
Del 1 
Den 29 Maj 1951 bestämdes att Vilske–Kleva Bollklubb skulle startas. Samtidigt tog man ett beslut att snacka sig samman med 
IK Wilske om att få tillgång till idrottsplatsen i Vilske-Kleva. Till ordförande i den nystartade förening valdes Lars Wilhelmsson, 
övriga i styrelsen blev Bengt Alexandersson (kassör), Ingemar Sjöstedt (sekreterare), Tage Persson (v. ordförande) och Yngve 
Pettersson (ledamot). 

Några notiser från det tidiga 50-talet. 

• 150 kr var arrende avgiften som föreningen fick lägga till IK Wilske för att använda idrottsplatsen. 
• Tomtens IF och fotbollsklubben i Marka ville båda spela matcher på denna plan. Med säkerhet kan vi säga att Marka 

 under några år i lirade boll på Wilskevallen. Hur det egentligen blev med Tomtens IF spel på ovanstående plan kan vi 
 med inte med full säkerhet säga. 

• Johannes Johansson från Skår, Gökhem var den förste materialförvaltare i föreningen och den sysslan höll han under 
 ganska många år. För att sedan även vara lagledare. 

• Årsavgiften för medlemskap var under många år 5kr för vuxna och 3kr för ungdomar under 16 år. 
• Inträdesavgiften var 1kr för de äldre och 50öre för barnen enligt ett protokoll från 1952. 

Förening vidgades och blev större på många olika sätt några exempel på är linjedomare införskaffades till varje match och att 
föreningen skulle hålla i ett lotteri om 500 lotter. Dock verkar det som att lotteriet inte höll igång alla år. Ett pojklag startades i 
föreningen under 1957-1958 efter att klubben annonserat efter spelare i Falköpings Tidningen (FT). 

Men även några mindre roliga saker hände, medlemsavgiften höjdes för vuxna till 6 kr, spelaren Lennart Lindgren fick två tänder 
utslagna under en match och fick självklart ersättning av föreningen. Ekonomin verkade halta lite enligt ett protokoll från 1958 så 
föreningen bestämde sig för att ta betalt av spelarna för att de tvättade kläderna efter matcherna. 

Från tidigt 1960-tal kan läsa att föreningen inte hade samma färger på sina dräkter för A-laget som för B-laget. A-laget spelade i 
gröna tröjor, vita shorts och gröna strumpor medan B-laget lirade i svart tröja, vita shorts och vita strumpor. En aning 
anmärkningsvärt i alla fall om det hade varit så idag men förr var detta vanligare kan man lätthet läsa i olika årsböcker från 
Västergötlands fotbollsförbund. 2/2 1964 bestämdes att klubbmärke skulle köpas för att sättas på tröjorna. Dessutom skulle 
klubbnålar köpas in. 

1966 blev Folke Fahlqvist den siste lagledaren i Vilske-Kleva BK:s tidigare historia, han hade den posten ända fram till att 
föreningen ”gick i graven”. Samtidigt blev Karl Georg Karlsson lagledare för B-laget, men de sista åren var Sven Fransson 
lagledare med Svante Alexandersson som ersättare. 

Under senare delen av 1960-talet verkade föreningen blomstra, såväl fest som bingokommite fanns. De 10 personerna som tränade 
mest skulle få träningspris om de inte hade missat mer än 20 träningar för då skulle träningspriset utgå till denna person, detta för 
att enligt protokollet stimulera att seniorerna skulle träna mer. Samtidigt hade ett juniorlag bildats och 1970 bildades även ett 
pojklag. 

1971 gjordes en ansökan om ha ungdomsledarkurs i Odensberg i VFF:s regi, om denna kurs gick av stapeln går inte att utläsa i de 
protokoll som finns kvar. Klubbens lotteri hade utökats till att innefatta en färg-TV som första pris, lottpriset var 10 kr. 

Bertil Gustavsson och Folke Fahlqvist fick i uppdrag att göra det sista arbete för att färdigställa omklädningsrummen på 
Wilskevallen. Gräsklippningen av ”arenan” skötes de sista åren av Göran Andersson, Rune Jonsson, Stig Wallander, Yngve 
Andersson och Folke Fahlqvist. Under säsongen 1971 hade spelaren Bernt Andersson ådragit sig skador så han fick viss ersättning 
av förening. 

Tidigt under 1973 diskuterades det om klubben skulle utökas med en damsektion, frågan bordlades tills damerna själva hade fått 
svara på frågan som det så vackert står i anteckningarna. Men i protokollet från 15 December 1973 står det att föreningen kommit 
i en prekär situation på grund av spelarövergångar och dåligt intresse från spelare. Det skulle inte finnas folk till ett lag och 
samtidigt skulle lika mycket arbete göras för hålla igång alla funktioner ansågs det. Föreningen upphörde inte men 12 spelare 
meddelade att de valde att gå över till Floby IF. Göthe Wallander skötte dessa detaljer med grannklubben Floby IF. Några spelare 
valde även att gå över till andra klubbar i närområdet. 

