segrar i pojkar D och Kent Johansson en seger i pojkar B.
Orienterarna tävlar flitigt och SAIK vinner klubbmatchen mot OK Landehof, OK Alehof
och Lerums SOK med 51 poäng mot närmaste lag Landehof 29 poäng. Kent-Erik Johansson
toppar segrarligan med tre vinster.

•

Hans Orshammarsvarar för en fin friidrottsseger. Han vinner RM i höjd utan ansats
med l ,68. Lennart Larsson blir mästare i längd utan ansats med 3,09. Gunnar Vallin
tar hem RM i terräng 4000 m och 5000 m bana. Gösta Steen vinner diskus och Lennart
Larsson trestegshopp. Nya klubbrekord sätts av Gösta Lindblad i maraton och NilsElis Johansson 1000 m, pojkar B. Vi reser till Danmark för en klubbmatch mot
Hjörrings GF. Tyvärr förlorar vi med ett svagt lag, som saknar sju deltagare.
Däremot vinner vi treklubbsmatchen i Göteborgs-serien mot Kongahälla och Götaverken.
Gångsektionen arrangerar som vanligt Vallhamraturen. Tyvärr är vädret dåligt och
deltagandet därefter. Tommy Dahllöf tar silvermedaljen i SM lO km och blir Götalandsmästare på 35 km samt DM lO och 20 km. övriga distriktsmästare i år är Sten
Körle 50 km seniorer, Helle Lindgren 10 km oldboys, Raija Mott 5 och 10 km damer
och Eva Karlsson 3 km flickor. sten Körle vinner även CM 15 km. Tommy Dahllöf deltar i tre landskamper -mot Frankrike, Italien och östtyskland.
Långdistansarna tävlar i en poängtävling, som IFK Göteborg arrangerar. Gunnar Vallin
vinner tävlingen på 16 km i Skatås. Gunnar Vallin, Lennart Pettersson, Sören Hansson
och Gösta Lindblad i SAIK:s lag vinner H.T.-loppet på 25 km i Skatås. Gunnar Vallin
vinner ytterligare fem segrar under året. En nationell maraton arrangeras.
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1,71 PREMIÄR FÖR SAIK LOPPET

Det blir klent med tävlingar förskidsektionen i år p g a den dåliga snötillgången.
Men visst tävlar vi -Nils-Elis och Kent-Erik Johansson får t ex var sin andraplacering i östmarks Ungdomstävling.

Mats blir nattmästare på DM för ÄP och Kent-Erik dagmästare på DM i samma klass.
Mats och Kent dominerar i år bland orienterarna och tar hem tio segrar vardera.
Stig Martinsson i ÄO-klassen vinner fem segrar och gör flera andra bra resultat.
I 4-klubbsmatchen segrar SAIK igen och tar hem vandringspriset för alltid. SAIK
segrar före tvåan OK Landehof med 52 poäng mot 34. Arets 33 segrar är rekord, 15
fler än förra året t exl
c·:·

Hans Orshammar tar hem flest mästerskapstitlar. Han vinner DM i höjd u a med l ,55
för seniorer, CM för oldboys med l ,61 i höjd och 3,13 i längd samt RM i höjd för
seniorer med l ,62. I Idrottsringens mästerskap i terräng segrar Gunnar Vallin i
seniorklassen och Nils-Elis Johansson i A-juniorklassen. Gunnar Vallin vinner dessutom DM i terräng 12000 m.
Långdistanssektionen startar för första gången SAIK-loppet med start och mål på
Vallhamra. Loppet samlar ca 100 startande. Gunnar Vallin är som vanligt bäst med
5 segrar. Kent Larsson tar två segrar och Sören Hansson och Bill Sirks en seger
vardera. Vi tar fyra lagsegrar och Gunnar Vallin vinner slutstriden om GT-loppets
vandringspris med 66 poäng.
Vallhamraturen arrangeras i nio klasser och Tommy Dahllöf vinner seniorer 10 km.
Tommy segrar även i DM 10, 20 och 50 km seniorer. Dessutom får han en andraplacering i Götalandsmästerskapen på 20 km. DM-titlar går även till John Blidberg på
10 km oldboys, Eva Carlsson 5 km damer, Kent-Erik Johansson 5 km ynglingar och
Ingemar Carlsson 3 km pojkar 12 - 14 år. Lag-DM erövras i seniorer 10 och 20 km.

177Z i YSAND'E'S'KI"DKR'" """'" ,,, """"""·
En stor förlust drabbar oss detta år genom Benny Jägemalms bortgång. Vi SAIK-are

Skidsektionens klart lysande stjärna den här säsongen är Kent Johansson. Han är
bäst i sin klass i distriktet och representerar Göteborg i TV-stafetten. Dessutom
genomför han flest tävlingar, 11 stycken, och förpassar storebror Nils-Elis till
andraplatsen både betr antal tävlingar och antal poäng.
Orienterarna tar inte så många segrar som vanligt i år, men följande kan vi i alla
fall glädja oss åt. Kent-Erik Johansson vinner både IK Uvens natt och distriktsmatchen mellan Göteborg - Småland - Stockholm och Västergötland och Mats Johansson
blir tvåa i bägge tävlingarna och vinner Majornas tävling. Annika Johansson tar en
förnämlig tredje plats i 70-iadens regionsfinal och kvalificerar sig till riksfina
Friidrottarnas inomhusresultat håller sin standard. I Centralföreningens Mästerskap
vinner Bengt Lundberg seniorernas höjd u a med 1,53. Vid Idrottsringens Mästerskap
i höjd u a segrar Hans Orshammar med l ,60. I juniorklassen vinner Claes-Göran Dues
gård höj d u a med l', 15. Längd u a vi nner Ebbe Er i c son med 2 ,43. I DM i inomhushopp
vinner Hans Orshammar höjd u a med l ,58 och blir tvåa i längd u a på 3,04 efter s
raren Bengt Lundberg på 3,12. Stefan Kling vinner i år 100m final i Kalle Ankamästerskapen med goda 13,9.
Gångarnas stora stjärna Tommy Dahllöf tar sin tredje seger och GP:s vandringspris
för alltid i Typgången. Vallhamraturen går i stor stil med mycket goda resultat.
Tommy Dahllöf vinner Hårda Karlsvandringen och Grafiska Mästerskapen i Värnarna för
tredje året i följd. Dessutom vann han Laduviken runt i Stockholm och DM 10 km.
SAIK får en oldboysmästare genom John Blidberg på 10 km.

23.
Långdistansarna dras med många skador i år, men trots detta görs många bra resultat. I Premiärloppet vinner Gunnar Vallin klass I, Bert Holm klass 2 och Bengt
Olsson klass 3. Kent Larsson vinner Trekungaloppet, Gunnar Vallin Skogsmarans 40 km
seniorer och Erik Larsson vinner i äldre veteraner. I GT-loppets klass äldre old-

1773''Siilitr·vLLER 'iO ÅR

Orienterarna firar jubileumsåret med 26 segrar. Kent-Erik Johansson är bäst med
sju segrar. Han blir mästare i både natt- och dag-DM. Kent-Erik Johansson blirdessutom skogens riddare i år.

