Södra Härene Idrottsförening
Historik från Vårgårda Idrottshistoriska Sällskap

Scoutgården i Vårgårda, där Södra Härene IF, sedan februari 2009, hyr övervåningen för sin klubblokal.
Tidigare hade föreningen haft klubblokaler på Klockarebolet (september 1982- augusti 1995) och hos
trävaruaffären på Wallentinsvägen (september 1995-januari 2009).
Foto: Irene Lennstrand

Den 25 september 2010 blev SHIF:s herrar klara seriesegrare i div. V, trots att en spelomgång ännu återstod.
För första gången i klubbens historia blev det därmed avancemang till div. IV för herrlaget. På bilden ser vi
glada SHIF:are efter slutsignalen i matchen mot Elmer-Fåglum FK, som man vann med matchens enda mål,
inslaget av veteranen, Martin Dahlberg.
Foto: Ludvig Johansson/Alingsås Kuriren

Under nästan hela 1990-talet, och flera år in på den nya seklet, hade SHIF ett stabilt div. III-lag på damsidan.
Här en uppställning från jubilueumsåret 1999. Stånde från vänster: Tränaren Ronny Nordström, Karin Sörlin,
Sandra Vadström, Ulrika Karlsson, Marie Helgesson, Anna Liljeäng, Lina Lomberg, Jennie Gillqvist, Marie
Karlsson, tränaren Fredrikh Ekelund. Knästående från vänster: Eva Alfredsson, Camilla Max, Marie Gillqvist,
Maria Carlsson, Angelica Bertilsson.
Fotot från SHIF:s jubileumsskrift 1999.

Södra Härene IF:s första fotbollslag 1929
Stående från vänster: Anton Mattsson, Per Yngve, Östen Bengtsson, Allan Lindstedt, Bertil Johansson och
Gustav Fäldt. Bakre raden sittande från vänster: Sten, Erik och Karl Yngve. Främre raden fån vänster: Gunnar
Ringholm, Valter Nyberg och Sven Johansson.

Föreningen bildades redan den 3 juli 1929
Ur stadgarna kan man läsa: ”att föreningen har till uppgift att genom utövande av idrott höja intresset för
densamma och utbilda goda idrottsmän samt verka för en god kamratanda". 40 medlemmar anslöt sig vid denna
träff.
Medlemmarna byggde en dansbana i Granhagen (på Ribbingsbergs mark, nuvarande idrottsplatsen), en
fotbollsplan anlades här i mitten av 1930-talet. Festerna gav ett bra tillskott i kassan.
Men på grund av krig och beredskapstider, så upphörde föreningens verksamhet på 1940-talet. Hösten 1945
hölls den sista festen i "gamla" föreningens regi. Medlemsantalet var 19 st.

Tidningsannons 1940.

Lagbild från 1930-talets början. Spelarna är iförda svarta tröjor med gula kanter vid hals och ärm. Bakre
raden från vänster: Erik Johansson, Sven Gustavsson, Danielsson, Gösta Johansson ? och Algot Videgren.
Bakom målvakten: Folke Johansson ?. Främre raden från vänster: Harry Videgren, Bertil Johansson, Nils
Cäker, Samuel Hermansson och Helge Fält.

Den 20 september 1949 ombildas föreningen. I dag räknar man detta datum som startdatum.
Idrottsplatsens namn är Granhagen, belägen i norra delen av Södra Härene, vid gränsen mot Skaraborg.
Föreningen har även fotbollsplan och klubblokal i Vårgårda.
Ur 1949 års stadgar: Föreningen har till ändamål att genom utövning av idrott och
friluftsliv verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamratoch idrottsanda.
1950 ansluter sig klubben till Västergötlands Idrottsförbund. Medlemmar - 25.

Föreningen var från början aktiv och hade påverkan på livet i bygden. Inte minst genom de återkommande
festerna och revyerna som hölls i Granhagen och i skolan.
Det fanns även ett Södra Härene Skol-IF som var anslutet 1950 med 20 medlemmar.
Verksamhet:
Fotboll - herr-, dam- och flicklag. Ungdomsverksamheten är helt inriktad på flickfotboll. Sedan mitten på 1980talet har en överenskommelse träffats med Vårgårda IK, som innebär att VIK tar hand om pojkfotbollen och
SHIF handhar flickfotbollen i området. (Denna uppgörelse upphörde 2000, då VIK återinförde dam- och
flickfotboll på pogrammet. I samband med detta började SHIF även med pojkfotboll.)
Bordtennissektion 1951-1964.
Skidsektion 1974-2002.
1997 har föreningen 515 medlemmar och 2002, 483 medl.
1999 firades 50-årsjubileum och en jubileumsskrift trycktes.
Källa: Södra Härene IF:s arkiv, Vårgårda Föreningsarkiv.