Vi återkommer med mer information om mer spektakulära och intressanta fakta. Dessutom kommer vi att gräva ned oss i 
spelarstatistik, olika placeringar som klubben haft i de olika serierna de deltagit, men detta tar vi någon annan gång. Till dess säger 
vi, ha det bra. 

/Mattias Stridh 

Del 2 
Man kan säga att Vilske-Kleva BK vandrat genom tabellsystemet upp till division 6 en gång förut (om 2010 blir i division 6 vill 
säga). Under en tioårsperiod 1958-1968 gick laget från reserv C till division 6 förra gången. Då fanns dock både division 8 och 7 
dessutom. Fast VKBK tog stegen upp i seriesystemet tack var förändringar och omjusteringar i hur många divisioner det skulle 
finnas. Förmodligen togs en serieseger 1959 då laget tog mängder av vinster i en reservserie C tabell. 



1971 måste ha varit det gyllene året, B-laget tog steget upp reservserie B medan A-laget kom endast två poäng efter IFK Emtunga 
i kampen om seriesegern i division 6. Några andra pallplaceringar har vi också funnit 1955 och 1956 för A-laget och 1965 och 
1973 för B-laget. 

Nu återstår det att se hur detNu återstår det att se hur det blir 2009. 

Jag har inte hittat informatioJag har inte hittat information som styrker att Vilske-Kleva BKs A-lag någon gång åkt ur en 
serie………….det är inte många som kan skryta med sådan slagstyrka. 

Vilske-Kleva A-lags fotboll 

År Placering Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng Division 

1973 7:a 18 5 3 10 27-34 13 (div 6, Falköping) 
1972 6:a 18 4 8 6 17-25 16 (div 6, Falköping) 
1971 2:a 18 9 4 5 24-20 22 (div 6, Vara) 
1970 9:a 18 4 4 10 26-44 12 (div 6, Floby) 
1969 4:a 18 9 4 5 36-29 22 (div 6, Floby) 
1968 5:a 18 9 0 9 45-37 18 (div 6, Vara) 
1967 6:a 18 7 2 9 43-39 16 (div 7, Falköping) 
1966 8:a 18 4 3 11 23-47 11 (div 7, Falköping) 
1965 6:a 14 6 1 7 30-31 13 (div 7, Falköping) 
1964 6:a 18 6 3 9 29-37 15 (div 7, Vara) 
1963 3:a 18 9 5 4 36-31 24 (div 7, Vara) 
1962 8:a 18 4 4 10 40-50 12 (div 7, Vara) 
1961 9:a 18 3 2 13 26-88 8 (div 7, Tidaholm) 
1960 6:a 14 3 2 9 31-48 8 (div 8, Skara) 
1959  16 12 2 2 68-29 26   1958 5:a 18 9 4 5 52-38 22 (reserv C, Floby)  1957 4:a 14 5 1 8 27-37 11 (reserv C. Floby)  1956 3:a 14 8 2 4 47-17 18 (reserv C, Floby)  1955 2:a 10 7 1 2 30-aug 15 (reserv C, Floby)  1954 Höst 6:a 10 1 2 7 16-39 4 (Falköpingsserien)  1953 5:a 7 1 1 5 13-25 3 (Falköpingsserien)  1953 Vår  7 3 2 2 16-sep 8 (Skara Älvsborgs pokalserie  1952 Höst  10 5 1 4 28-23 11 (Skara Älvsborgs pokalserie)  

Vilske-Kleva B-lags fotboll 

År Placering Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng Division 

1973 2:a 16 11 1 4 54-24 23 (reserv C, Vara) 
1972 9:a 18 5 2 11 27-39 12 (reserv B, Södra Skaraborg) 
1971 1:a 18 14 3 1 58-19 31 (reserv C, Falköping) 
1970 5:a 16 6 4 6 25-25 16 (reserv C, Herrljunga) 
1969 4:a 14 7 3 4 34-27 17 (reserv C, Skara) 
1968 6:a 18 6 4 8 45-53 16 (reserv C, Falköping) 
1967 5:a 18 8 2 8 30-37 18 (reserv C, Falköping) 
1966 6:a 18 6 4 8 37-36 16 (reserv C, Falköping) 
1965 3:a 14 7 3 4 28-20 17 (reserv C, Falköping) 
1964 7:a 18 8 2 8 47-40 18 (reserv C, Tråvad) 
1963 8:a 16 3 5 8 37-43 11 (reserv C, Vartofta) 

// Mattias Stridh 

 



Mattias gräver i historieböckerna – del 3. 
 
Bilden nedan visar A-laget innan en match 1970. Notera de vackra överdragskläderna och det 
gamla och numera nedbrunna omklädningsrummet i bakgrunden. Intressant är att se legenden 
i Floby IF – Folke Fahlqvist som lagledare på bilden i VKBK.  