•

Skidsektionen har ofta problem med
snötillgången och även i år är det
bekymmersamt på den fronten.
I Lilla DM yngre juniorer vinner
dock Kent Johansson. Kent-Erik
Johansson blir tvåa och Nils-Elis
femma. I skidorienteringens DM
vinner Annika Johansson damer
yngre juniorer. I Stora DM herrar
YJ 10 km vinner Kent Johansson.
Kent-Erik Johansson blir trea och
Mats Johansson femma. Thomas Rönegård vinner Äldre juniorer 15 km.
På andra· plats kommer Nils-Erik
Johansson. SAIK:s lag med Kent
Johansson, Thomas Rönegård och
Kent-Erik Johansson vinner stafetten i JDM.
Friidrottarna firar jubileet med
ett stort antal mästerskapstitlar.
Hans Orshammar vinner DM i höjd
och längd u a samt RM. Kent Larsson
vinner DM i maraton, Freddy Hasselgren tar sju mästerskap i DM och RM.
Anneli Davidsson vinner DM i terräng
och Gösta Steen vinner CM i höjd u a
och RM i diskus. I RM-klassen pojkar
A vinner Stefan öberg både höjd och
längd u a. Tord Persson tar hem RMseger både i 1500 och 3000 m.
Nya klubbrekord sätts under 1973 av
bl a Kent Larsson i maraton, av
Freddy Hasselgren i spjut pojkar A
och av Kent-Erik Johansson på 3000 m.
Gångsektionen arrangerar traditionellt Vallhamraturen, i år med cirka 80 deltagare
i nio klasser. Dessutom tar sektionen hand om DM.
Tommy Schill väljs till ordförande i Gångförbundet i Göteborg.
SAIK-loppet, som arrangeras av långdistanssektionen varje år, äger i år rum lördagen
den 22 september. Loppet samlar 143 startande, och hela 139 fullföljer tävlingen en rekordsiffra för loppet! - Kent Larsson blir distriktsmästare och mästare i
Centralföreningens mästerskap i maraton. Anneli Davidsson vinner DM i terräng och
nytt klubbrekord sätts av Kent Larsson i Hindås på 2.31 ,29.

24.

1'7'i MÅNGA

DISTANSEGRAR

Det har varit ont om snö i ett par år och 1974 bjuder inte heller på någon vit
vinter. Snöbristen i hemmaterrängen gör att skidsektionen gör långa resor till
tävlingarna. I Mattila samlas entusiastiska på ett skidläger, där de tränar tillsammans med ledare och föräldrar. I år gör även plastskidan sitt intåg i skidvärl den.
Orienteringssektionen tar hem två segrar genom Kent-Erik Johanssons vinster i
dag-DM och lång-DM. Mats Johansson, som tävlar i klass H 19-20, segrar i natt-DM.
Stig Martinsson, Svejde Nicklasson och Gunnar Halvarsson vinner äldre oldboysklassen vid budkavle-DM, Stefan Söderblom vinner klass H 21 B vid 5-dagars i
Skåne och Kent-Erik Johansson får skogskarlarnas pris i klass H 19-20.
Vid junior-DM i Ullevi löpargäng tar friidrottssektionen ett DM på 800 m genom
Kristina Hammarfalk. Bengt Lundberg tar CM-seger i hopp u a i oldboysklassens
längd och höjd och Jan Lundholm segrar i längd seniorer. Bengt Lundberg segrar
även i RM i dessa grenar och Freddy Hasselgren tar hem grensegrarna för pojkar A.
Sture östling vinner DM på 10.000 m. SAIK:s lag tar hem segern i Partille IF:s
jubileumsstafett och får första inteckningen i en vandringspokal. 16 st klubbrekord i friidrott sätts i år.
Sture östling segrar på 1.30,40 och sätter nytt rekord i Bjurhemsloppet. Loppet
på 21 km arrangeras av Trollhättans SK den 31 mars. Sture segrar även i Ymers
terräng, klass 3 oldboys, 4000 m. Paavo Järvenpää blir först över mållinjen i
MAIK-loppet, Skogsmaran, GT-loppet och Läcköloppet och gör alltså en strålande
säsong. I SAIK:s stafett Oxled runt vinner SAIK:s lag med Gunnar Vallin,
Lars Davidsson och Sture östling klass l, 3 x 5000 m.
I år anlägger vi även två motionsspår vid SAIK-åsen. Spåren är två resp sex km
långa. Vi blir polisanmälda för att vi spikat plastband runt träden, men allt
löses till allas belåtenhet!

1775 SAIK·ARE SÄTTER SVENSKT REKORD

Det här året blir framgångsrikt för långdistanssektionen. Ulla Engelby sätter
nämligen svenskt rekord i maraton och får SAIK-glimtars silvermedalj nr 29.

Vid Malmöfrisksportarnas maraton segrar Erik Larsson i klass 4. Ulla Engelby tar
hem segern i Korpterrängens klass 4. Paavo Järvenpää har konserverat formen från
1974 och vinner Trekungaloppet, Vättlefjällslunken, Navåsterrängen, Kullingsloppet,
Uspen runt, SAIK-loppet och Finalloppet. Dessutom gör han många andra förnämliga
resultat. I SAIK-stafetten Oxled runt segrar SAIK:s lag i klass l, 3 x 5000 m.
Rita Haukilahti vinner klass flickor i Ya-sjön runt, och i Lerumsterrängen damer
vinner Ulla Engelby. I SAIK-loppets damklass segrar Ulla Engelby och SAIK:s tremannalag segrar i lagtävlingen. Vid DM-terräng blir Ulla Engelby mästare och damerna vinner även lagtävlingen. Förutom Ulla ingår Anne l i Davidsson och Chr i s tina
Johansson i laget. Ulla Engelby vinner även Landvetterlunken och Finalloppet.
Hon avslutar året med att vinna Enhörnas vintermaraton. Där sätter hon även sitt
svenska rekord.
Under vintern tränar många friidrottsungdomar i ballonghallen på Vallhamra.
Partille IF:s och Partille Nyheters stafett vinner vi för andra året, och vi har
nu två inteckningar i Partille Nyheters vandringspris. Vi reser även till Aarhus
i Danmark för att tävla i Aarhus Idraetsforening AF 1900 Jubileumstävlingar. Den
danska föreningen fyller 75 år och tävlingsdagen blir en stor dag för SAIK:s ungdomar. Ulla Engelby vinner 3000 m i B-SM i Nyköping med 10.45,8 och DM-terräng
4000 m för damer seniorer. SAIK tar lagpriset i samma klass.
Orienteringssektionen tar två DM-titlar genom Kent-Erik Johansson, som tävlar i
klass H 19-20. Stig Martinsson, Arvid Munther och Gunnar Halvarsson vinner äldre
oldboys-klassen vid budkavle-DM. Syskonen Annika och Kent-Erik Johansson får

25.
skogsflickornas resp skogskarlarnas pris. SAIK
koncernmästerskap i orientering.

arra~gerar

i år även Volvo:s

Skidsektionens alla DM-tävlingar går i år i Värmland. Våra flickor Anna-Lisa
Berglund och Annika Johansson vinner tre DM-titlar.

