Lite tidig historik Töreboda IK, från jubileumsskrift 1947
Någon gång i högsommartid år 1907 stego
två ynglingar, målare till yrket, av tåget i
Töreboda. En av dessa bar namnet Robert
Wilsson, och han hade ett stort intresse —
idrotten. Han träffade snart en del andra
ynglingar från platsen med samma intresse
och tillsammans började dessa idka idrott.
Det blev ganska primitivt till att börja
med, både vad beträffar banor och redskap,
men intresset fanns, och det var det väsentliga. Någon gång i juli månad kommo dessa ynglingar, som höllo på med idrottsutövandet, överens om att utlysa ett möte
för att bilda en idrottsförening.
En yngling vid namn Sven Bolinder
(numera pensionerade sotarmästare Bolinder) fick i uppdrag att utskriva inbjudningsaffischer. Den då 19-årige Robert
Wilsson var utsedd att hålla inledningstalet. Mötet kom till stånd, och snart var Töreboda Idrottsförening, som den då hette,
bildad.
Wilsson blev dess förste ordförande. En
kaféidkare Larsson blev kassör och hr Sven
Bolinder sekreterare.
Så började idrotten taga fart. Kanalbanken
blev löparbana, något som den fortfarande
får tjänstgöra som, och utanför mek. verkstaden utövades hopp och kast Vintertid
förhyrdes en lokal i mekaniska verkstaden
och tränades mest atletik och gymnastik.
Om man startade under mycket blygsamma förhållanden, så lyckades man genom
god sammanhållning och ett aldrig sviktande medlemsintresse inom kort tid skapa en
god ekonomisk ställning, trots att medlemmarna bestod till största delen av yngre,
lågt avlönade arbetare.
Bland medlemmar från denna tid, som
ännu äro verksamma inom köpingen, kan
nämnas P. H. Johansson, Artur Jonsson,
Georg Karlsson, Carl Andersson och Oskar
Lundgren.
Under denna första tid diskuterades även
anläggandet av en tennisbana och uppsättande av ett fotbollslag. Då fotbollsträningen kom till stånd, bedrevs den på den dåvarande marknadsplatsen (till en del den tomt
å vilken missionskyrkan sedermera byggdes). Varje kväll samlades medlemmarna
till intensiv träning.
Det första fotbollslaget bar samma dräkt
som det segerrika Djurgårdslaget, nämligen
långrandiga svart-blå tröjor, mörkblå byxor
samt svarta strumpor med vita ränder.

Fotbollen kommer i gång.
Under år 1909 spelade föreningen sin första s. k. »vänskapsmatch». Det var mot
Katrinefors lag. Resultatet blev ett nederlag
med siffrorna 3-1. Spelet var på den tiden
mången gång allt annat än vänskapligt,
motspelaren var många gånger mera eftertraktad än bollen.

Töreboda 1 F:s fotbollag år 1909
Från vänster till höger i övre raden: Erik Lidström (civilklädd), Erik Scholl, Gunnar
Löfgren, P. H. Johansson och Sven Bolinder: i andra raden: Ernst Olsson, Nils Runberg. Gunnar Lundqvist, Carl Andersson och Gustav Andersson
Nedre raden: David Johansson. Gunnar Johansson och A. Sköldberg. Det var detta lag
som spelade första matchen mot Katrinefors. Sven Bolinder var domare i matchen.
Hur Töreboda IF:s lag såg ut på den tiden,
framgår av ovanstående bild.
Någon tid efteråt vann laget en uppmärksammad seger över ett lag större skolpojkar
i Skövde.
Det första uppvaknande intresset synes så
småningom ha ebbat ut och föreningen
tynade mer och mer bort under första
världskriget.
Då inga böcker finnas förvarade från denna
tid, är det svårt att få en verklig överblick
över föreningens verksamhet under en period fram till 20-talet. Det förekom dock
sporadiska livstecken från föreningen då
och då. Sålunda delteg ett stafettlag i en
stadslöpning i Mariestad hösten 1918 och
belade 3:dje plats. Detta tredjepris är det
första pris föreningen erövrat och som finnes förvarat.
Omkring 1920 kom fotbollen åter igång på
allvar. Töreboda idrottsklubb, som namnet
nu var, ombildades detta år enligt den första protokollsbok, som finnes förvarad. Det
var på sammanträde den 8 mars 1920. Detta och de följande åren präglades av ett
livligt fotbollsintresse, och laget gjorde
många goda matcher.
Nämnas kan en match i Kumla mot därvarande Kamratförening, som var Närkesmästare. Denna match klarade TIK med ett
uddamålsnederlag.

