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Hols IF:s damlag 1975
Stående från vänster: "Maskoten" Carl-Johan Emanuelsson, tränare Jan-Erik Emanuelsson, Annika Svensson,
Marie-Louise Gärdnér, Eva Lindberg, Ingela Gustafsson, Monica Gustafsson, Marita Josefsson. Knästående
från vänster: Eva Johansson, Anita Andersson, Karin Sjöblom, Marina Merenius, Agneta Marklund, Carina
Hagström, Ing-Marie Andersson.
Foto via Arne Johansson
Föreningens damfotboll, som tog fart i slutet av 1960-talet resulterade så småningom i spel i högsta serien
under två säsonger (1977 och 1978).
Från säsongen 1978 inrättade Sv. FF maratontabell för damfotbollens högsta serie, liknande den för
Herrallsvenskan. 1978-2011 består tabellen av 106 klubbar. Den toppas av LdB FC Malmö (tidigare Malmö
FF) med 1413 poäng (tre poäng för seger). Hols IF ligger där på 101:a plats med fem poäng.

Hols IF:s damlag 1970
Stående från vänster: Lena Poulsen, Ing-Marie Andersson, Eva Johansson, Kerstin Larsson, Gerd Bergström,
Marianne Brunnegård, Inger Engebratt, Jan-Öve Emanuelsson. Knästående från vänster: Eva Karlsson, Kerstin
Andersson, Karin Sjöblom, Anne-Marie Carlander, Kerstin Lummander, "maskoten" Anders Lummander, Ann
Sohlberg.
Foto via Berth Ottosson,

Hols IF:s framgångsrika damlag från slutet av 1970-talet.
Stående från vänster: Lagledare Berth Ottosson, Monica Gustafsson, Ingela Gustafsson, Gerd Bergström,
Marina Wilisoo, Anita Andersson, Eva Lindberg, Karin Sjöblom, Ingrid Andersson, tränare Arne Sellén.
Knästående från vänster: Marie-Louise Gärdnér, Marita Josefsson, Agneta Marklund, Carina Hagström, Marina
Merenius, Inger Erntsson, Marie Stenseke, Ing-Marie Andersson.
Foto via Berth Ottosson.

Hols IF:s A-lag 1963, som kom på 4:e plats i div. VII Vårgårdaserien.
Stående från vänster: Åke Thorselius, Åke Liedström, Arne Johansson, Bernt Lindstrand, Mats Marklinder,
Gert Andersson, Jan-Erik Emanuelsson, Egon Sohlberg. Knästående från vänster: Roger Carlander, Sven-Olof
Johansson, Örjan Larsson, Egon Jörgensen, Lars-Åke Kempe.
Foto via Arne Johansson

Hols IF:s A-lag 1968
Stående från vänster: Lagledare Egon Sohlberg, Kent Bergström, Hans Bergström, Hans Carlsson, Gösta
Lundén, Roger Carlander, Mattias Olsson, tränare Kent Larsson, ass. lagledare Gunnar "6:an" Abrahamsson.
Knästående från vänster: Roland Andersson, Arne Johansson, Roger Andersson, Jan-Erik Emanuelsson, Bo
Johansson, Egon Jörgensen, Sune Melin.
Foto via Arne Johansson.

Hols IF:s A-lag 1972
Stående från vänster: Lagledare Egon Sohlberg, Rolf Isaksson, Finn Sandgren, Lars-Olof Erberg, Sune Melin,
Kent-Ove Jansson, Tomas Fjellström, Jan-Erik Emanuelsson, tränare Bernt Lindstrand. Knästående från
vänster: Kent Bergström, Roland Andersson, Berth Ottosson, Bo Johansson, Roger Carlander, Hans Bergström.
Foto via Berth Ottosson.

1974-1977 spelade Hols IF:s herrar i div. IV. Här en uppställning från 1974.
Stående från vänster: Stig Bertilsson, Arne Johansson, Hans Bergström, Kent-Ove Jansson, Kent Holm,
Gerhard Olsson, Bernt Lindstrand. Knästående från vänster: Christer Johansson, Sune Melin, Rolf Isaksson, Bo
Johansson, Roger Carlander, Kent Bergström, Rune Hansson.
Foto via Arne Johansson

Hols IF:s A-lag 1979
Stående från vänster: Tränare Jonny Bohlin, Bertil Tinnberg, Björn "Gubben" Ekman, Kent Holm, Gerhard
Olsson, Arne Johansson, Tore Johansson, lagledare Lars Torstensson. Knästående från vänster: Hans Carlsson,
Goran Todorovic, Anders Rydsmo, Benny Granath, Inge Ljunggren, Bengt Ryding, Kent Bergström.
Foto via Arne Johansson.