1'7' &ILARNA LYSER urr

Antalet medlemmar i SAIK uppgår nu till 414, och skidsektionen börjar sin säsong
med ett läger i Mattila. Förhoppningen om mycket snö infrias inte och medlemmarna
måste dra iväg till Vär,mland. Vi arrangerar DM-stafetten i Bogen och träningen på
hemmaplan bedrives på en ihopskottad bana vid Råhult. Tränarnas bilar får stå till
tjänst med belysningen!

•
l

Orienteraren Svejde Nicklasson i klass H 50 tar en DM-seger liksom Gunnar Halvarsson
i klass H 43. I DM-kaveln i klass D 13-14 segrar Marie Dahlquist, Carina Gustafson
och Gunnel Johansson och vårt H 21-lag blir tvåa. Flickor i alla åldrar har gjort SAIK:s namn känt på alla tävlingarna och vår storstjärna Annika Johanssons namn
lyser klarast. Marie Eckerlid, Maria Munther, Christina Halvarsson och Jan Eckerlid
visar redan lovande takter och vinner ett flertal segrar. SAIK vinner årets fyrklubbsmatch och för första gången ställer vi upp med ett lag i Tiomila-kaveln.
Vid friidrottstävlingarna utomhus deltar våra ungdomar i samtliga UP- och KalleAnka-tävlingar. Vi reser till Strömstad och deltar i stadslöpningen med två flicklag och två pojklag. Flera UP- och Kalle Anka-tävlingar arrangeras på Vallhamra,
där våra flickor och pojkar gör många bra resultat. Vid B-SM på Sollentunavallen
vinner Christina Johansson 3000 m.
SAIK:s flickor börjar året med att visa hur det går till att vinna. segrar i långdistanslöpen. MAIK-loppet äger rum och Ulla Engelby vinner damklassen och Rita
Haukilahti klass flickor. Gunnar Vallin vinner Landvetterlunken och Gösta Lindblad
veteranklassen i Hindåsloppet. I Frölundaloppets klass 4 vinner Ulf Nilsson och i
Final-loppet klass äldre oldboys segrar Paavo Järvenpää. Gunnar Vallin vinner
Uspen runt och Curt Carlsson segrar i Lindorneloppets motionsklass.

1977 MAMMORNA TÄVLAR

Äntligen får vi en snövinter i Göteborgstrakten! Vi genomför alla tävlingarna på
hemmaplan, vilket innebär hög aktivitet i skidsektionen. Gunnel Johansson blir åtta
på U-SM i skid-OL och Annika Johansson placerar sig som tvåa vid Götalandsmästerskapen i skid-OL.
Orienteringssektionen räknar i år in fyra individuella DAG-SM-segrare och tre individuella Natt-SM-segrare. SAIK:s duktiga flickor Maria Munther, Marie Eckerlid och
Christina Halvarsson börjar sin långa segerrad vid budkavle-DM. Jan Eckerlid segrar vid Femdagars, som i år äger rum på Gotland. Jan vinner ytterligare nio individuella tävlingar och får följande utmärkelser: Skogens Riddare, SAIK-glimtars bronsmedalj nr 3 och skogskarlarnas pris. I år lyckas vi även locka ut flera av ungdomarnas mammor på tävlingsbanorna. Orienterarna tar hela 40-klass-segrar under 1977.
Vid ungdoms-DM i terräng vinner Dan Hellman 2000 m i klass pojkar 12. I Vikingens
terräng i slottsskogen vinner Lars Stensson klass 3. Vi deltar traditionsenligt i
stadslöpningen Strömstadsrundan, i år med tre pojklag och ett flicklag. SAIK-ungdomarna i kommunlaget gör bra resultat mot Rendsburg från Tyskland och Dronninglund från Danmark. Kristina Hagen vinner 400 m med 68,8. Rita Haukilahti vinner
800m med 20.25,7, och Partilles lag vinner stafetten 4 x 100m flickor 63-64 och
flickor 61-62. Dessutom reser SAIK med ett ungdomslag till Säby i Danmark och gör
många fina resultat.

r26. "" .
Greger Guron vinner Premiärloppets klass minimaran PE och Rita Haukilahti vinner.
klass FB. Rita är i bra form i år, vinner bl a även Hindåsloppet. Gösta Lindblad
tilldelas Svenska Maratonsällskapets standar med ordningsnummer 25 för 25 genomförda maratonlopp.
Dessutom noterar vi i intendentens rapport att ett stoppur skrotas och l st hoppribba av gummi införskaffas 1977 ••.

1778 500 TÄVLINGAR

Vintern får godkänt från snösynpunkt av skidsektionen. Vi tar fyra DM-titlar och·
våra ungdomar gör många bra resultat.

Ingmar Olsson uppnår som första orienterare
i SAIK 500 tävlingar."'Jan Eckerlid vinner
H 11-12-klassen vid dag-DM och pappa PerOlof vinner H 35-klassen. Jan vinner åtta
segrar under året och Annika Johansson blir
en hårsmån efter med sex segrar. Totalt
vinner SAIK 35 klass-segrar. SAIK arrangerar även en när-tävling vid Härlanda tjärn.~
Ungdomarna i sektionen kvalificerar sig till
Riksfinalen i 70-iaden och Christina
Halvarsson blir fyra. Maria Munther blir
sexa och Jan Eckerlid femma bland pojkarna.
Kent-Eric Johansson vinner senior-klassen
vid Lerums DL-tävling.
Friidrottsungdomarna reser åter till Strömstad
och stadsstafetten Strömstadsrundan. SAIK: s
'KALL< ~k~~ LIJ p"
lag l med Thomas Inkinen, Dan Hellman, Greger
Guron, Thomas Liberg och Krister Haggren vinner klass pojkar D. Klubbens stora ungdomstävling Sävedalsspelen går på Vallhamra och samtidigt äger en klubbmatch rum mot
inbjudna Dybvad Saeby från Danmark. Carina Bäckman vinner längdhopp F 16 med 4,55,
Helen Kilander tar100m F 14 på 13,0 och Katarina Andersson segrar på 800m F 14
på tiden 2.39,5. Vid U-DM och CM på slottsskogsvallen vinner Therese Kilenstam
längd F 14 med 4,52 och Greger Guron segrar på 1000 m. Helen Kilander vinner 100 m,
F 14 med 13,8. I Kalle Anka-Distriktsfinal på slottsskogsvallen vinner Dan Hellman
1000 m P 12 med tiden 3.10,6. Tvåa blir Greger Guron med 3.15,4. Paul Hansen tävlar
i Kalle Anka-Mästerskapens semifinal i Karlstad och blir femma på 1000 m i heat två.
SAIK får en dubbel DM-segrare vid U-DM inomhus i slottsskogshallen genom att Therese
Kilenstam vinner både höjd F 16 med l ,55 och längd med 4,84.
Dan Hellman blir årets första segrare i långdistans genom att vinna IF Kvilles
parklopp P 12. Han fortsätter att vinna PD i Blåvitts ungdomsterräng och Majloppet
i Frisksport-DM terräng vinner Jonas Vallin PC-klassen. Bengt Olsson vinner och
Gösta Lindblad blir tvåa i Kungsbackaloppets klass 3. SAIK:s Svarttjärn runt äger
rum och där vinner Peter Liberg klass 3 P 64 före Gerhard Guron. Rita Haukilahti
vinner klass 3 F 64, Dan Hellman vinner klass 5 och Greger Guron klass 6.
Nina Haukilahti vinner klass 6 flickor. Gösta Lindblad segrar i Maratonklubbens
Jubileumsmaraton klass 3.
1978 upphör gångsekt~onen och ingår i fortsättningen som en del i friidrottssektionen. Av kassörens berättelse framgår att omslutningen nu är uppe i 50.000 kr,
varav startavgifter 30.000 kr.

