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SPELEMÄN
Med boll

Det gick mycket bra för Björnsholms fotbolls-
lag. Vid seklets början spelade man på en plan
till höger invid vägen bortom Klara Källa.
År 1928 bildades Björnsholms Idrotts Klubb
av Helge Lindström, Evert Tambour, Tage
Johansson, Bertil Karlsson, Yngve Johansson
och Tore Andersson. Ny bana i Harg (nuva-
rande bilskroten) gjordes i ordning 1930. Där
var från början så sankt att en ångvält satte sig
fast. Men berg sprängdes och den blev en
mycket omtyckt samlingspunkt.
Man hade ett A- och ett B-lag. Träning varje
tisdag- och torsdagskväll och match på sönda-
gar halv två. Innan man spelade fick man
klippa gräset och lägga ut sågspån som linje-
markering.
Arne Karlsson spelade ytter när Björnsholm
hade sin glansperiod. Han berättar, att han
började som bollkalle. Det fanns inget nät i
målet på den tiden  och han var mycket stolt
när han fick sin bollkallemundering
Åren 1936 till 1938 vann Björnsholm Tjust-

Björnsholms fotbolslag
"Skryckel" Andersson, Arne Karlsson Gläntorp, Edgar Gustavsson på Konsum, Hilding Hillén på

Logen och Gillis Svensson Hässelstad.
Allan Olofsson Utrike, Harry Andersson Vida, Evert Karlsson Björnsholm.

Lennart Johansson Björnsholm, Melker Andersson bror till Harry och Rune Karlsson Gläntorp.

pokalserien mot lag som Gamleby, Almvik,
Överum, V Ed, Vråka, Jenny BK, Loftaham-
mar samt Västerviks-laget Allén. Det var i div
4 serie 'Nordöstan'. Tore Johansson var mål-
vakt ett tag senare Ernst Karlsson från Nygård.
Andra som var med var Evert Tam, Schedin,
Bertil Karlsson skomakare som senare ändrade
namnet till Bjärnlöv, bröderna Lindström och
Erik Berg. Yngve Björk och Johan Karlsson
administrerade.
Det fanns också ett damlag, ett av de första,
men de hade inget annat damlag i trakten att
spela mot, så de fick tampas med gubblaget på
skoj.
Andra tävlingar ordnades. Särskilt cykel-
tävlingarna blev uppskattade.
Fjärdingsman Elof Fransson, som då bodde i
Kroons hus, var friidrottare och rekordhållare i
Diskus och Kula,
Björnsholms IK slogs 1938 samman med
Björnsholms GF och blev GOIF (Gymnastik
och Idrotts Förening). Sedan gick det sämre
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Evert Karlsson blev Smålandsmästare i Schack
1953. Här SM i schack i Motala 1946.

Evert är andre man från vänster.

och 1957 föll Björnsholm ur div VII.
Fotbollsplanen i Harg behövdes inte mer när
den nya planen vid Lofta skola blev färdig
1956. Hargplanen var populär och stimulerade
till kraftansträngningar. Loftaplanen var det
inte lika rolig att spela på och det påverkade
säkerligen resultatet.

Yngve Björk skötte
pennan och telefonen