Hols IF:s B-lag. Omkring 1970.
Stående från vänster: Lagledare Lennart Johansson, Hans Bergström, Bertil Svantesson, Lars Myhrbro, SvenOlof Johansson, Mats Marklinder, Christer Johansson. Knästående från vänster: Kent-Ove Jansson, Kent
Larsson, Erik Carlander, Stig-Arne Svensson, Berth Ottosson, Roland Svensson, Rune Bergström.
Foto via Berth Ottosson.

Hols IF:s A-pojklag 1972
Stående från vänster: Kurt Rajala, Mats Bjerhem, Hans Lindblad, Gerhard Olsson, Jonny Sandberg, Björn
Engdahl, lagledare Arne Johansson. Knästående från vänster: Martin Lindblad, Jan-Erik Ardeskog, Ulf
Johansson, Stig Gustafsson, Roger Jonsson, Lars-Olof Olofsson.
Foto via Arne Johansson

Egon Sohlberg, här med hustru Aina, var kanske den störste ledarprofilen i Hols IF:s historia. Under hans långa
ledarkarriär uppnådde föreningen också sina största framgångar.
Foto via Arne Johansson

Klubben startade i slutet av andra världskriget
Den 30 april 1944 bildades officiellt Hols IF vid en träff, som utlysts till den gamla fotbollsplanen norr om
kyrkan. Starten skedde alltså under andra världskrigets slutskede men redan före krigsutbrottet hade det
förekommit idrottsliga aktiviteter i bygden. Fotbollsmatcher spelades mot närbelägna lag (1933 mot Siene).

Matcherna var av vänskapskaraktär och någon organiserad förening existerade inte. Initiativtagare till
föreningen var bland andra Erik Berglund, Lennart Johansson och bröderna Douglas, Erik och Harry Karlsson.
Flera av initiativtagarna ingick också i den första styrelsen, som valdes på årsmötet 1945.
Föreningen antogs som medlem i Riksidrottsförbundet den 31 juli 1945. Medlemsantalet är 37.
Den första styrelsen
Ordförande Harry Karlsson, vice ordförande Douglas Karlsson, sekreterare Uno Lignell, vice sekreterare
Lennart Johansson, kassör Stig Johansson, materialförvaltare Erik Karlsson.
Inte bara fotboll
Från starten var fotbollen den dominerande sporten som utövades. Under de första åren fanns en sektion för
allmän idrott. Några noteringar om tävlingsresultat finns inte men teränglöpning lär ha utövats och kastredskap
såsom kula och diskus fanns i föreningens ägo. Fotbollen har, som nämnts, varit den stora sommaridrotten men
även under vinterhalvåret har föreningen varit aktiv.
Skidor
Under fyrtiotalet arrangerades en del tävlingar i föreningens regi. Ett referat i ELT från 1946 finns bevarat:
"Skidtävling i Hol - Hols Idrottsförening anordnade i söndags skidtävling i terrängen omkring Hols kyrka.
Banan mätte omkring 6 km och åktes 2 varv av seniorer och juniorer samt 1 varv av pojkklassen. Föret, som nu
var dåligt inverkade mycket på tiderna."
Bandy
Avsaknaden av en naturlig bandybana på hemmaplan har gjort det svårt för utövarna av denna sport. Under
vissa år på 40- och 50-talen ställdes dock lag på benen och några säsonger deltog man i Mjörnserien. Bästa
resultat kom 1953 då nämnda serie hemfördes. Hemmamatcherna kunde av naturliga skäl inte spelas i Hol utan
man var hänvisad till banorna i Alingsås eller till sjöisar i trakten.
Bordtennis
Bordtennisspelet blev tidigt en populär sysselsättning under vinterhalvåret. Det första bordet var ett
hemmabygge och som spellokal disponerades det gamla församlingshemmet i Hol. Så småningom anskaffades
ett riktigt bord, vilket placerades i en fritidslokal, som inretts av kommunen. Denna lokal låg i den så kallade
"fattigstugan", som var belägen nära idrottsplatsen. Några år under 50- och 60-talet spelades bordtennis i den
före detta affärslokalen vid Marbogården. När klubblokalen stod klar gavs bättre möjligheter för bordtennisen
och klubbmästerskap och interna serier genomfördes. I slutet av 1980-talet flyttades verksamheten till Hols
skola och i samband därmed fick bordtennisen en fastare organisation inom föreningen. Med Lasse Käck som
organisatör startades en ungdomsverksamhet, som fick stor tillslutning.
Handboll
Handbollen har endast utövats som motionsspel inom föreningen. Både herr- och damlag har deltagit i
korporationsserier i Vårgårda. 1969 blev det dock en hel del rubriker för Hols IF som handbollslag. Detta år
arrangerade Gerdsken en serie främst för fotbollslag från trakten men Alingsås IF, som vid denna tid hade
handboll på programmet, deltog med sitt B-lag. Matcherna spelades i Nolhagahallen och rönte stort
publikintresse. Hol hävdade sig väl och kom tvåa i serien. Man besegrade seriesegrarna AIF B men 1:a platsen
tappades efter förlust mot SMU.
Fotboll
Från startåret 1944 finns inte bevarat några uppgifter om matchresultat men en del vänskapsmatcher
genomfördes. Under de första åren var det sparsamt med framgångar och den första seriesegern 1956 kom som
en överraskning. Nu blev klubben klar för spel i div. VII Norra Älvsborg.
Utdrag ur "Vårgårda kommun 50 år 1952-2002". Av Anders Lummander