27.

1777 REKORDÅR FÖR LÅNGDISTANSARNA

Det är rekordkallt vid årets läger i Mattila. Aven i Sävedalen är det kyligt och
många skidtävlingar äger rum. Vi arrangerar under året Lilla DM i Trollhättan.

81 aktiva SAIK:are letar skärmar i skogarna· det här året. SAIK vinner två dag-DMklasser och tre klasser vid Natt-DM. Dessutom segrar vi i H 11-12 och i D 13-14
vid budkavle-DM. Totalt skördar vi 51 segrar och vår lille storstjärna, Jan Eckerlid, står för hela 14 stycken.
Friidrottssektionen arrangerar för andra året Sävedalsspelen på Vallhamra idrottsplats. 150 tävlande deltar. Greger Guron P 12 och Viktor Drvota P 14 kvalificerar
sig till Kalle Anka-finalen i Karlstad. Stig Andersson och Lars Ygemo blir tränare
i sektionen. Tränartillskottet medför att det blir god fart på höstens inomhusträning. 21 klubbrekord noteras, bl a av Greger Guron och Carina Oldberg. Greger i
P 12 1000 m med tiden 3.03,72 och Carina i F 16 höjd l ,58.
Oxled runt arrangeras för sjunde året i följd. Arets tävling noterar deltagarrekord
med 34 startande lag. Vid serieterrängen Svarttjärn runt för ungdom deltar 117
tävlande, vilket är nytt deltagarrekord. Aven SAIK-loppet drar rekordmånga deltagare - 296 stycken. Klubben gör en fin insats i ölands kyrkstafett, Bornholm, med
att ta en femte plats bland 62 deltagande lag. Tävlingen bjuder på tolv sträckor
och 82,6 km lång bana. Britt Dohse segrar i ett flertal tävlingar, bl a i Torskabotten runt. På ungdomssidan segrar Greger Guron P 12 i tre terränglopp, d v s
i Vikingens terräng, Svarttjärn runt och Frölundaloppet.
1979 avancerar Olle Palm i huvudstyrelsen och tar befälet på vice ordförande-posten.

1,80 SAIK·ARE

70-IAD·SEGRARE

SAIK-åsen renoveras i år för lånade 25000 kr. Trapphuset förnyas och övervåningen
snyggas upp.
Skidsektionen sjuder av aktivitet. skidåkarna gör 150 starter och når många goda
resultat. Thomas Arvidsson är stjärnan, som lyser klarast.
Jan Eckerlid segrar i 70-iadens Riksfinal. Vid dag-DM vinner Annika Johansson damernas seniorklass och tack vare den segern får hon SAIK-glimtars silvermedalj.
Flickorna gör en strålande budkavle-tävling vid årets tvåmila och får en fin nionde
placering. Vi tar i år 48 segrar, varav familjen Eckerlid svarar för hela 26.
Sedan orienteringssektionens start år 1941, och fram till i år har Svejde Nicklasson
sprungit 500 tävlingar. Flickorna vinner D 13-14-klassen vid budkavle-DM. I år gör
även Helle Lindgren come back och arrangerar Gökottan. Han har "Vidars mosse" som
den utslagsgivande kontrollen.
Den 31 maj arrangeras Sävedalsspelen för friidrottarna med rekordmånga deltagare 275 stycken. DM-tecken erövras i klass F 18, 4 x 100 m av Carina Bäckman, Helen
Kilander, Helena Rosten och Maria Nilsson. Lars Fredriksson blir DM-segrare i P 14
på 100m. I september arrangerar vi en stortävling i spjut med bl a Jan-Olof Dammgren,
som noterar över 81 m. Lars Ygemo slår både person- och klubbrekord med spjutlängden
74,22. Helen Kilander deltar i 100m i Ungdoms-SM i Piteå. Våra duktiga löpare
Greger Guron, Thomas Arvidsson och Dan Hellman blir tvåa i stafett, 3 x 1000 m P 14
i Götalandsmästerskapen i Malmö. 16 nya klubbrekord noteras, bl a av Lars Ygemo i
spjut 74,22, av Thomas Arvidsson P 14 på 1000 m med 2.47,81 och av Annelie Isaksson
F 12 på 800m med tiden 2.31 ,38. I juni reser åtta friidrottare till Abo i Finland
på träningsläger. Ledare är Lars Ygemo. För första gången delar vi ut pris till
bästa pojke och flicka. Thomas Arvidsson och Helen Kilander blir årets pristagare.
Oxled runt arrangeras den 6 maj. 49 lag deltar, vilket är deltagarrekord. Paavo
Järvenpää tar många segrar i år och vinner bl a Trekungaloppet, skogsloppet or.h

SAIK-loppet. I Stockholms-maraton deltar 18 SAIK:are. Bäst i herrklassen blir vår
Leif Dietz med tiden 2.59,55 och i damklassen Britt~Dohse med tiden 3.40,35.
Gösta Lindblad segrar i Göteborgs-maran med tiden 3.13,12. 20 dagar senare deltar
Gösta i Aten-maraton.