Vidare spelades en del seriematcher under
denna period. Det var lag från Töreboda,
Hova, Sjötorp och Katrinefors som deltog i
denna serie.
Klubben fick även igång både B- och juniorlag under åren 1921-22. Bland spelare
från denna tid, som voro av bättre klass,
kan nämnas: Backparet Karl Lindström och
Arvid (Ojen) Karlsson, en målvakt vid
namn Vinqvist, centern Tore Ahlfors och
halvback Gustav Johansson.
1923 började oroligt. Kamratskapet blev
sämre i det att dåvarande A-laget började
ställa fordringar, som styrelsen ej kunde gå
med på med följd, att efter ett stormigt
möte de flesta A-lagsspelarna bröt sig ur
klubben och så småningom bildade en egen
förening med namnet Idrottsföreningen
Kamraterna.
Denna förening kom dock aldrig att framträda inför allmänheten och dog snart ut.
Marknadsplatsen, som hittills utgjort klubbens idrottsplats, blev nu stympad genom
att en del tomter såldes, bl. a. till den nuvarande Missionskyrkan. Detta var ett problem, som icke var så lätt att lösa, men
samma år på hösten inköptes av Aug. Pettersson, Tomten, ett markområde som sedermera blev klubbens idrottsplats fram till
i dag. Fotbollen var fortfarande den dominerande sporten, men något ordnat matchprogram var det inte förrän år 1929, då

klubben kom med i Förbundets seriesystem.
Den fria idrotten var däremot svår att få
igång riktigt på allvar. Det var mest träning
och då och då någon lokal landsvägslöpning.
År 1927 var ett 4-mannalag terränglöpare
med i Heimers terränglöpning i Lidköping,
dock utan att nå någon placering.
År 1924 erövrades de första idrottsmärkena
i Töreboda. Den fria idrotten har alltsedan
dess fört en tynande tillvaro, ibland har det
kanske varit något livligare deltagande men
några verkliga resultat har aldrig uppnåtts.
Det har anordnats terränglöpningar, och
den största som klubben anordnat var Skaraborgsmästerskapet år 1933 med 100-talet
deltagare. En ur organisationssynpunkt lyckad tävling, som fick högsta betyg av såväl
deltagare som förbundsledning, vilket visar
att klubben inte saknat medlemmar med
organisationsförmåga. Klubben har vidare
deltagit i stafetter på olika platser samt på
senare tid i krets- och Skaraborgsmästerskapen med skiftande framgång. En gren
inom vilken klubben haft en del framgång-

En startbild från terrängmästerskapet.

ar är skidsporten, där vi under senare år
haft en del goda pojkar, i synnerhet juniorer. som har hävdat sig bra och till klubben
hemfört en del priser.

tergötlands Fotbollsförbunds serier. Början
gjordes i Västgötaserien div. III, som år
1931 gjordes om och fick namnet Nordvästserien. I denna serie fick laget kämpa
länge och väl. Det dröjde ända till 1938
Seriefotbollen börjar.
innan man slutligen stod som seriesegrare
Är 1929 kom T1K:s fotbollslag med i Väs- och kunde få uppflyttning.

Några idrottsdata.
1907
1909
1918

på sommaren bildades Töreboda Idrottsförening.
spelade föreningen sin första fotbollmatch. Det var mot Katrinefors IF och resulterade i förlust för Törebodalaget med 3-1.
deltog föreningen för första gången i en friidrottstävlan. Det var en stafettlöpning i Markstad och erövrade där sitt första
pris. Dess placering blev 3:dje plats.
1920
ombildades föreningen och fick namnet Töreboda Idrottsklubb.
1920-22 var fotbollen framgångsrik och klubben hade då både B- och juniorlag och många matcher spelades under dessa år.
1923
på vintern detta år uppstod en schism inom klubben, varvid en del medlemmar bröt sig ut och bildade Idrottsföreningen Tö
rebodakamraterna. Samma år på hösten inköptes den nuvarande idrottsplatsen.
1924
erövrades de första idrottsmärkena på Töreboda idrottsplats.
1929
kom klubben med i Förbundets seriesystem och startade i Västgötaserien div. III.
1931
ombildades serierna och klubben fick spela i nordvästserien.
1933
stod klubben som arrangör för Skaraborgsmästerskapet i terränglöpning.
kom B-laget med i seriespelet. Samma år fick även ett juniorlag spela fyra matcher,
tog klubben upp bandy på programmet och ett flertal matcher spelades.
1938
vann A-laget för första gången serieseger i Nordvästserien genom att i sista matchen besegra Gullspångs IF med 13-0 och
vann därmed serien på målkvot före Mariestads BK.
startade B-laget i Förbundets serier och kom med i Nordvästserien då A-laget flyttades upp till östra Skaraborgsserien, och
spelades de första korperationsserierna i Töreboda.
1939-40 genomförde A-laget Norra Skaraborgsserien utan att ha förlorat någon match och vann därmed serien överlägset. Laget
flyttades hösten detta år upp i Norra elitserien.
1941
uppflyttades A-laget till Norra Västgötaserien på grund av seriernas omläggning, och
hade klubbens Teateramatörer sin första premiär
1942
firade klubben 35-årsjubileum.
1943
förlorade klubben Västgötaserien serien och flyttades ned till Skaraborgsserien och
inköpte klubben Järnebergsparken.
1944
togs pojklagsfotbollen upp på programmet.
1945
fick klubben sitt första mästerskap i fotboll. Det var juniorlaget som genom ett glänsande spel erövrade länsmästerskapet i
fotboll genom att i finalen besegra IF Heimer, Lidköping, på Framnäs.