Utdrag ur Svenskt Idrottsfolk 1947
Medlemsantal: 31
Program: fotboll, allmän idrott och skidlöpning
Klubbdräkt: blå tröja och vita byxor.
Tävlingsplats: Hols fotbollsplan (gräsplan 50x90), belägen 3 km från Torps järnvägsstation. Publikrekord 1945
med 100 åskådare.
Nuvarande styrelse: Douglas Carlsson, ordf., Bertil Karlsson v ordf., Lennart Johansson sekr., Gunnar Olsson v
sekr., Harry Carlsson kassör, Bertil Johansson och Sven Johansson suppleanter, Uno Lignell och Erik Karlsson
revisorer, Allan Johansson materialförvaltare.
Föreningen bildades 4/4 1944 av nuvarande ordförande, sekreterare och kassör samt revisorn Erik Karlsson och
materialförv. Allan Johansson.
Då de idrottande pojkarna i trakten ej hade någon tränings- och tävlingsplats att tillgå och ingen organiserad

idrottsrörelse fanns, sammankallade man alla intresserade för bildandet av en idrottsförening, vars första mål
blev att finna en lämplig idrottsplats. Till en början fick man disponera mark, som uppläts av pastoratet.
Emellertid har ett grustag för varje år kommit att sträcka sig allt närmare planen, varför den nuvarande styrelsen
tillsatt en idrottsplatskommitté.
Den dominerande grenen har varit fotboll, men på grund av brist på lämplig plan har man ännu ej kunnat
deltaga i någon serie.

Historik över Hols IF 1944-1973
1944 står som startår för Hols IF. Då togs initiativet till bildandet av föreningen. Året efter anslöts föreningen
till RF och 1947 skedde debuten i det ordinarie seriesystemet. Man spelade i div VIII, Alingsåsserien, och
lyckades bland annat i premiärmatchen besegra seriens storfavoriter, IK Friscopojkarna.
Hösten 1949 aktualiserades idrottsplatsfrågan. SJ:s grustag kapade åt sig mer och mer av fotbollsplanen, en
ljunghed norr om Hols kyrka. Planfrågan löstes i och med att man fick disponera ett markområde tillhörigt
Bäne allmänning och hösten 1950 togs den nya planen i bruk, den plan som fortfarande är klubbens
hemmaplan. 1952 kunde ett B-lag för första gången anmälas till seriespel. Under våren och sommaren knöts så
många ny spelare till föreningen att materialet gott och väl räckte till två lag. Samma år bytte Hols IF
klubbdräkt. Den blå-vita kombinationen som dittills använts byttes till den alltjämt brukade gul-svarta dressen.
Året 1956 blev ett märkesår. Vid seriens slut återfann man Hols IF i toppen på Nossebroserien. Föreningens
första serieseger kunder inregistreras tolv år efter starten.
1964 var jubileumsår. 20 år hade förflutit sedan starten den 30 april 1944. Jubileet celebrerades bland annan
med en fotbollsturnering mellan klubbarna inom kommunen. Den vanns av Östadkulle SK som i finalen slog
hemmapojkarna med 3-2. Över förväntan lyckades det juniorlag som 1965 prövade på seriespel. I hård
konkurrens blev det en fjärdeplats i Alingsåsortens juniorserie.
Fotbollsåret 1966 var framgångsrikt. I hård kamp med Larvs FK hemmaförde A-laget div VII Nossebroserien.
1967 tillhörde laget div VI Trollhätteserien. Laget hade så när hemfört även denna serie. slutligen blev det en
tredjeplats och det räckte till avancemang till div V.
Sedan dess har Hols IF konsoliderat sin ställning som ett gott div V-lag. Undantaget var föregående år då laget
med nöd och näppe undgick degradering. En stark satsning har skett på ungdomssidan. Från och med i år har
klubben därför tre ungdomslag. Tidigare satsade man på ett C-lag, men inriktningen på ungdomsidrotten har
visat sig vara mer värdefull, både för klubben och för berörda spelare.
Från och med 1968 har föreningen satsat på ett damlag. Denna satsning måste betecknas som mycket lyckad.
Damerna prövade på seriespel 1969, och åren 1971 och 1972 har laget hemfört Herrljunga damserie. Detta år
återfinns damerna därför i Västergötlands elitserie där de åtta bästa damlagen i västsverige håller till.
Utdrag ur Hols IF:s fotbollsprogram 1973.