1781 SAIK-MEDALJ TILL USM·SEGRARE

Vi får åter problem med snötillgången i Sävedalen. I år behöver vi dock inte resa
så långt för att tävla - Ulricehamn blir nämligen årets tävlingsort. Camilla Olsson
vinner DM i D 11-12 och Maria Munther, Marie Eckerlid och Christina Halvarsson vinner stafetten i klassen D 15-16. I skid-OL vinner Lars Munther H 13-14 och Jan Eckerlid blir tvåa. I Götalandsmästerskapen vinner vi stafetterna både i H 13-14
och D 15-16.
84 aktiva SAIK:are, 28 damer och 56 herrar, gör 1 ar 1132 starter vid olika DLtävlingar. Vi arrangerar natt-DM vid Jonsered på egen nyritad karta. Vid U-SM i
Örebro vinner Marie Eckerlid och Christina Halvarsson blir tia i D 15-16-klassen.
Jan Eckerlid blir tvåa i H 13-14. Jan Eckerlid tar en DM-seger i klassen H 13-14
och Camilla Olsson blir DM-mästarinna i klassen D 11-12. Stig Martinsson segrar
i H 50 i lång-DM. Marie Eckerlid tar natt-DM, och DM-segrare i budkavle i D 15-16
med tre sträcksegrar blir Marie, Maria och Christina. SAIK vinner dubbelt i
Siljans-kavlen i klasserna H 13-14 och i D 15-16. Vi tar 68 klass-segrar under
året och Jan Eckerlid klarar själv 23 stycken. SAIK-glimtars bronsmedalj nr 4 tilldelas Marie Eckerlid för U-SM-segern. Bengt Johansson blir den tredje SAIK:aren,
som uppnår 500 tävlingar.
Sävedalsspelen arrangeras och slår åter deltagarrekord med 350 tävlande. Tävlingarna uppmärksammas i både G-P och Arbetet. Thomas Arvidsson P 16 håller sig väl framme
och blir tvåa i Götalandsmästerskapen i terräng. Ungdoms-SMgår i Helsingborg och
Per Svensson P 18 deltar i 100m och Thomas Arvidsson P 16 i 1500 m. För första
gången placerar sig en SAIK:are i Kalle Anka-finalen i Karlstad. Anna Jonsson F 12
i längd blir nämligen fyra. Mats Fredriksson får en nionde plats i kula. Under året
gläder vi oss över följande DM-segrare: Thomas Arvidsson, Greger Guron, Torbjörn
Hovden, Anna Jonsson, Helena Rosten, Marika Larsson, Carina Bäckman och Helen
Kilander. I Vikingens terrängstafett segrar vårt F 10-lag. I Strömstads-stafetten
slår vi bl a många norska lag och segrar med våra P 16- och F 16-lag. Vi deltar
åter efter tio års uppehåll i seniorserien och blir fyra. Vi noterar 23 klubbrekord
av bl a Per Svensson, Thomas Arvidsson och Helena Rosten. Atta friidrottare reser
till Jugoslavien på träningsläger under ledning av Lars Ygemo.
I maj arrangeras Oxleds-stafetten och vårt P 16-lag segrar. 78 deltagare startar i
ungdomstävlingen Svarttjärn runt och SAIK-loppet arrangeras i september med 265
deltagare. Dessutom deltar långdistansarna i år i både ölands kyrkstafett och
Vättern runt.

17&2 STÖRSTA UNGDOMSTÄVLINGEN

Arets läger har vi gemensamt med skidklubben och det blir som vanligt mycket lycka
När sedan snön ligger djup vid hemkomsten och man kan fortsätta att åka skidor, då
leker livet för en skidåkare! Vi är mycket duktiga i år i skidorientering och
Christina Halvarsson blir tvåa vid Götalandsmästerskapen. Vi vinner även D 17-20
vid samma mästerskap. Vid DM vinner Maria Munther D 15-16. I längdspåret är som
vanligt Thomas Arvidsson bäst med flera segrar. I strålande vinterväder arrangerar
vi DM på 50 km herrar och 20 km damer vid Lassalyckan i Ulricehamn.
SAIK är flitiga arrangörer med en deltävling i. Höstserien, Budkavle-DM och en ungdomsdistriktsmatch mellan Halland - Närke och Göteborg. Våra flickor gör debut på
budkavle-SMmed en hedrande åttonde. plats i D 17-20. Sex DM-segrar är årets skörd
och familjen Eckerlid tar hem tre klubbmästerskap. Christina Halvarsson får utmärkelserna Skogens riddare och SAIK-glimtars bronsmedalj nr 5.

29.
I juni arrangeras Sävedalsspelen för femte gången. lävlingen blir med sina 425
tävlande Göteborgs största ungdomstävling. Vi har under året utbyte med både
Vestli IL, Norge och Dybvad IK, Danmark. Vid Götalandsmästerskapet inomhus i
Malmö blir Camilla Domeij trea i höjd för flickor 12. Vid inomhus-DM får vi följande distriktsmästare: Petra Kjellert, Camilla Domeij, Klas Palm och Ulf Dahlberg.
Vid utomhus-DM blir följande SAIK:are mästa.re: Thomas Arvidsson, Peter Leksell,
Klas Palm, Anna Jonsson, Greger Guron, Lars Fredriksson och Robert Rasmusson.
30 klubbrekord noteras av bl a Anna Jonsson, Klas Palm och Peter Leksell.
I Strömstads-stafetten segrar vi med lag F 16. Peter Leksell deltar i stadsmatchen
Göteborg - Helsingborg i spjut. Till bäste pojke väljs i år Tom Bergqvist P 14 och
Peter Leksell P 16 och till bästa flicka väljs Annelie Isaksson F 14 och Nina Granroth F 16.
·
Oxled runt arrangeras för tionde året. Vi segrar endast med vårt P 16-lag i jubileumsstafetten. I laget ingår Greger Guron, Greger Jacobsson och Thomas Arvidsson.
SAIK-loppet arrangeras den 4 september med 235 deltagare. Nytt banrekord noterar
Sören Hellmark, Kville med tiden 58,30 på den 19 km långa banan. Den 18 september
noterar Leif Dietz 2.43,57 i Göteborgs-maraton. Dessutom deltar långdistansarna
med framgång i ölands kyrkstafett. Vi får en tionde plats bland 133 lag.
slutligen noterar vi i inventarieboken att 2 st inhus-bandyklubbor går till skrot ...

1,83 KRAV PÅ ALL

Vår klart lysande orienteringsstjärna i år
är Maria Munther. Hon segrar i Skogssports
Junior Cup, blir ~våa vid 5-dagars i Små-~
land och segrar v1d Skottlands 6-dagars.- ~
Dessutom blir hon ind. dag-DM-segrare,
-fyra på ind. SM samt tvåa vid budkavle-SM.
I laget ingår förutom Maria, Marie Eckerlid och Christina Halvarsson. Vi vinner ~
klass D 15-18 i Siljanskavlen och i laget • '
ingår Christina Halvarsson, Marie Ecker- /c~
lid, Asa Halvarsson och !~aria Munther.
V
Inte mindre än 51 SAIK:are deltar vid
5-dagars i Småland.