SHIF:s jubileumsskrift 1999.

Historik år 2002
Södra Härene Idrottsförening har existerat sedan 1929 och haft fotboll som huvudinriktning, men även skidor
och bordtennis har funnits på programmet. Visserligen upphörde föreningen under andra världskriget, såsom
många andra föreningar, men den ombildades 1949 och många gamla medlemmar blev aktiva i den nya.
Under alla år som föreningen funnits har den burits fram av eldsjälar som aldrig låtit elden slockna. Idag finns
starka personligheter och profiler som brinner för sitt Södra Härene IF såsom Magnus Karlsson, Stig Bertilsson,
Yngve Carlsson och Håkan Robertsson, för att bara nämna några.
Då Bert Martinsson startade den ombildade föreningen och blev den förste ordföranden vid årsmötet den 30
januari 1950 klubbades också medlemsavgiften. Summan blev hela tre kronor, damer och barn under 15 år fick
betala en krona. Då hade föreningen runt ett tiotal medlemmar, idag har den drygt 500.
Trots att avgifterna har höjts under årens lopp är det svårt för föreningen att klara sin ekonomi. Utan
sponsormedel från ett 60-tal företag, bland andra Union AB, Förenings-Sparbanken, Carl Johanssons
Järnhandel, Alingsås Kuriren, La Stalla med flera, skulle det vara mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att

hålla föreningen vid liv. En annan mycket stor hjälp som gör att medlemsavgifterna kan hållas nere är
försäljningen av julkalendrar och bingolotter samt kommunala bidrag.
Magnus Karlsson är föreningens ordförande sedan 4 år tillbaka. Han är, liksom sina föregångare på posten,
mycket aktivt arbetande. Förutom ordförandeskapet tränar han flickfotbollslag tre kvällar i veckan och spelar
dessutom själv i B- och C-laget.
Det som mest fascinerar dagens ordförande är hur stadigt föreningens vuxit från starten och den väl fungerande
ungdomsverksamheten.
Dam- och flicklagen är en stark och framförallt under 1990-talet växande del i föreningen. Grunden till den
organiserade dam- och flickfotbollen lades 1973 då Marie Johansson och Gitt Thorild ville pröva på fotboll i
organiserad form. Men redan på mycket tidigt 50-tal fanns det kvinnor med. De första pionjärerna hette IngaBritt Andreasson, Gull-Britt Eriksson och Gerd Gustavsson.
Ungdomsverksamheten har varit till stor del inriktad på flickfotboll men våren 2003 startar föreningen ett P8
lag, vilket började sin fotbollsbana i "Björnligan". Kanske kommer det att födas fler fotbollsstjärnor från
"Björnligan" som startades 1999. Denna liga består av både pojkar och flickor i åldrarna 5-7 år som vill lära sig
fotbollen genom lek.
Föreningens och dagens ordförande har som framtidsdröm att på sikt skall kunna få till en egen anläggning i
Vårgårda tätort med ett bra klubbhus och en stark ekonomi. Idag spelar och tränar man på två olika ställen.
Samtliga ungdomslag både tränar och spelar sina matcher på Sundolittvallen medan Granhagen är en ren
matcharena för föreningens seniorlag.
På Sundolittvallen har föreningens många duktiga flicklag genom åren spelat. Ett av det bästa var flicklaget
med spelare födda 1983. Dessa flickor var föreningens mest framgångsrika flicklag genom tiderna. De kom trea
i Gothia Cup (1996 i grupp F13), tog en andraplacering i DM innomhus och dessutom deltagit i SM-slutspel.
Dagens herrlag spelar i div V och föreningens damlag har avancerat, genom mycket bra spel, till div III.
Det finns en mängd duktiga spelare som tillhört föreningen genom åren. Från damsidan märks Cecilia Stål som
idag spelar i Holmalunds IF, som ligger i div I. På herrsidan finns genom åren ett flertal riktigt duktiga spelare,
däribland Tore Bertilsson och Dennis Wennström.
Källor: Magnus Karlsson, Stig Bertilssons ”Södra Härene IF 50 år 1949-1999". Sammanställt av Anjakarin
Bussqvist. "Vårgårda kommun 50 år 1952-2002".

Serieseger i div. V
2010 blev SHIF:s herrar seriesegrare i div. V och därmed klara för spel i div. IV. Så högt upp i seriesystemet
hade herrlaget aldrig tidigare spelat. Tyvärr blev denna sejour endast ettårig, och året därpå var man tillbaka i
div. V. Som om inte detta var nog, blev det även degradering till div. VI efter 2012 års säsong.
Björkvallen
Under 2010 tecknade SHIF ett arrendeavtal med Vårgårda kommun om disponering
av Björkvallen (grusplanen vid Sporthallen). Under våren och sommaren 2010 byggde man om anläggningen
till en konstgräsplan. Den officiella invigningen ägde rum den 30 april 2011. Sedan februari 2009 har man även
inrymt sin klubblokal i Scoutgårdens övervåning, som hyrts ut av Vårgårda Scoutkår. Därmed har föreningen
fått ytterligare en anläggning, som komplement till klassiska Granhagen.