Hols IF:s jubileumsskrift 1994.

Baksidan på Hols IF:s jubileumsskrift 1994.

Säven/Hol
Från 2011 spelar Sävens BK och Hols IF med ett gemensamt herrlag i Västergötlands Fotbollförbunds
seriesystem. 2011 var det div. V-spel för kombinationslaget, men 2012 återfanns man i div. VI, där det blev en
övertrygande serieseger i div. VI Alingsås. Matcherna har växelvis spelats på Hols IP och Sävevallen. 2012
blev även kombinationens U-lag blev seriesegrare i Alingsås C-reservserie.

Säven/Hols seriesegrande lag i div. VI Alingsås 2012
Stående från vänster: Lagledare Gerhard Ohlsson, Anders Jost, Erik Adolfsson, Fredrik Sundqvist, Joakim
Lidevi, Emil Carlsson, Jonas Andersson, Kristian Jost, Johan Eriksson, Jesper Lidevi, Jörgen Skoog. tränare
Claes Johansson. Knästående från vänster: Albin Andersson, Jesper Persson, Jonas Ek, Rasmus Langdell,
Pontus Hägg, Viktor Whass, Tommy Ohlsson, Daniel Enander, lagledare Lars Carlsson.
Hols IF 70 år
Det har spelats fotboll i Hol sedan mitten av 1930-talet. Matcher av vänskapskaraktär mot lag från angränsade
byar kan man läsa om i Elfsborgs Läns Tidning. Någon idrottsplats fanns inte utan matcherna spelades på en
åker i närheten av Torps järnvägsstation. Inte heller existerade någon organiserad förening vid den tiden.
Hols IF bildades officiellt den 30 april 1944 vid en träff som utlysts vid fotbollsplanen, som då utgjorde en
ljunghed, norr om kyrkan. Initiativtagare till föreningen var bröderna Douglas, Erik och Harry
Karlsson (klubbens förste ordförande), Stig "På Torp" Johansson, Uno Lignell, Erik
Berglund och Lennart Johansson (Lövgren). Den sistnämnde kom sedermera att vara en mångårig trotjänare
i klubben.
1945 anslöts föreningen till Riksidrottsförbundet och 1947 skedde debuten i det ordinarie seriesystemet, div.
VIII, Alingsåsserien. I premiären lyckades man besegra seriens storfavorit, IK Friscopojkarna.
Idrottsplatsen var i högsta grad primitiv. Allt vad som nuförtiden betraktas som självklara bekvämligheter
saknades då varken omklädningsrum, el eller vatten fanns. Planen låg dessutom cirka två kilometer från
närmaste bilväg. Därför var cykel det lämpligaste transportmedlet. Bilburna spelare och besökare fick finna sig
i en längre promenad till matcharenan. Fotbollsplanens ena kortsida gränsade till ett stort grustag. Det var
ofrånkomligt att bollen emellanåt gick över skyddsnätet och rullade ner för slänten i grushålan. Då reservboll
inte var vanligt på denna tid fick spelet avbrytas i flera minuter för upphämtning av bollen.
I slutet av 40-talet togs initiativ till en ny, mer centralt belägen, idrottsplats. Klubben införskaffade mark
belägen vid den stora landsvägen (numera E20). Den nya planen var spelklar till höstomgången 1950. Än idag
har Hols IF sin verksamhet på denna plats och successivt har anläggningen utvecklats till en komplett
sportanläggning, med klubbhus, två gräsplaner, sjumannaplaner och en grusplan med elljus.
Hols IF var 1969 först i trakten med en ändamålsenlig klubblokal, med omklädningsrum, samlingssal och kök.
Hols motell, på motsatta sidan av landsvägen, skulle bygga nytt och det gamla motellet var till salu. Klubben
förvärvade lokalen som försågs med hjul och rullades i befintligt skick över landsvägen och placerades på den
gjutna grunden. Denna lokal utgör än idag en del i den nu utbyggda klubblokalen.