S8ANOR
~

--...._____

1983 blir ett framgångsrikt år för friidrottssektionen. Vid
, som går i
Göteborg, deltar sex SAIK:are. Tre finalplatser uppnås av 8.
Johansson P 18
i tresteg med 13,15 m, av 9. Peter Leksell P 18 i spjut med 52,24 m och av 12.
Kristian Palm P 16 i spjut med 47,36. Nio friidrottare kvalificerar sig till Götalandsmästerskapet för 12- 14-åringar i Linköping. Jarmo Koskinen P 12 segrar i
60 m häck på det nya distriktsrekordet 10,06. För Jarmos del blir det också en
andraplats i kula. En andraplats blir det även för Anna Jonsson F 14 i längd, 5,28.
Vid Götalandsmästerskapet i 5-kamp, där Jarmo Koskinen och Torbjörn Palm deltar,
noterar Jarmo nytt distriktsrekord med 3136 poäng. Vi tar inte mindre än 15 DMtecken under året, nio stycken vid utomhus-DM och sex vid inomhus-DM. Till Götalandsmästerskapet inomhus i Göteborg kvalificerar sig 11 st medlemmar. SAIK:s
P 12-lag blir Göteborgsmästare 1983.
sektionen begär i år att kommunen anlägger allvädersbanor på Vallhamra. Ärendet är
remitterat till Fritidsnämnden.
Leif Dietz är bäst bland långdistansarna och blir distriktsmästare på Maraton och
sätter nytt klubbrekord med 2.31 ,29.
Aret avslutas med en jubileumsfest i Porthälla skola med 125 deltagare och tillställningen blir mycket lyckad. Massor av medaljer och diplom utdelas till förtjänta ledare, och vi hoppas att klubben skall leva i minst hundra år.

•

Ar
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

Ordf.
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt
Kurt

Fri den
Fri den
Friden
Friden
Friden
Fri den
Friden
Friden
Fri den
Fri den
Fri den
Fri den
Fri den
Friden
Friden
Friden
Friden
Friden
Friden
Friden
Friden
Friden
Fri den
Friden

STYRELSEN l 50 AR
Sekr.

Arne Fah l ström
Arne Fa hl ström
Arne Fahlström
Arne Fa hl ström
Curt Rosengren
Curt Rosengren
Fritz Ekholm
Fritz Ekholm
Rune Wi darsson
Rune Widarsson
Rune Wi dars son
Elon Leonardsson
Elon Leonardsson
Per-Allan Larsson
Rune Wi darsson
Elof Irmalm
Elof Irmalm
Elof Irmalm
Evert Olsson
Evert Olsson
Folke Swedin
Rune Johansson
Rune Carlsson
Rune Carl s son

Kassör

Thor Ca r l s son
Harry Johansson
Sti g Karl s son
Fritz Ekholm
Stig Malmström
Stig Malmström
Tage Ottosson
Tage Ottosson
Tage Ottosson
Carl-Eric Johansson
Göte Kedbo
Göte Kedbo
Göte Kedbo
Helmuth Hegerman
Helmuth Hegerman
Carl-Eric Johansson
Carl-Eric Johansson
Carl-Eric Johansson
Carl-Eric Johansson
Carl-Eric Johansson
Carl-Eric Johansson
Carl-Eric Johansson
Carl-Eric Johansson
Carl-Eric Johansson

v. Ordf.

Gösta Svensson
Gösta Svensson
Curt Rosengren
Curt Rosengren
Holger Malmström
Stig Karlsson
Stig Malmström
Stig Malmström
Stig Malmström
Stig Malmström
Elof Irmalm
Stig Malmström
Rune Johansson
Rune Johansson
Rune Johansson
Rune Widarsson
Rune Widarsson
Rune Widarsson
Rune Widarsson
Rune Widarsson
Rune Widarsson
Lennart Ossner
Lennart Ossner
Lennart Ossner

,,
v. Sekr.

Per Ol of Aberg
Lennart Axen
Per 01 of Aberg
Stig Malmström
Bertil Fahlström
Bertil Fahlström
Lars Hederström
Lars Hederström
Rune Ha 11 bäck
Holger Malmström
Stig Malmström
Rune Wi darsson
Helle Lindgren
Göte Kedbo
Elon Leonardsson
l
Elon Leonardsson
Elon Leonardsson
Sven Magnusson
Elof Irmalm
El of Irma lm
Rune Carlsson
Rune Carl s son
Rune Johansson
Rune Johansson

...

.

·- --
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Ar
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Ordf.
Kurt Friden
Kurt Fri den
Kurt Friden
Kurt Fri den
Kurt Friden
Kurt Friden
Kurt Fri den
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson

Sekr.
Elof lrmalm
Elof lrmalm
Ben ny Jägema lm
Benny Jägemalm
Benny Jägemalm
Benny Jägemalm
Ben ny Jägema l m
Benny Jägemalm
Benny Jägemalm
Benny Jägemalm
Per Sand e11
Per Sandell
Per Sandell
Per Sandell
Per Sandell
Per Sandell
Per Sandell
Per Sandell
Per Sandell
Per Sandell
Per Sandell
Per Sandell
Per Sandell
Per Sandell
Per Sandell
Per San de 11
Per San de 11

Kassör
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric
Carl-Eric

Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson

v. Ordf.

v. sekr.

Rune Johansson
Rune Johansson
Rune Johansson
Elof lrmalm
Elof lrmalm
Elof lrmalm
Bengt Johansson
Hasse Palme
Olof Gunnarsson
Olof Gunnarsson
Olof Gunnarsson
Olof Gunnarsson
Olof Gunnarsson
Olof Gunnarsson
01 of Gunnarsson
Olof Gunnarsson
Olof Gunnarsson
Olof Gunnarsson
Olof Gunnarsson
Olof Gunnarsson
Olof Gunnarsson
Olof Gunnarsson
Olof Palm
Olof Palm
Olof Palm
Olof Palm
Olof Palm

Benny Jägemalm
Benny Jägemalm
Ra l ph Larsson
Ralph Larsson
Leif Andersson
Leif Andersson
Per Sandell
Per Sandell
Per Sandell
Per Sandell
Benny Jägemalm
Benny Jägemalm
Benny Jägemalm
Benny Jägemalm
Benny Jägemalm
Gösta Lindblad
Gösta Lindblali
Gösta Lindblad
Gösta Lin db l ad
Gösta Lindblad
Gösta Lindblad
Gösta Lindblad
Gösta Lindblad
Gösta Lindblad
Leif Ernelind
Leif Ernelind
Leif Ernelind

KLUBBREKORD SIIVEDALENS_,AIK 1983
HERRAR (seniorer)
l 00 m
200 m
400 m
800 m
1000 m
1500 m
2000 m
3000 m
2 eng mil
5000 m
10 000 m
25 000 m
30 000 m
Maraton
110m häck
200 m häck
400 m häck
3000 m hinder
Längd
Höjd
Tresteg
stav
Kula
Diskus
Spjut
Slägga
Vikt
Femkamp
Tiokamp
Svensk stafett

