Sävens Bollklubb
Historik från Vårgårda Idrottshistoriska Sällskap

Sävens BK 1938
Stående från vänster: Valter Segergren, Knut Svensson, Evert Nilsson, Gunnar Blomgren, David Leandersson,
Elof Claesson, Oskar Larsson, Harry Segergren. Knästående från vänste: Bertil Henriksson, Valter Claesson
och Érik Benjaminsson.
I maj 1938 spelas första seriematchen mot Bitterna i Herrljunga/Vedums pokalserie. Säven slutade tvåa i den
första serien.
Den första matchtröjan. (Tröjan ingår numera i Wårgårda
Idrottshistoriskla Sällskaps samlingar.)
Foto: Stig Sjögren

Protokoll fört vid sammanträde i Åred som hålles för
bildande av idrottsklubb den 19 november 1937.
§ 1. Klubbens namn bestämdes vara ”Sävens Bollklubb”.
§ 2. Var och en som önskar bli medlem har att erlägga: I
inträdesavgift 2 kr för seniorer och 1 kr för juniorer. I årsavgift
1 kr för seniorer och 50 öre för juniorer.
Så lät det när Säven BK bildades av ett gäng entusiaster i
Nårungabygden.
Till Säven BK:s förste ordförande valdes Enar Pettersson som
stannade till 1939.
Under hans tid hade klubben hunnit spela fotboll i
Herrljunga/Vedums pokalserie och slutade tvåa 1938.
Åren gick och först 1953 fick man klar dagens B-plan som då
utgjorde huvudplan för klubben. Detta blev ett lyft för

träningen och laget som nu började samla på sig seriesegrar i Vårgårdaserien.
Äntligen blev Sävevallen färdig och som nu är A-plan. Året var 1969 och själva anläggningen kostade upp
emot 100.000 kr. Av denna summan har klubben erhållit 25.000 kr av Vårgårda kommun och 5.000 kr av
Riksidrottsförbundet. Resten av pengarna skrapades ihop genom frivilligt arbete och genom bingo och lotterier.
Nästa steg i utvecklingen var 1977 när klubbstugan byggdes. Samtidigt som stugan stod färdig passade man på
att bjuda in till en jubileumscup, när nu klubben fyllde 40 år. Dessutom blev det klart att A-laget vunnit div. VI
Alingsåsgruppen i fotboll och därmed för första gången i historien tog steget upp till femman.
Även om fotbollen tog den mesta tiden hann klubben också med att färdigställa en tennisbana 1984.
En mycket populär fotbollsturnering blev Gabrielssons cup som startade 1988 och som fortfarande anordnas en
helg i augusti varje år.
Några personer i föreningen har belönats särskilt för sina insatser i föreningen.
En av dem är Ebbe Hägg som 1989 fick Västergötlands Idrottsförbunds förtjänstmedalj för lång och trogen
tjänst inom idrotten. Ebbe Hägg började redan 1950, 15 år gammal, att jobba med fotbollen. 1953 invaldes han
första gången i klubbens fotbollssektion. Han har varit styrelseledamot sedan 1958 där han bl a fungerat som
sekreterare och kassör. Han är för många känd som ”Mr. Säven”.
År 1993 tilldelades Ebbe, Svenska Fotbollsförbundets förtjänsttecken i silver. Några är senare, 1997 när
klubben fyllde 60 år blev Ebbe hedersmedlem i klubben och året efter tilldelades han Svenska
Fotbollsförbundets förtjänsttecken i guld.
Den förste medlem som blev hedersmedlem var Olof Gabrielsson som 1990 fick ta emot denna utmärkelse.
Olof var med och startade klubben 1937 och var kassör i 27 år (även den förste sekreteraren).
Nästa minnesvärda dag i klubbens historia var när Nårunga sporthall invigdes 1994. Genomförandet av bygget
var ett unikt samarbete mellan idrotts-föreningarna, kyrkan och Vårgårda kommun. På plats denna dag var
riksdagsman och vår lokala fotbollskändis Stig Bertilsson.
Källa: Vårgårda kommun 50 år 1952-2002, Cecilia Hägg
Sävens BK - milstolpar
1937… 19 november detta år bildades Sävens BK.
1938…i maj spelas första seriematchen mot Bitterna i Herrljunga/Vedums pokalserie. När den var färdigspelad
hade Sävens BK blivit tvåa i den första serien. Pokalerna finns än idag i klubbstugan.
1942/1943…färdigställs den första lokalen, en bastu.
1948…Sävens BK förtsa serieseger ”Vänskapsserien”.
1953…gjordes dagens B-plan i ordning.
1954/1955… deltog Sävens BK för första gången i en serie sanktionerad av Västergötlands Fotbollsförbund.
1956/1957…blev det serieseger för Sävens BK i ”Nossebroserien”.
1963… blev det serieseger för Sävens BK i ”Vårgårdaserien”.
1969… blev dagens A-plan färdig.
1977… byggdes klubbstugan. På senare år har den byggts till ytterligare.blev det serieseger för Sävens BK i
”Alingsåsgruppen”.
1980…blev det serieseger för Sävens BK i ”Vårgårdagruppen”.
1981…blev det serieseger för Sävens BK B-lag i ”Vårgårda reservserie”.
1984…färdigställdes tennisbanan. Blev det serieseger för Sävens BK B-lag i ”Borås norra reservserie”.
1985… debuterade Sävens BK som campingvärdar. Blev det seriesteger för Sävens BK B-lag i Borås norra
reservserie.”
1986… blev Sävens BK text TV:s lag i TV (4 år). Samma år invigdes den nya tennisbanan.
1988…var det premiär får Gabrielsson CUP, som blev en stor succé.
1990…fick Olof Gabrielsson äran att bli den förste Hedersmedlemmen i Sävens BK. Han var med och startade
klubben 1937 och var kassör i 27 år. Han är fortfarande aktiv genom att han sponsrar Gabrielsson CUP varje
år.
… deltog för första gången Sävens BK tennis i en serie.
… blev Ebbe Hägg Årets KA Rosanders stipendiat.

