
Vill du bli
medlem?
Är du intresserad av att bli medlem eller på

annat sätt stödja IFK Skövdes olika klubbar.

Kontakta någon av följande personer:

Fotboll: Mikael Haglund, tel 0708/48 93 38

Handboll: Lennart Andersson tel, 0500/41 40 50

Skidor: Markko Nikula, tel 0500/48 42 32

Friidrott: Stefan Karlsson, tel 0500/48 88 47

Seniorklubb: Lennart Nordqvist, tel 0705/48 73 72

Alliansen: Rolf Sahlberg, tel 0708/47 47 05

Rolf Sahlberg,

ordförande i IFK Skövde

Allians och grattis i för-

skott till föreningens

100-årsjubilerande.

– Stort tack! Det känns

fantastiskt kul att fylla 100 år.

Vi är verkligen stolta i IFK att

vara en av Skaraborgs äldsta

idrottsföreningar.

När sker själva 100-års-

dagen?

– 22 september.

Vad händer då?

– Vi kommer att ha Öppet

hus och mottagning i klubb-

huset på G:a Kungsvägen på

eftermiddagen den 22 sep-

tember. På kvällen kommer

det att bli en stor jubileums-

fest med förhoppningsvis

massor av deltagare från

föreningens olika klubbar.

Hur kommer man märka

resten av året att IFK Sköv-

de fyller 100 år?

– Hela året kommer att

präglas av jubileumsevene-

mang. Många av de årligen

återkommande aktiviteterna

som exempelvis Skadevi Cup i

fotboll och handboll, Billinge-

husloppet m fl. kommer att få

jubileums-prägel. 

Vad tror du kommer att bli

höjdpunkterna under året?

– Jag vet att handbollen

jobbar på ett jubileumsar-

rangemang där fd IFK-spelare

ska möta dagens A-lag i en

prestigefylld kamp. Tänk Da-

wid Nilsson, Kristian Svens-

son, Wegard Samdal m fl mot

Rasmus Wremer & Co. Det kan

bli en sevärd drabbning. Det

var tänkt att det här skulle

vara den 3 februari, men det

har visat sig att alltför många

av de 20-talet spelare som IFK

fostrat för proffsspel är upp-

tagna. Så matchen blir av vid

ett senare tillfälle.

Något mera?

– Fotbollen planerar för en

jubielumsmatch

mot självaste

IFK Göteborg. Änglarna har

sagt ja, bara man kan få in

matchen i sitt digra spelpro-

gram. Det kan bli en höjdare

på Södermalms IP.

Det ryktas om att du ska

vara med i backloppet

"Strupen upp"?

– Åh katten ..., har det kom-

mit ut. Vi får se ...

100 år är ju en aktningsvärd

ålder. Vilket är det största

ögonblicket i IFK Skövdes

historia?

– Svårt att säga. Alla förening-

ar inom IFK Skövde har haft

sina höjdpunkter och dalar. I

nutid torde det vara SM fina-

len i handboll häromåret.

Vilken betydelse har IFK

Skövde haft under de här

åren?

– Den viktigaste delen tycker

jag personligen är att vi under

årens lopp givit en massa

ungdomar chansen att växa

som personer och skapat

förutsättningar för dem att

utvecklas inom sina respektive

sporter. 

Slutligen, sia in i kristallku-

lan och säg vad som väntar

IFK Skövde i framtiden?

– Osvuret är ju alltid bäst men

jag tror starkt på idrottens

betydelse för att stärka lagan-

da och kamratskap och att

vara en given del av vårt sam-

hälles utveckling. IFK Skövde

kommer att bidraga till att så

blir fallet.

Grattis än en gång!

– Tusen tack!

JANUARI
10 januari: Proppen, skid-

propaganda startar (8 onsdagar

i rad)

17 januari: Proppen, skid-

propaganda

24 januari: Proppen, skid-

propaganda

27–28 januari: Distriktsmäs-

terskap i längdskidåkning

31 januari: Proppen, skid-

propaganda

FEBRUARI
Årsmöte: Fri idrott

Årsmöte: Seniorer

3 februari: ”IFK-dagen”,

heldag med breddhandboll

7 februari: Proppen, skid-

propaganda

14 februari: Proppen, skid-

propaganda

21 februari: Proppen, skid-

propaganda

28 februari: Proppen, skid-

propaganda

MARS
Årsmöte: fotboll

Årsmöte: Krets XIII

23 mars: Jubileumsbingo

APRIL
Årsmöte: Skidor

18 april: Proppen, terräng-

löpning startar (7 onsdagar

i följd)

21 april: SM i maraton för

damer och herrar över 35 år

25 april: Proppen, terräng-

löpning

MAJ
2 maj: Proppen, terräng-

löpning

9 maj: Proppen, terräng-

löpning

16 maj: Proppen, terräng-

löpning

23 maj: Proppen, terräng-

löpning

30 maj: Proppen, terräng-

löpning

JUNI
Årsmöte: Handboll

Årsmöte: Alliansbingon

29 juni–1 juli: Jubileums-

Skadevi Cup i fotboll

AUGUSTI
Augusti: SLA - OPEN i hand-

boll (datum ej fastställt)

15 augusti: Proppen, terräng-

löpning startar (7 onsdagar

i följd)