10,8
22,5
51,4
l • 59 ,6
2.35,0
4.03,0
5.46,6
8. 51 ,6
10.02,2
15.04,8
31.06,0
1.29,33
1.47,12
2.31,29
2.31 ,29
14,4
25,5
59 ,l
9.41 ,4
6,70
l ,85
14,30
3,55
14,56
44,33
74,22
42,28
13,40
2019 p
5616 p
2.07,69

stafett 4 x 100m

47
47
49
57
55
46
58
46
45
74
74
77

69
73
83
55
55
51
62
60
48
67
67
60
59
80
56
56
55
55
83

46,05

83

stafett 4 x 400 m 3.34,00

83

stafett 3 x lOOOm 8.27,1

82

Walter Nordgren
Stig Calming
Arne Gernas
Ralph Larsson
Ralph Larsson
Sven G Svernhammar
Ralph Larsson
Ove Lindgren
Ove Lindgren
Sture öst l i ng
Sture östling
Gunnar Vallin
Gunnar Vall i n
Kent Larsson
Leif Dietz
Kenneth Johansson
Kenneth Johansson
Uno Ernelind
Ola stenbrink
Anders Varman
Rune Kjellman
Kjell Josefsson
Bernt Svensson
Anders Varman
Gösta Steen
Lars Ygemo
Rolf Svensson
Rolf Svensson
Per H Ma l mberg
Kenneth Johansson
Peter Leksell, Lars Johansson,
Viktor Drvota, Thomas Carlsson
Robert Rasmusson, Viktor Drvota,
Thomas Carlsson, Lars Fredriksson
Robert Rasmusson, Viktor Drvota,
Thomas Carlsson, Lars Fredriksson
Greger Guron, Lars Fredriksson,
Thomas Arvidsson

DAMER (seniorer)
800 m
1500 m
3000 m
Maraton

2.24,8
4.55,1
10.45,8
2.59,0

82
76
76
75

Annelie Isaksson
Kristina Johansson
Ull a Engeby
Ulla Engeby

45
81
82
45
83

Walter Nordgren
Per Svensson
Thomas Carl s son
Walter Nordgren
Viktor Drvota

P/18
100 m
200 m
300 m
400 m

el

ll ,2
23,6
23,6
37,2
53,49

P/18 forts
2.02,0
2.38,8
4.11 ,2
9.24,8
16.26,4
37.30,2
14,7
16,4
46,5
el 60,87
11.42,40
6,34
l , 75
l ,75
13,52
3,30
l o,02
42,04
60,40
37,15
4 x 100 m 46,05

45
45
45
81
73
73
47
50
83
83
83
83
43
83
65
46
83
47
83
52
83

stafett 4 x 400 m 3.34,00

83

Svensk stafett

83

800 m
l 000 m
1500 m
3000 m
5000 m
lO 000 m
100 m häck
11 O m häck
300 m häck
400 m häck
3000 m hinder
Längd
Höjd
Tresteg
stav
Kula
Diskus
Spjut
Slägga
stafett

2.07,69

Stafett 3 x lOOOm 8.42,5

82

Femkamp
Mångkamp

74
83

2620 p
5191 p

Sven G Svernhammar
Sven G Svernhammar
Sven G Svernhammar
Thomas Arvidsson
· Kent E Johansson
Jan Edvardsson
Kenneth Johansson
Rolf Svensson
Robert Rasmusson
Thomas Carlsson
Greger Jacobsson
Robert Rasmusson
Rune Kjellman
Patrik Bräck
Lennart Larsson
Kenneth Johansson
Patrik Bräck
Kenneth Johansson
Peter Leksell
Rolf Svensson
Robert Rasmusson, Viktor Drvota,
Thomas Carlsson, Lars Fredriksson
Robert Rasmusson, Viktor Drvota,
Thomas Carlsson, Lars Fredriksson
Peter Leksell, Lars Johansson,
Viktor Drvota, Thomas Carlsson
Gerhard Guron, Björn Bergqvist,
Thomas Carl s son
Freddy Hasselgren
Thomas Carl s son

p/16

'

60 m
80 m
l 00 m
200 m
400 m
800 m
1000 m
1500 m
3000 m
80 m häck
100 m häck
11 O m häck
300 m häck
2000 m hinder
3000 m hinder
Längd
Höjd

Tresteg
stav
Kula
Slägga
Diskus

7 ,5
9,8
11 ,3
24,7
55,6
2.06,8
2.40,5
4.13 ,2
9.24,8
11 ,6
21 ,o
21 ,5
46,2
7.09,0
9.55,9
6,08
l ,70
l , 70
l ,70
l ,70
11 ,62
3,30
11 ,13
15 ,56
40,88

45
46
75
72
77

81
70
82
81
57
83
82
82
83
83
83
54
81
82
82
82
46
83
82
57

Kenneth Johansson
Kenneth Johansson
Lennart Ol s son
Kent Kilö
Mikael Ol eva 11
Thomas Arvidsson
Nils E Johansson
Thomas Arvidsson
Thomas Arvidsson
Jonny Löfgren
Tom Bergqvist
Robert Rasmusson
Lars Johansson
Sverker Jacobson
Sverker Jacobson
Tom Bergqvi st
Bert Larsson
Vi kto r Drvota
Pa tri k Bräck
Lars Johansson
Lars Johansson
Kenneth Johansson
Kr i stian Palm
Kristian Palm
Lars Ake Collin

P/16 forts
Spjut
stafett 4 x 80 m

59,54
40,5

82
46

stafett 4 x l 00 m

47,5

81

stafett 3 x lOOOm

8. 27, l

82

Svensk stafett

2.11,58

82

8,2
60 m
l o,2
80 m
11 ,9
100 m
27,4
200 m
66,4
400 m
el 2.47,81
1000 m
11.35,5
3000 m
9,7
60 m häck
13
,o
80 m häck
19,8
100 m häck
5,55
Längd
Höjd
l '70
l o,60
Tresteg
2,90
stav
12,60
Kula
29,03
Diskus
Spjut
41 ,38
Kast med liten boll 65,42
44,31
stafett 4 x 80 m

63
56
78
71
77
80
83
57
72
80
80
78
82
57
63
56
83
72
82

Stafett 3 x lOOOm 9.20,46

81

Peter Leks e11
Kenneth Johansson, Rolf Carlsson,
Lars Atterholm, Lennart Torstensson
Lars Fredriksson, Viktor Drvota,
Robert Rasmusson, Thomas Hedelund
Greger Guron, Lars Fredriksson,
Thomas Arvidsson
Peter Leksell, Greger Guron,
Lars Fredriksson, Robert Rasmusson

P/14
Ingemar Stålrud
Jonny Löfgren
Paul Hansson
Stefan öberg
Per Svensson
Thomas Arvidsson
Mats Ryl ande r
Ove Larsson
Stefan öberg
Jerry Pål s son
Thomas Hedelund
Pelle Magnusson
Tom Bergqvist
Ove Larsson
Ingemar Stål rud
Leif Ossner
Klas Palm
Gerhard Rahm
Håkan Gustavsson, Sverker Jacobson,
Andreas Berg, Tom Bergqvist
Thomas Liberg, Anders Lundqvist, G Gu

P/12
8,4
(el 8,48
12,3
80 m
13,5
100m
el 48,38
300 m
67,7
400 m
2.35,3
800 m
el 3.03,77
1000 m
1500 m
5. 23 'l
l o,06
60 m häck
el
(man l o,2
4,86
Längd
l ,45
Höjd
9,92
Tresteg
11 ,69
Kula
39,02
Spjut
28,34
Diskus
42,44
stafett 5 x 60 m
60 m