Fotboll har varit den dominerade sporten i Hols IF. Emellertid har det sporadiskt förekommit andra sporter som
allmän idrott (terränglöpning), skidor, bandy, bordtennis och handboll.
Klubbens storhetstid inföll på 70-talet. Herrlaget som under alla år huserat i de lägre divisionerna avancerade
1973 till div. 4, den högsta distriktsserien. Laget bestod av en stomme spelare som var samspelta sedan många
år i femman. Som populär tränare rekryterades Kent Holm, med mångåriga meriter från div. 2-laget Alingsås
IF. Han blev en injektion som fick hela laget att utvecklas ytterligare. Kulmen på den fyraåriga div. 4-sejouren
nåddes 1976 då Hols IF blev tvåa i serien med chans på serieseger, och således avancemang till trean, långt in
på höstsäsongen.
I samband med klubbens 40-årsjubileum introducerades en turnering i Vårgårda Sporthallsom blev en succé
och början på en lång tradition. Turneringen, som alltid arrangeras på Trettondagen, avgjordes i år för 31:a
gången. 18 lokala lag deltar. Varje match inleds med straffläggning (ishockeystraffar) där lag som spelar i lägre
division får en extra straff för varje division som skiljer lagen emellan.
Hols IF:s starke man var Egon Sohlberg (1922-92). Han var en synnerligen hängiven idrottsledare och hans
engagerande ledarskap bidrog starkt till klubbens utveckling både på och utanför planen. Inte minst i samband
med den framgångsrika perioden under 1970-talet. Egons ledarbana ändades 1977 av en plötslig sjukdom. Med
den envishet som präglade Egon kom han dock tillbaka och gjorde insatser för sin älskade klubb ända fram till
hans bortgång.
En annan engagerad, och färgstark, ledare var Stig Lummander (1932-95). Han innehade posten som
ordförande åren 1959 och 1962-1964. Under en lång period var han även lagledare och ungdomsledare. Han var
också ledamot i styrelsen för Alingsås Fotbollsallians samt hade uppdrag hos Västergötlands Fotbollförbund,
som ledamot i dess valberedning. Efter Hol-tiden var Lummander ordförande hos "ärkerivalen" Vårgårda
IK åren 1992-1994.
I slutet av 60-talet startade klubben ett damlag. Det var främst "fotbollsänkor" till herrspelarna som tog detta
initiativ. Ingen kunde då ana att detta var början till en fantastisk resa som slutade i rikets högsta serie under ett
par säsonger i slutet av 70-talet. Laget tampades då med Öxabäck, Jitex och Kronäng m.fl. storheter inom
svensk damfotboll. 1978 fick serien allsvensk status. Detta innebär att Hols IF tillhör den illustra skara
föreningar som ståtar med en plats i den svenska maratontabellen. Klubbens damsektion är numera vilande.
Damlagets absolut största profil var Karin Sjöblom. Hon debuterade i A-laget redan som 13-åring. Under hela
1970-talet var hon den dominerande spelaren. Karin spelade på alla platser i laget, även målvakt, men oftast
som libero. Ett taktiskt drag var att Karin började som målvakt men om matchen stod och vägde i andra halvlek
så gjordes ett målvaktsbyte och hon blev kedjespelare. Flera matcher avgjordes till Hols fördel genom denna
taktiska manöver. Vid flera tillfälle var hon också uttagen till Västergötlands distriktslag. 1980 bytte Karin
klubbadress till Stenkullens GoIK, som hon representerade fram t.o.m. 1995. Jämsides med fotbollen spelade
hon även handboll gör GIK Wasaiterna.
För Hols IF har det med åren, i likhet med många andra landsortsklubbar, blivit allt svårare att få
spelarmaterialet att räcka till. Därför har klubben inlett ett väl fungerande samarbete med grannklubben Sävens
BK, både på ungdoms- och seniorsidan. Detta borgar för en livaktig verksamhet även i framtiden.
ARNE JOHANSSON
F.d. styrelseledamot,
ungdomsledare och
spelare i Hols IF
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