 
 
Från detta år har vi även en försäsongsbild då delar av A-B lagen står uppradade i en snöhög. 
I artikeln går det också att läsa om att Vilske-Kleva BK på den tiden även hade tillgång till 
fotbollsplanen i Ryd mellan Larv och Floby. På denna plan spelades fotboll av Ryds IF fram 
till mitten av 1960-talet. Med tillgång menades att laget lånade denna planen under något år 
för att ännu tidigare få tillgång till en gräsyta att spela på ännu tidigare. Personerna på bilden 
är: Kent Andersson, Bengt Alfredsson, Göthe Wallander, Anders Andersson, Bernt 
Andersson, Bengt Linnarsson, Sven-Åke Stridh, Göran Andersson, Sven Fransson, Rune 
Tidkvist, Rune Jonsson, Evert Tidkvist, Bo Tidkvist, Jörgen Pettersson, Stig Gustavsson, 
Bengt Gisslen, Bo Johansson, Leif Andersson och Folke Fahlqvist. 

                               



 
 
Det segrande laget från 1973 i Vilske Cupen är: Överst från vänster, Göran Andersson, Rune 
Tidkvist, Mats Allansson, Jan Alexandersson, Bengt Gisslen, Jörgen Pettersson, Tomas 
Danielsson, Stig Wallander. Nederst från vänster, Sven-Åke Stridh, Rune Jonsson, Rune 
Wallander, Yngve Andersson, Anders Andersson och Mats Ljung. Från samma år har vi även 
hittat två bilder, en när det osar målchans mot Grolanda IF och en när Bengt Gisslen hyllas 
inför kameran då han blivit vald till VKBKs bäste spelare. 
 

             
 
Wilske-Cupen var en turnering som gick av stapeln varje år från miten av 1960-talet mellan 
de tre lagen i dåvarande Vilske kommun nämligen Floby IF, Grolanda IF och Vilske-Kleva 
BK. Denna turnering lades ned efter Vilske-Kleva BK att VKBK gick i ”graven”. Tänk om 
den uppstod! Vad vi vet så hade VKBK två inteckningar i vandringspriset efter att ha vunnit 
både 1973 och 1972. Floby IF tog hem det första vandringspriset 1971. Vilske-Kleva BK 
hade vunnit en gång tidigare och det var 1970. 
 
 



 
 
Det laget som syns på bilden från 1970 är Bengt Alexandersson, Evert Tidkvist, Stig 
Wallander, Rune Jonsson, Jan Alexandersson, Leif Andersson, Claes Karlsson, Bengt 
Gisslen, Bengt Linnarsson, Jörgen Pettersson, Rune Tidkvist, Rune Wallander, Yngve 
Andersson och Åke Persson.  
 
 
 
 
 
Vi har även tre bilder från våren 1960 dessa foton är tagna från olika matcher från 
vårsäsongen 1960. Till vänster visar sekvenser ur matchen mot Kinnarp B vinst med 6-1, 
Bilderna till höger är tagna vid när match mot BK Rapid B-lag spelades, denna match vann 
laget med 5-1 efter att Lars-Erik Särnblad gjort hattrick.  
 

           
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Då det ofta spelades en del träningsmatcher på våren, detta eftersom planen var i spelbart 
skick tidigt på våren. Falköpings FK och Falköpings KIK var två av lagen som använde den 
som träningsplan, där det första nämnda var allra flitigaste användaren. På bilderna syns även 
de eleganta järnmålen. De målen vill man inte springa in i!  
 

  
 

Bilden till vänster visar 
VKBK spelade mot 
Grolanda B (vinst med 5-
1). Saker som är 
intressanta är att 1960 
började serien i slutet av 
mars redan.  
 
Det finns även lite statistik 
att läsa sig till bredvid 
fotona. 
 
Om ni har någon aning 
vilka spelarna på bilderna 
från 1960 får ni gärna 
maila till superfrallan@ 
hotmail.com. 
 
 
 
 
De två nedanstående 
bilderna visar hur 
Vilskevallen ser ut just nu 
i dagens format. Nu cirka 
35 år sedan det senast 
spelades seriefotboll på 
denna plan. Det spelades 
dock fotboll på denna plan 
fram till mitten av 1990-
talet. 



 
 

 
 
Vi har även funnit ett mycket gammalt foto av den forna klubben Kleva IK. Detta var en 
föregångare till Vilske-Kleva BK och upphörde innan VKBK uppstartades. Tyvärr vet vi inte 
mer om laget, klubben och fotot än det som syns på bilden och går att läsa under den, 
dessutom är det 73 år (1936) sedan fotot togs. Maila gärna in information till oss, vi skulle bli 
väldigt glada för denna information till superfrallan@hotmail.com. Dit den svart pilen på 
kartan pekar där låg förmodligen Kleva IKs gamla fotbollsplan. 
 
 

På kartbilden ovan syns delar av 
Vilske-Kleva och dit den röda pilen 
pekar där låg Vilske-Kleva BKs gamla 
fotbollsplan. Vilskevallen kallad. Har 
du inget för dig får du gärna ta dig en 
sväng ut och kolla läget där. 
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