Södra Härene IF:s A-lag jubileumsåret 1999
Stående från vänster: Lagledare Jan-Anders Johansson, lagledare Magnus Karlsson, tränare Mikael Gustavsson,
Glenn Andersson, Henrik Sanaksenaho, Jonas Jonsson, Stefan Johansson, Thomas Andersson, Martin Karlsson,
Christer Alexandersson, Johan Granath. Knästående från vänster: Tommy Alexandersson, Emil Karlsson, Björn
Samuelsson, Martin Kauhanen, Henrik Carlsson, Magnus Gustavsson, Fredrik Moesby, Johan Moesby.
Foto från SHIF:s jubileumsskrift 1999 (Stig Sjögren).

Södra Härene IF:s A-lag 1978
Stående från vänster: Stefan Stål, Curt Sjöberg, Stig Bertilsson, Göran Helmersson, Dennis Wennström, Yngve
Carlsson, Lennart "Oskar" Karlsson, lagledare Lennart Carlsson. Knästående från vänster: Spelande tränaren
Ove Jensen, Jonny Johansson, Roger Brännström, Tomas Knutsson, Leif Johansson, Sören Svantesson.
Foto från SHIF:s jubileumsskrift 1999.

Södra Härene IF:s A-lag 1967
Stående från vänster: Lars-Ove Ekman, Berny Hjelm, Bernt-Erik Larsson, Curt Sjöberg, Karl-Erik Sahlkvist,
Inge Mattsson, Tore Bertilsson. Knästående från vänster: Åke Gerhardsson, Villy Sjöberg, Leif Larsson, Stig
"Hova" Johansson, Christer Backman, lagledaren Torgny Andreasson.
Fotot från SHIF:s jubileumsskrift 1999

Södra Härene IF:s A-lag 1966 (här i B-lagets dräkter)
Stående från vänster: Curt Sjöberg, Håkan Håkansson, Olle Lennstrand, Kenneth Larsson, Carl Nyman, Berny
Hjelm. Knästående från vänster: Bernt-Erik Larsson, Roger Andersson, Leif Larsson, Rustan Eriksson, Christer
Backman.
Foto från SHIF:s jubileumsskrift 1999.

Skidåkare från SHIF på träningsläger i Idre, i december 1987. Från vänster: Henrik Hermansson, Evert
Josefsson, Olavi Ylläsjärvi och Kurt-Ove Gustavsson.
SHIF:s skidveteran, Evert Josefsson, i aktion under
sitt 30:e Vasalopp 2000. Evert blev därmed medlem
i Vasaloppets exklusiva Veteranklubb, som nr 275.

Olavi Ylläsjärvi, SHIF:s mest meriterade skidåkare,
som bl.a. har flera DM-tecken i prissamlingen. Även
duktig Vasaloppsåkare, med 4.40,00 som bästa åktid
(1983). Bilden är från Vasaloppet 1985.

Efter skidsektionens nedläggning 2002 har Evert Josefsson och Olavi Ylläsjärvi representeratOK Kullingshof.
Evert har t.o.m. 2014 fullföljt Vasaloppet 44 gånger!
Medlemmar ur SHIF:s
skidsektion lastar returpapper
vid pappersdepån i Degrabo
den 1 april 1989. Från vänster
ser vi: Lennart Gustavsson,
Kjell Andersson och Evert
Josefsson.
Från slutet av 1970-talet t.o.m.
januari 1999 finansierade
skidsektionen sin verksamhet
med bl.a.
returpappersinsamling. Från
början hade man en depå i
Södra Härene (Fötene
Järskagården), senare var
depån förlagd i Degrabo.
Foto: Stig Sjögren

Vasaloppet 1994. SHIF:arna, Stig
Sjögren (t.v.) och Hans-Ove "Hoa" Aronsson,
vid ett "privat tankningsuppehåll" en knapp
mil från målet i Mora.
Foto: Lisbeth Aronsson

SHIF:s pappersdepå i Degrabo. 1990-talet.
Foto: Stig Sjögren

Säsongen 1960-61 deltog SHIF med ett bortennislag i Västergötlands BTFB:s seriesystem. Hemmamatcherna
spelades i Eggvena bygdegård. På bilden ser vi tre av lagets spelare. Från vänster: Gösta Gustafsson, Lennart
Martinsson och Bertil "Jonas" Johnsson.
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