1992…blev det serieseger för Sävens BK i tennis div. 4 norra.
1993… tilldelades Ebbe Hägg Svenska Fotbollsförbundets Förttjänsttecken i silver.
… Allan Brunnegård tilldelades Alingsåsalliansens ungdomsledarstipendium.
1994…invigdes den nya Sporthallen i Nårunga. Sävens BK Innebandy deltog för första gången i seriespel.
… deltog för första gången Säven BK i innebandy i en serie.
1995…Sävens BK 1:a i ”ICA Hallen CUP” i Fristad.
1996…Sävens BK ungdom ”Bästa KLUBB Annelunds Fotboll CUP”.
… Sävens BK innebandy 1:a i ”Cup-5:an” i Timmele.
… blev det serieseger för Sävens BK B-lag i ”Vårgårda reservserie”.
1997…blev det serieseger för Sävens BK A- lag i Boråsgruppen.
… blev Ebbe Hägg Hedersmedlem i Sävens BK som nr. 2.
1998…tilldelades Ebbe Hägg Västergötlands Fotbollförbunds förtjänsmedalj i guld.
… tilldelades Ebbe Hägg Svenska Fotbollförbundets förtjänsttecken i guld.
… blev det serieseger för Sävens BK B-lag i ”Alingsås reserverie”.
… kvalspelade Sävens BK till div 4.
1999…blev det serieseger för Sävens BK A-lag div 5 ”Västra Älvsborg”.
2000…blev det serieseger för P 12 i Gabrielsson Cup.
… blev det serieseger för Sävens BK B-lag i ”Mellersta Älvsborgs Reservserie”.
… blev det serieseger för P 14 tilsammans med Hol´s IF.
2004… invigning av tillbyggnaden av klubbstugan.
2006…serieseger i div 5.
2007…spelar i div 4 och når bästa placering någonsin.
Källa: Sävens BK Jubileumstidning 1937-1997.
2011...Sävens BK och Hols IF inleder samarbete på seniorsidan och deltager med ett gemensamt lag i VFF:s
seriesystem.
2012...Sävens BK firar 75-årsjubileum. Bästa presenten - seriesegern i div. VI Alingsås för Säven/Hol. Det blev
även serieseger för kombinationens U-lag i Alingsås´C-reservserie.
2015...Sävens BK:s innebandylag blir seriesegrare i div. IV.

SBK:s jubileumstidning 2012.

Mer fakta
Klubbens färger: Blå/vitt.
Blev medlem i Västergötlands Idrottsförbund 1939.
Klubben består av en huvudstyrelse, ungdoms-, fotbolls-, innebandy- och bastusektion.
På 1940-talet fanns även bandy med på programmet.

Första seriesegern: 1948 i "Vänskapsserien"
Stående från vänster: Bernt Hägg, Harry Segergren, Torsten Evertsson, Rune Jansson, Karl-Erik Bergendahl
och Arne Johansson. Knästående från vänster: Karl-Erik Elmander, Valter Karlsson, Olle Andersson, Olof
Jansson och Oscar Larsson.

Serieseger i Nossebroserien 1956/1957
Stående från vänster: Arne Linusson, Ebbe Hägg, Bernt Hägg, Stig Hägg, Mats Erntsson och Bengt
Brunnegård. Knästående från vänster: Torsten Evertsson, Tage Johansson, Olle Andersson, Lars Andersson,
Gunnar Jansson.

Från Sävens BK:s jubileumstidning 2012.

Från Sävens BK:s jubileumstidning 2012.

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.
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