
Västerviks AIS (VAIS) 
av Hans Källgren 

Klubben bildades 1919 under nam-

net Höckersbo Bollklubb, namnet 

ändrades 1925 till Västerviks AIS. 

För alla idrottsintresserade i kom-

munen hette man kort och gott, 

VAIS.  

VAIS har också haft bandy, Ishock-

ey (1949-69) och Handboll på pro-

grammet.  

Klubben är den mest framgångsrika 

fotbollsklubb i Tjust, genom alla 

tider.  

De första åren spelades vänskaps-

matcher och Distriktsmästerskap 

(DM) i cup form (utslagning). Åter-

kommande matcher var mot Ekda-

lens BK (IFK Västervik), som ännu 

var starkast i stan, som VAIS slog 

första gången 1924.  

Detta år vinner VAIS Östra divisio-

nen Småland.  

Nu är man med i det nationella se-

riesystemet och i 1930-talets början 

formas ett starkt lag som vinner div. 

3 och hösten 1934 spelar klubben i 

div.2, (näst högsta serien i Sverige). 

Första matchen spelas mot Djurgår-

dens IF på Stockholms Stadion och 

slutar 2-2. Nederlagstippade VAIS 

slutar 6:a, efter storheter som IFK 

Norrköping, Hammarby IF, Djur-

gårdens IF, dock före Åtvidabergs 

FF och Kalmar FF.  

Säsongen 1935/36 blir dock VAIS 

sist, långt efter övriga lag och 

degraderas till div.3.  

Året efter 1936/37, ramlar VAIS ur 

även div.3 och får nu spela i div.4 

Småland. 

Bland alla Smålandslag går VAIS 

till DM final 1937, där Waggeryds 

IK vinner med 2-0. Den första stor-

hetstiden är nu slut. 

Tre säsonger senare är VAIS tillba-

ka i div.3 och är nu åter ett topplag, 

och vinner serien 1945/46 och kva-

lar till div.2 mot Olofströms IF, 

vilka VAIS ej lyckas besegra.  

Säsongen 1946/47 får laget åter 

kvala till div.2, nu mot Bromölla 

IF, även denna gång förlust. Den 

andra storhetstiden är nu slut. 

Nu hamnar man i div.4 Småland i 

tio år innan Klubben vinner div.4 

och är åter i de nationella serien 

div.3, året är 1957/58. 

Västerviks AIS har Smålands bästa 

juniorlag 1956, då klubben vinner 

JDM för Småland. 

Under 4 säsonger är Klubben ett 

topplag i div.3 utan att vinna serien, 

1962 åker klubben ner i div.4 igen. 

Efter det får Västervikspubliken 

inte se några storklubbar gästa sta-

den, förutom i vänskapsmatcher. 

VAIS är sedan ett lag i div.4 och 

5:an.  

Inför säsongen 1988 blir det en 

sammanslagning mellan Jenny BK 

och VAIS. Det var mycket diskus-

sioner för och emot, speciellt en 

falang inom VAIS som ej ville ha 

en sammanslagning.  

Den nya klubbens namn, blir Väs-

terviks Fotbollsförening och spelar 

idag i div.4 Småland.  

Redan 1928 ville stadens ledande 

personer att klubbarna IFK och 

VAIS skulle gå samman och bilda 

Västerviks FF.  

60 år senare blir idéen verklighet. 

Nu skulle Västerviks AIS försvunnit 

ut i historien. Men inför säsongen 

1990 finns åter ett lag med namnet 

Västerviks AIS, nu i div.6 Väster-

vik.  

Det är resterna av spelare och ledare 

som ej följde med till Västerviks FF 

och nybildade Västerviks SK 3, som 

går samman under namnet Väster-

viks AIS. 

Från 1990-2000 spelar det nybildade 

VAIS i div.6 och 5:an.  

Av dessa 11 säsonger är VAIS ett 

bottenlag i 4 säsonger i Div.5 och ett 

topp/mittenlag i Div.6, med serie-

vinst 1991 och 1996 i 6:an.                                                                                                                            

Fotbollssäsongen 2000 är sista året 

VAIS finns som egen klubb. Inför 

säsongen 2001 spelar VAIS tillsam-

mans med Almviks IF under namnet 

Almvik-Västerviks AIS.  

Denna konstellation består i 3 år 

med spel i div.6, under de 3 åren 

tillhör Almvik-Västerviks AIS bot-

tenskiktet.  

Till Säsongen 2004 finns inte Alm-

vik-Västerviks AIS mer, klubben har 

lagt ner verksamheten. Klubben spe-

lar sina matcher på Malmavallen i 

Almvik. 

Resterna efter Västerviks bästa fot-

bollslag genom tiderna är nu borta, 

troligen för alltid.  



Västerviks AIS 1945.  

Laget som kvalar 2 år i rad till Div.2 med tränaren Rikard Kudelka längst till höger.  

Stående fr.v. Lagl. Bertil ”Svabb” Ahlin, Herbert Westerlund, Birger Westerlund, Nils Malmberg, Ruben 

Green, Gunnar Kardell, Okänd, Rune Hjort, Arthur ”Ärta” Söderlund, Rikard Kudelka.                                        

Sittande fr.v. Okänd, Torvald Andersson, Sten Malmberg 

 