22 augusti: Proppen, terräng-

löpning

29 augusti: Proppen, terräng-

löpning

SEPTEMBER
1 september: ”Strupen upp”,

backlopp

5 september: Proppen, ter-

ränglöpning

12 september: Proppen,

terränglöpning

19 september: Proppen,

terränglöpning

22 september: IFK Skövde–

IFK Göteborg (preliminärt)

22 september:  Jubileums-

mottagning

22 september: Jubileumsfest

26 september: Proppen,

terränglöpning

OKTOBER
28 oktober: Billingehus-

loppet (42:a loppet)

NOVEMBER
2–4 november: Jubileums-

Skadevi Cup i handboll

DECEMBER
26 december: Skövde-

mästerskap i futsal

AB FURHOFFS ROSTFRIA
Box 93, 541 22 Skövde
Tel 0500– 44 45 46 • Fax 0500– 44 45 20
www.furhoffs.se • info@furhoffs.se

När du väljer att anlita oss kan du vara säker 
på hög leveranssäkerhet och att ditt arbete 
utförs av erfaren och kunnig personal.

• Laserskärning  • Svetsning
• Bockning   • Ytbehandling

När du väljer att anlita oss kan du vara säker 
på hög leveranssäkerhet och att ditt arbete 
utförs av erfaren och kunnig personal.
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• Bockning   • Ytbehandling

Kapellvägen, Skövde, tel. 0500-41 57 14

Lycka till IFK
under 2007

SVETS & VERKTYGSGROSSISTEN

1987 2007

lla barn blir stora en dag
liksom alla unga förr eller

senare blir gamla.
Efter 100 år kan IFK

Skövde sägas ha nått
båda stadierna, t.o.m. ”med råge”.

Efter en mjukstart med föreningens
idrottsverksamhet med relativt mise-
rabla tränings- och tävlingsarenor är
föreningen idag större och starkare än
någonsin, både bredd- och toppmässigt.
Detta trots att damfotbollen och oriente-
ringsklubben lades ned för ett 20-tal år
sedan på grund av brist på utövare och
ledare.

Sannolikt finns det inte någon
dag/kväll under kalenderåret som det
inte pågår någon IFK-aktivitet utom-
eller inomhus. Till och med på julafton
tränar friidrottarna av tradition!!!

Under 100 år har tiotusentals Skövde-
bor varit i kontakt med föreningen som
aktiva, ledare eller annan funktionärsin-
sats. Många, många är de barn och ung-
domar som tränats och förberetts för
idrottsutövande på nationell elitnivå
liksom för landslagsuppdrag och profes-
sionellt idrottsutövande ute i Europa.
Det gäller såväl inom fotboll som hand-
boll, liksom inom friidrott och skidåk-
ning.

På grund av omorganisation inom för-
eningen av ansvars-, juridiska- och eko-
nomiska skäl, blev alla dåvarande sektio-
ner egna klubbar och juridiska personer.

Över dem alla vakar sedan dess
huvudstyrelsen med sina 9 ledamöter.
Dels genom moraliskt stöd och ”glada
tillrop”, dels genom, av och från, med
funktionärskap vid diverse IFK- arrange-
mang, dels genom att svara för underhåll

och driftstöd för de 3 klubbhusen på
Berget, Lillegården och på G:a Kungs-
vägen.

Huvudstyrelsen har också huvudansva-
ret för Alliansbollens Bingospel i gamla
Göfab-huset och att den ger ett hyggligt
ekonomiskt utfall för de övriga 12 delta-
gande idrottsföreningarna från sta’n.

Därtill ansvarar styrelsen bland annat

för en del fonder som till exempel Thore
o Birgitta Wedbergs Minnesfond, Bertil
Sundquists dito, Pep’s dito samt Arne o
Maja Sandbergs fond, som för övrigt idag
är större än de 800.000 kr vi tilldelades
vid gåvotillfället. Ur alla fonderna utdelas
årligen ett hederspris till en förtjänt sista
års junior. Hitintill har samtliga varit
mycket förtjänta!

IFK Skövde går nu in i ett nytt, om-
fattande och spännande verksamhetsår!
Hur mycket glädje, kamratskap, arbete,
energiutflöde och idrottsframgångar
väntar inte?

IFK Skövde sjuder av liv och framtids-
tro inför de kommande 100 åren.

En gång Blåvit alltid Blåvit!
BOSSE IGGSTRÖM

IFK rustar för jubileum
Glädje, kamratskap, arbete, energiutflöde och idrottsframgångar,
allt kännetecknar 100-årsfirande IFK Skövde. 1967 blev Bosse
Iggström medlem i IFK Skövde. Idag tittar han tillbaka på ett
40-årigt medlemskap i IFK, på en förening som under åren haft
10.000-tals utövare och som sjuder av liv och framtidstro.

Bosse Iggström, en av IFK:s många eldsjälar
genom åren. Bosse har bl a varit ordförande i
Ungdomsklubben, styrelseledamot i huvud-
styrelsen och fotbollssektionen. I dag är han
samordnare av Alliansbingon.

AA

2007 – ett händelserikt år
massor av jubileumsevenemang

HALLÅ DÄR ...

www.ifkskovde.se


