Trädets IF (historik från Åsarp-Trädets FK hemsida)
1920- och 1930-talet kom att bli de decennier då idrotten fick sitt stora genombrott ute i bygderna. Flertalet av våra lokala
idrottsföreningar bildades under denna tid, sedan ett växande idrottsintresse fått till följd att det blev naturligt att bilda
föreningar för att mer organiserat samlas kring en gemensam sak.

Just på detta sätt tillkom Trädets IF. Tidningsnotiser och "muntliga traditioner" berättar om att fotbollsmatcher spelades i
Trädet redan 1917 och att olika former av idrott bedrevs under hela 1920-talet. 1931 vad det dags- tiden var mogen för en
idrottsförening.

Denna fick namnet IF Sparta, men redan året därpå ändrades namnet till Trädets IF. Det kan vara på sin plats att erinra om
hur den första styrelsen var sammansatt: Ordförande Martin Johansson, vice ordförande Olle Rylander, sekreterare Valter
Andersson, kassör Th Gunterberg och klubbmästare Rolf Ekberg. Suppleanter var Henning Alström och Gösta Sandahl.

Fotbollen har utgjort "den röda tråden" i Trädets IF genom åren. Fotboll har bedrivits sedan starten med undantag för ett
uppehåll under de första åren på 1940-talet.

Det var just under denna tid som idrottsplatsen Vallensås kom till. Tidigare hade det spelas fotboll på Trädets gård och
Tummarps gård. Vallensås togs i bruk i Augusti 1942 och är sedan dess centrum för fotbollen i Trädet. Samma år debuterade Trädets IF i Västergötlands Fotbollsförbunds seriesystem med att besegra Falköpings AIK B med 4-2.

Åren 1955-1962 upplevde Trädets IF sin hittills bästa period som fotbollslag. Då tillhörde laget, med undantag för en
säsong, divison IV, där Trädet som bäst blev tvåa i den s.k. "mammutserien", som spelades i samband med serieomläggningen 1957-58. Trädets IF har mestadels tillhört divison VI med undantag för korta visiter i "femman".

Men Trädets IF har inte alltid varit fotboll. Gångsport, orientering, bordtennis, skidor och friidrott har förekommit, men
mest har det handlat om bandy som komplement till fotbollen. 1930-talet till 1960-talets början. Från 1954 deltog Trädet i
Västergötlands Bandyförbunds serier innan man fann för gott att lägga ner verksamheten p.g.a. svårigheter att få spelbar
is.
I slutet av 1950-talet och fram till 1960-talets slut bedrevs ishockey i Trädet, dock i Trädets IK:s namn.