'

83
83
82
83
83
83
83
79
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83

58,5

83

stafett 3 x lOOOm 10.57,5
3136 p
Femkamp

83
83

stafett 4 x 100 m

Jarmo Koskinen
Jarmo Koskinen)
Torbjörn Palm
Jarmo Koskinen
Jarmo Koskinen
Jarmo Koskinen
Jarmo Kos ki nen
Greger Guron
Mattias Johansson
Jarmo Koskinen
Jarmo Koskinen)
Jarmo Koskinen
Jarmo Koskinen
Jarmo Koskinen
Jarmo Kos ki nen
Jarmo Koskinen
Jarmo Koskinen
Peter Onsholm, Daniel Kje11en, Torb.
Lars Häglund, Jarmo Koskinen
Petter Hägg, Daniel Kjellen, Henrik
Jarmo Koskinen
Petter Hägg, Jonas Landgren, J.Koski
Jarmo Kos ki nen

!

r

MARATONTABELLEN
NAMN

Antal
täv l

Vunna
täv l

1,~1-1783
Tävl som
givit O poäng

POJING

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
g.
l o.

Stig Martinsson
Svejde Niklasson
Ingmar Olsson
Bengt Johansson
Lars-G Axmalm
Mats Johansson ,
Annika Johansson
Leif Ernel ind
Kent-E Johansson
Ingvar Lindström

526
506
sgs
555
374
307
27g
303
278
3Qg

25
8
2
lo
13
31
41
lg
3g
8

47
24
g
32
6
15
g
8
13
3

3goo7
38058
37g4l
36716
2g278
26541
23g2g
23g23
23735
23524

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
l g.
20.

Roland Olsson
Jan Eckerl i d
t1arie Eckerlid
Gustav Axmalm
Gunnar Halvarsson
Arvid Munther
Christina Halvarsson
Ma r i a Munther
Carl-Eric Johansson
Ake Johansson

318
240
245
264
244
262
22g
226
251
274

5
g2
35
l
15
4
35
32
l
l

14
3
o
6
17
3
3
13
16

22810
21333
20458
lg078
lgQ07
18837
18757
18186
16633
16454

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Per Forssenius
Ulf Buskqvist
Per Sand e11
Lars Munther
Gunnel Johansson
Lennart Börjesson
P-0 Eckerlid
Stefan Johansson
Stig Berkland
Carina Gustafson

266
181
2g7
196
185
170
161
190
193
192

o
18
o
15
8
9
20
l
2
9

34
13
18
6
6
2
5
5
8
7

15506
14473
14470
14412
14257
13958
13769
12873
12699
12680

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
3g.
40.

Göran Holmberg
Jim Axmalm
Ann i ka Edsand
Leif Edsand
Asa Halvarsson
Christer Carlsson
Pär Göransson
Hal vor Snarvol d
Bertil Ernel in d
Kenneth Laxing

165
183
166
175
181
162
213
131
148
213

3

o

5
2
lO
4
2
12
21
5
g
3g

12420
12270
12219
11826
11544
11067
11027
l 0238
l 0221
10017

41.
42.
43.
44.

Hell e Lindgren
Rune Widarsson
Jonas Gustavsson
Urban Carl s son
Hans Tidebrant
Yngve Lundqvist
Cami l l a 01 s son
Maud Halvarsson
Anna -L Berg l und
Harry Assroundson

202
128
162
147
143
129
106
133
110
120

3
16
l
l
l
l
17
l
3
o

17
5
17
14
8
2
l
5
8
g

ggl2
go og
8g8o
8gl6
8653
8462
8461
8256
8122
7g87

\s.

46.
47.
48.
4g.
50.

o
14
o
4
l

o

2
4

l3

NAMN

'J

J

"
!

'

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Mats Persson
Lars-A Andersson
sten Carl s son
Marianne Johansson
Daniel Edsand
Berit .Gustavsson
Rune Carlsson
Birgit Persson
Ingemar Carlsson
Bengt Frennesson

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Leif Larsson
Barbro Eckerl id
Per Karl sten
Roland Brandshage
Stefan Eriksson
Kar i n Johansson
Stefan Söderholm
Ake Fredriksson
Lars Buskqvist
Tommy Bäckman

71. Sara Halvarsson

72. Niklas Brandshage

l

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Yvonne Bäckman
John Tarras
Benny Gårdman
Lars Gustavsson
Nils-E Johansson
Hans-Olof Lindgren
Margareta Johansson
Anders Abrahamsson

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Antal
täv l

Vunna
täv l

118
133
125
109
121
117
151
97
107
· . l 07

o
l
o
o
o
12
o
12
o

104
99
125
90
l 02
l 09
84
105
100
83
90
85
74
72

l

•

l
'l,.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

3
13

lO

3
4

o
o
o

lO

lO
l
l

4

o
3

l
3

o

8
2

Lars Hederström
Kent Johansson
Patrik Ohlson
Georg Se 11 man
Magnus Gustavsson
Erik Sellman
Lars Hult
Ann Olsson
Arne Eklund
Christina Carlsson

85
64
61
84
67

2

Anders Berna
Nils-Erik Grahn
Lennart Börs
Marie Dahlqvist
Ake Andersson
Bo Wi 11 ermark
Ake Hult
Reine Almgren
Magnus Kårestedt
Arne Axelsson

68
50
58
46
77
43
56
55
52
57

l'

l

l

o
o
l
o
o
o

64
64
69
62

2
18
9

7

88
94
62
82
62
65

72

Tävl som
givit O poäng

l
2

o
l
o
o
2
3

o
o
7
o
4
o
o
o
l
o
o

6
7

o

4
3
8
5
6
4

3
2
5
3
5
5

l

3
3

o

6
6
2
6

o
5
2
2
4
2

12

o
6
o
9

l

2
3
5
8

POJING
7599
7465
7373
7264
7223
7170
7135
7106
7026
6827
6783
6716
6624
6460
6452
6380
6295
6052
5999
5879
5276
5195
4966
4910
4891
4887
4807
4638
4478
4425
4377
4343
4324
4226
4168
4137
4125
4117
4100
4053
3783
3653
3420
3373
3320
3208
3162
3154
3021
2929

Vi har anstiillt fler medarbetare pa
Gigabs maklaravdelning. Sa nu ska vi
hirina ge dig en annu battre setvice nar
du vill kopa eller salja hus.

personliga hos oss som gor att kundema
trivs och gama aterkommer nar det blir
dags igen. Det tror vii alia fall.

Bengt]ohansson

Har ser du oss alia fern i bild. Vi har
olika specialomraden, men ring vern
som heist av oss, sa lotsar vi dig ratt.
Det kan verka lite personligt det har,

Sla en signal du ocksa nar det blir
dags for husaffarer!

GIGAB
Telefon: 031-17 07 50

